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 RECENZJE 

 

 Renata Mieńkowska‐Norkiene  

 

 Aleksander Surdej i Jan Brzozowski (red.)  

 „Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy  

 ugrupowań integracyjnych”, Toruń 2013, s. 210  

 

 

 

Książka pod redakcją Aleksandra Surdeja  i Jana Brzozowskiego pt. „Te‐

rytorializacja  lub  funkcjonalizacja.  Dylematy  ugrupowań  integracyjnych”  sta‐

nowi bardzo wartościowy wkład w badania dotyczące kwestii integracji zarów‐

no  terytorialnej,  jak  i  innego  rodzaju  (w  szczególności  funkcjonalnej), prowa‐

dzone w Polsce, a w dużej mierze także w Europie (między innymi dzięki udzia‐

łowi Giandomenico Majone, Valerii Mariny Valle,  Sunhee  Park,  Christophe’a 

Bonneau czy Assema Danashly). Książka stanowi zbiór analiz dotyczących róż‐

nych aspektów integracji terytorialnej i funkcjonalnej w wielu obszarach świa‐

ta, które składają się na obraz problemów, z jakimi borykają się różne państwa 

poszukujące możliwości współpracy regionalnej (bilateralnej i/lub multilateral‐

nej) w celu zwiększenia swoich szans w globalnym wyścigu gospodarczym, któ‐

ry stał się na początku XXI wieku niemal nieunikniony. 

Autorzy  poszczególnych  rozdziałów  właściwie  diagnozują  przyczyny 

i  tendencje terytorializacji i funkcjonalizacji w różnych obszarach świata. Przy‐

taczają konkretne przykłady wskazanych tendencji oraz konsekwencje zarówno 

integracji  terytorialnej,  jak  i  zbliżania państw w oparciu o  cele o  charakterze 
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funkcjonalnym  (często  w  ramach  relacji  bilateralnych).  Książka  nie  stanowi 

jednorodnej  całości,  jednakże  poszczególne  jej  części  zachowują wysoki  lub 

bardzo wysoki poziom.  

Teksty redaktorów naukowych publikacji wprowadzają do  jej tematyki 

(rozdział  otwierający  książkę  konceptualizujący  globalizację,  terytorializację 

i   funkcjonalizację) oraz zamykają  ją, przedstawiając ważne wyzwania dla pro‐

cesów wskazanych w tytule (rozdział o migracjach jako procesie związanym nie 

tylko z globalizacją, lecz także regionalizacją). 

Część książki, dotycząca ograniczeń  integracji Unii Europejskiej w kon‐

tekście  kryzysu unii walutowej,  autorstwa Giandomenico Majone  to  ciekawa 

analiza problemów regionalizacji Unii Europejskiej, ukazana przez pryzmat me‐

tod integracji europejskiej i ich cech charakterystycznych. Autor dokonuje ana‐

lizy  funkcjonalizmu  i  jego neofunkcjonalistycznej  kontynuacji, metody wspól‐

notowej, teorii von Hayeka, wreszcie analizuje problem deficytu demokratycz‐

nego w Unii Europejskiej,  także z perspektywy znaczenia niewiększościowych 

instytucji w podejmowaniu decyzji w jej ramach, szczególnie w kontekście kry‐

zysu.  Tekst Majone  pokazuje  kilka  ważnych  dylematów  integracyjnych  Unii 

Europejskiej m.  in. dylemat  efektywności przy  jednoczesnej potrzebie  legity‐

macji  i  demokratyczności,  dylemat  relacji  bilateralnych  w  kontekście  relacji 

państwo członkowskie – UE, dylemat prymatu gospodarki nad aspektami oby‐

watelskimi i in. Na podobne problemy, choć już w innym kontekście – migracji 

w Unii Europejskiej – wskazuje Jan Brzozowski, pisząc,  iż Unia Europejska  jest 

rozdarta  między  terytorializacją  i  funkcjonalizacją,  a  procesy  migracyjne  są 

przykładem takiego rozdarcia. Obaj autorzy szeroko analizują przytoczone dy‐

lematy,  przy  czym Majone  w  znacznie  większym  stopniu  zdaje  się  odnosić 

w   swej  ocenie  sytuacji  do  kwestii  instytucjonalno‐prawnych,  nie  wchodząc 

w   szczegóły  rzeczywistych  konsekwencji  deficytu  demokracji  dla  obywateli 
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i   instytucji  europejskich.  Jan  Brzozowski  zaś  przybliża  praktyczne  problemy 

wynikające z dylematów integracyjnych UE. 

Wszystkie  teksty  składające  się  na  publikację w mniejszym  lub więk‐

szym stopniu odwołują się do procesów globalizacji, przy czym – co jest pewną 

słabością książki – sposób ujmowania  tego zjawiska  jest  tak bardzo niejedno‐

rodny. Nie do końca bowiem wskazano, które jego aspekty w istocie mają zna‐

czenie dla terytorializacji i funkcjonalizacji i jaki to znaczenie ma zakres. 

Teksty Valle i Dandeshly odnoszą się do procesów integracji regionalnej 

poza Unią Europejską, na którą  jednak Unia wpływa. W obu częściach książki 

podjęta zostaje próba analizy, jaki charakter, w szczególności na osi terytoriali‐

zacja –  funkcjonalizacja, mają  relacje UE – Ameryka  Łacińska  i UE – państwa 

Afryki Północnej po Arabskiej Wiośnie. Omówiono również tendencje  integra‐

cyjne w tych rejonach świata, nie w kontekście bezpośredniej relacji z UE, ale 

występujące pod  jej wpływem. Kontekstem teoretycznym dla analiz Valle  jest 

trafnie  zastosowana  i  poparta  praktycznymi  przykładami  (relacji  UE  –  CAN, 

MERCOSUR,  SICA)  teoria  interregionalizmu,  odnosząca  się  do  nowego  typu 

współpracy  organizacji  regionalnych  między  sobą  w  kontekście  globalnego 

dążenia do  realizacji konkretnych celów gospodarczych. Takie ujęcie daje au‐

torce możliwość  rzetelnej  analizy  zjawiska  funkcjonalizacji procesów  integra‐

cyjnych  w  Ameryce  Łacińskiej  i  zestawienia  ich  zarówno  z  relacjami  UE‐

Ameryka  Łacińska  (ujęta  jako  różne  funkcjonalne  ugrupowania  państw),  jak 

i   z   relacjami na wzór procesów  integracyjnych w UE. Co ciekawe, na podsta‐

wie  rozważań  autorki wykorzystujących  teorię  interregionalizmu, można wy‐

wnioskować, że  integracja w Ameryce Łacińskiej ma w dużej mierze charakter 

funkcjonalny, choć mogłaby się ograniczyć do  terytorializacji.  Jest ona  jednak 

ciekawym  przykładem  procesów  integracyjnych  bazujących  na wzorcach UE. 

W   szczególności w kontekście  innych możliwych wzorców  (np. NAFTA) ugru‐
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powania integracyjne na tym kontynencie wybrały ściślejszą integrację na wzór 

UE, stając się obszarem licznych unii celnych. Co ciekawe, autorka wskazuje na 

te aspekty  integracji, które odnoszą się do wartości  i kwestii nie tylko ekono‐

micznych. To kolejne podobieństwo do wzorca  integracji w ramach UE, które 

jednakowoż tylko pozornie mogłoby wskazywać,  iż Ameryka Łacińska  i UE po‐

winny pielęgnować bliskie partnerstwo w relacjach ekonomicznych, ponieważ 

sytuacja  taka  zupełnie nie ma miejsca. Ameryka  Łacińska wydaje  się  fawory‐

zować  innych  partnerów,  wskazując  jednocześnie,  iż  w  integracji  ważne  są 

w   tym regionie wspólne wartości, podobne wzorce społeczne  (choć  tu nieco 

mniej niż w kwestii wartości), wspólnota zasad. 

Dandashly w swoim tekście przekonuje, że bliskość geograficzna, nieco 

inaczej niż ma to miejsce w przypadku relacji UE – Ameryka Łacińska, powodu‐

je, iż relacje UE – państwa Afryki Północnej są oparte zarówno na funkcjonali‐

zacji,  jak  i  terytorializacji  współpracy.  Problematyczny,  a  wręcz  niefortunny 

w  tym kontekście pozostaje tytuł rozdziału autora, mianowicie: Unia Europej‐

ska  i  jej południowi sąsiedzi po Arbaskiej Wiośnie: zwiększona  terytorializacja 

lub  funkcjonalizacja, gdzie spójnik „lub” w zasadzie wprowadza w błąd, a do‐

sadniej mówiąc, przekłamuje faktyczny wydźwięk rozdziału. W tym kontekście 

wywodom Dandashly’ego brakuje  jasności. Nie  sprecyzowano  relacji ugrupo‐

wań  integracyjnych określonych w analizie, w zasadzie wskazując zarówno na 

ich funkcjonalny, jak i terytorialny charakter. 

Pozostałe  rozdziały  publikacji  wskazują  na  problemy  integracyjne 

w  kontekście, z jednej strony, globalizacji, a z drugiej, dążenia do zapewnienia 

rozwoju z wykorzystaniem narzędzi krajowych (tendencje autarkiczne) w Turcji 

i Korei Południowej, przy czym teksty te ukazują dylematy  integracji obu tych 

państw  raczej z perspektywy  terytorializacji niż  funkcjonalizacji.  Jedynie  tekst 

autorstwa  Katarzyny  Kosior  z  założenia  odnosi  się  do  kwestii  horyzontalnej 
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w  procesach integracyjnych, a mianowicie do rolnictwa i bezpieczeństwa żyw‐

ności w perspektywie funkcjonalizacji. 

Podobne próby podejmowane są m.in. w publikacjach Pertu Vartiaine‐

na pt. „The strategy of territorial integration in regional development: Defining 

territoriality”, Milesa Kahlera pt. „Territoriality and conflict in an eraof globali‐

zation”, Marco Antonisha i Teda Hollanda pt. “Territorial attachment in the age 

of globalization –  the  caseof Western Europe”, Roberta Capello, Ugo  Fratesi 

i  Laury Resmini pt. „Globalization and Regional Growth in Europe: Past Trends 

and Future Scenarios”. Jednakże książka pt. „Terytorializacja lub funkcjonaliza‐

cja. Dylematy ugrupowań  integracyjnych”  stanowi  jedyną  tego  rodzaju  zbior‐

czą analizę problemów,  jakie  są  związane  z wyborem  strategii  terytorializacji 

i/lub funkcjonalizacji w różnych krajach i w ramach różnych obszarów horyzon‐

talnych. Jednocześnie  liczne odniesienia do różnych aspektów  integracji euro‐

pejskiej jako tła, ale też elementu integracji w kontekście globalizacji, stanowią 

wartościowe źródło wiedzy o tym,  jak Unia Europejska wpływa na procesy  in‐

tegracyjne w różnych rejonach świata. 

Pewnym brakiem w publikacji  jest nieuwzględnienie  tak ważnych ele‐

mentów procesów  integracji na  świecie,  jak  integracja  regionalna Chin, Rosji, 

Indii w  ramach współpracy  azjatyckiej, współpracy Rosji  z byłymi państwami 

Związku Radzieckiego i odniesienia jej do procesów integracyjnych w tym rejo‐

nie  świata, czy współpracy państw Zatoki Perskiej.  Jest  to  jednak w pewnym 

stopniu zrozumiałe, że recenzowana publikacja musiała zostać ograniczona do 

kilku wybranych kwestii. Należy jednak podkreślić, iż wybór ten jest tak dalece 

subiektywny  i  nieuwzględniający  ważnych  aspektów  światowych  procesów 

integracyjnych, wobec czego można zastanowić się, czy do grona autorów nie 

należało zaliczyć specjalisty od tematyki integracyjnej w Azji czy w ramach pań‐

stw WNP. 



177 
 
 

Pomimo pewnych braków, dobór autorów tekstów do publikacji zasłu‐

guje na uznanie. Udało się dzięki nim osiągnąć konkretne rezultaty badań ob‐

szarów (zarówno geograficznych,  jak  i merytorycznych) ulegających procesom 

integracyjnym oraz dokonać analizy tych procesów (terytorialnych lub funkcjo‐

nalnych) oraz problemów z nimi związanych w kontekście globalizacji, ale rów‐

nież poziomu regionalnego, a nawet lokalnego.  

Analizy  przeprowadzone  w  ramach  poszczególnych  części  książki 

w   istocie pozwoliły wskazać na  liczne znaczące dylematy ugrupowań  integra‐

cyjnych w różnych częściach świata z wyraźnym odniesieniem do Unii Europej‐

skiej. Należy stwierdzić, iż pozwala to zaliczyć publikację do grona książek waż‐

nych  dla  badaczy  globalizacji,  terytorializacji,  współpracy mającej  charakter 

funkcjonalny. Obecność uznanych specjalistów zajmujących się badaniem inte‐

gracji europejskiej  (np. Giandomenico Majone) wśród autorów publikacji, po‐

zwala  stwierdzić,  iż wnioski płynące  z przeprowadzonych badań powinny do‐

trzeć do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką tendencji integra‐

cyjnych na świecie, a w szczególności wpływem UE na tego rodzaju integrację. 


