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Globalizacja to pojęcie przeżywające obecnie rozkwit zarówno w debacie publicy-
stycznej, jak i naukowej. Nie ma dyskusji na temat wyzwań współczesności, zmian 
gospodarczych i społecznych, zjawisk kulturowych i socjalnych oraz kwestii bez-
pieczeństwa, która by uniknęła tego terminu. Problem pojawia się już na etapie 
definicji: czy globalizacja oznacza zjawisko, atrybut czy też jest terminologicznym 
konstruktem, przywoływanym z braku lepszego określenia zachodzących zmian. 
Kolejny problem dotyczy obszarów podlegających globalizacji. Chociaż mniej 
sporów toczy się pośród ekonomistów, zajadłe dyskusje towarzyszą analizom glo-
balizacji zjawisk społecznych i politycznych. Szczególnie newralgiczną kwestią 
jest temat zarządzania współczesnymi zjawiskami globalizacyjnymi. Perspektywa 
debaty rozciąga się od stanowiska realistów, oddającym rację państwu narodo-
wemu, po koncepcje postmodernistów, których skrajni przedstawiciele wieszczą 
śmierć jakiegokolwiek władczego autorytetu.

Liczna i różnorodna literatura poświęcona globalizacji i globalnemu rządze-
niu jest publikowana zarówno przez rodzimych autorów, jak i stanowi przekład prac 
zagranicznych. Szczególnie wiele prac poświęconych jest globalizacji w zakresie 
gospodarczym i informacyjnym. Niemniej wiele pozycji podejmuje jej wpływ na 
sferę kulturową i społeczną. Prace te, szczególnie nurtu kulturowego, bardzo często 
utrzymane są w duchu zderzenia cywilizacji, ekspansji kultury zachodniej czy za-
grożenia płynącego ze strony pozostałych kultur. Niezależnie od tego, czy ich tezy 

V
II

: 2
01

0 
nr

 4



174 KATARZYNA CZAJKOWSKA

można uznać za wiarygodne, prowokują one do publikacji kolejnych opracowań, 
przybierających kształt polemiki w stosunku do holistycznego, prognostycznego 
czy katastroficznego charakteru poprzednich. Duży wpływ na częstotliwość i na-
stawienie kolejnych opracowań mają dziennikarze i politycy, budujący atmosferę 
strachu wokół ataków terrorystycznych i rozprzestrzeniania broni masowego ra-
żenia. Nie rzadziej zabierają głos sceptycy, ostrzegający przed zbyt pochopnym 
odwoływaniem się do argumentu płynnej rzeczywistości społecznej i światowej 
sceny politycznej pozbawionej autorytetu.

W gąszczu publikacji i teorii bardzo trudno znaleźć jest pozycję komplekso-
wo odnoszącą się do powyższych zagadnień. Za najobszerniejszą publikację, mającą 
charakter dydaktyczny, mogła uchodzić dotychczas praca J. Baylisa i S. Smitha, 
Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, 
wydana w 2008 r., pozostająca jednak przekładem dzieła zagranicznego. Wśród pol-
skich publikacji pojawiła się jednak monografia W. Morawskiego, Konfiguracje glo-
balne. Struktury, agencje, instytucje, wydana w 2010 r. Przywołując słowa autora, 
książka przynależy do nauk społecznych, chociaż autor jest socjologiem ekonomicz-
nym. Spośród trzech warstw analizy – idei, instytucji i zachowań – wywód uprzy-
wilejowuje warstwę instytucjonalną. Najmniej uwagi poświęcono jednak faktom 
dotyczącym zachowań, postaw i przekonań jednostek i wspólnot. Każde natomiast 
zagadnienie przedstawione jest na tle rozbudowanej perspektywy teoretycznej.

Witold Morawski to socjolog i ekonomista o dużym dorobku naukowym, 
profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej Uniwersytetu Warszawskiego, 
wykładowca na uczelniach amerykańskich, kanadyjskich, japońskich i brytyjskich, 
członek Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Akademii Europea, autor mono-
grafii i artykułów z zakresu procesów globalizacji, teorii modernizacji, socjologii 
organizacji i teorii rynku. Co za tym idzie, przywołana publikacja ma charakter 
interdyscyplinarny, czerpiący z dokonań socjologii, nauk politycznych, stosun-
ków międzynarodowych i ekonomii. Autor rekonstruuje w niej główne stanowiska  
i perspektywy, pojawiające się w ramach kilkudziesięcioletniej debaty na temat zna-
czenia i kierunków procesów globalizacyjnych. Przedstawia koncepcje analizujące 
wpływ globalizacji na poziomie makro, czyli z perspektywy państwa, organizacji 
rządowych i społecznych, oraz mikro, a zatem to, jak globalizacja wpływa na toż-
samość jednostek, ich decyzje i działania. Analizuje również cztery obszary jej od-
działywania – ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy.

Niewątpliwą zaletą publikacji jest lekkie pióro autora, niezwykła obrazo-
wość i płynność wywodu. Autor stara się każdy wątek opatrzyć gruntowną podbu-
dową teoretyczną, ale nie stroni także od sięgania po przykłady potoczne. Wywód 
podzielony jest na logicznie ustawione części. Każda z nich podzielona jest z kolei 
na rozdziały odnoszące się do kwestii definicyjnych przytaczanych pojęć, historii 
debaty na dany temat, najbardziej wpływowych nurtów współczesnych i perspek-
tyw badań naukowych na danym polu. Obok kluczowych koncepcji i nazwisk ich 
autorów, pojawiają się te mniej znane. Obok swoistych przełomów naukowych, 
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opis nie pomija teorii cząstkowych, a także stanowisk, które były tylko inspiracją 
dla dalszych dociekań badawczych. Każdy rozdział rozpoczyna się od postawienia 
pytania, następnie autor stara się unaocznić wszystkie możliwe na nie odpowiedzi, 
żeby zakończyć przywołaniem najbliższego sobie stanowiska. Pracy przyświeca 
jak najlepsze umotywowanie stanowiska konfiguracyjnego, aspirującego do miana 
trzeciej drogi pomiędzy holistyczną, racjonalistyczną i deterministyczną perspekty-
wą strukturalizmu, a indywidualistyczną, idealistyczną i relatywistyczną perspek-
tywą konstruktywizmu.

Książka składa się z 6 obszernych rozdziałów, z których pierwszy odnosi się 
do aspektów definicyjnych i teoretycznych zjawiska globalizacji. Przedstawia jej 
ujęcie strukturalistyczne, konstruktywistyczne i konfiguracyjne. Omawia dyskursy 
globalizacyjne i przejawy samego zjawiska. Drugi rozdział przybliża trzy podejścia 
metateoretyczne, dominujące we współczesnym naukowym dyskursie zachodnim – 
liberalizm, realizm i radykalizm. Autor wykorzystuje ideę zmodyfikowanego spek-
trum liniowego, którego środek zajmuje uprzywilejowane w rozdziale stanowisko 
liberalne. Analizuje, jak te trzy stanowiska radzą sobie z metodologicznymi i prak-
tycznymi wyzwaniami globalizacji. Trzeci rozdział odnosi się do globalizacji eko-
nomicznej. Autor zadaje sobie również pytanie, jak układa się współpraca między 
rynkiem, kapitalizmem i społeczeństwem. Czwarty rozdział porusza kwestię global-
nego rządzenia. Chociaż coraz bardziej odczuwalny jest brak jakiejś uniwersalnej 
instytucji zarządzającej, trudno jest wyobrazić sobie podmiot, który mógłby dziś 
spełniać taką funkcję. Pada także pytanie o kształt wyłaniającej się architektury glo-
balnej i rolę państwa narodowego, przy założeniu, że nie chodzi tylko o ład ekono-
miczny, ale może przede wszystkim społeczny i kulturowy. Do kwestii społecznych 
i zagadnień kulturowych odnoszą się dwa pozostałe rozdziały, w których można 
odnaleźć nie tylko opis bieżących trendów myślenia i działania, ale także pewne 
perspektywy na przyszłość.

Książka jest świetnym kompendium wiedzy nie tylko na temat instytucji 
globalnych i globalnych zjawisk. Pozwala poszerzyć i uzupełnić informacje. Na-
leży jednak przyznać, że będzie raczej trudną lekturą dla początkującego czytelni-
ka. Ilość informacji w niej zamieszczonych sprawia, że wiele kwestii jest jedynie 
zasygnalizowanych. Jak twierdzi autor: narracja książki nie odznacza się ani pła-
skim empiryzmem, ani abstrakcyjnością teorii. W kolejnych omawianych sferach 
życia stara się dostrzegać zarówno przyczyny, jak i skutki przywoływanych zjawisk. 
Uniwersalność stosowanych pojęć pozwala płynnie przechodzić autorowi pomiędzy 
skrajnościami przytaczanych stanowisk. Niewątpliwie pomocne są podsumowania  
w formie tabel i zestawień. Chociaż należy przyznać, że nie jest to typowy podręcz-
nik, w którym z łatwością można odnaleźć konkretną kwestię. Nawet w wyodręb-
nionych i jednoznacznie nazwanych podrozdziałach umieszczonych jest wiele róż-
norodnych faktów. Jak zaznacza jednak autor, publikacja tylko pośrednio ma pełnić 
funkcje dydaktyczne. Należy przyznać, że jako całość ma jednak wielce pouczający 
charakter.


