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Profesor Stanisław Parzymies we wstępie wyjaśnia tytuł publikacji „dyplomacja czy 
siła?” ze znakiem zapytania, albowiem autor wstępu zastanawia się, jakimi środkami 
ma w przyszłości posługiwać się Unia Europejska. Czy środkami dyplomatycznymi jak 
niegdyś Wspólnoty Europejskie, a później Unia? Czy też, jak chcą niektóre kraje człon-
kowskie Unii, należy w większym zakresie wykorzystywać środki wojskowe, będące rów-
nież w dyspozycji Unii Europejskiej. A może – jak pisze S. Parzymies – Unia mogłaby wy-
korzystywać zarówno środki dyplomatyczne, jak i wojskowe względnie jedne zamiast 
drugich. Zatem środki dyplomatyczne (dyplomacja) czy środki wojskowe (siła)? Autor 
przypomina też we wstępie nieudane próby zrealizowania przez Europę Zachodnią 
Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej mimo realnego 
zagrożenia ze strony „bloku komunistycznego”. Europa Zachodnia wybrała wówczas 
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, zawierając Traktat Północnoatlantycki (NATO) 
w 1949 r. Autor wstępu uważa też, że nawet traktat brukselski zawarty w 1948 r. 
między pięcioma państwami zachodniej Europy w dziedzinie samoobrony zbiorowej 
podporządkowany został (po modyfikacji w 1954 r.) strategii NATO (s. 11–12).

S. Parzymies nawiązuje też we wstępie do kolejnych traktatów modyfikujących 
traktat rzymski zwłaszcza do traktatu z Maastricht powołującego Unię Europejską 
opartą na trzech filarach m.in. na filarze drugim tworzącym podwaliny dla Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Tym samym dwanaście państw tworzących 
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Wspólnoty Europejskie (z wyjątkiem Irlandii) będących zarazem członkami NATO zro-
biło kolejny krok zacieśniający wzajemne więzi w procesie integracji. Prof. S. Parzymies 
przypomina też kolejny krok – utworzenie przez państwa członkowskie Unii Europej-
skiej – Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Traktat Konstytucyjny, Traktat 
z Lizbony). Autor dochodzi do wniosku, że państwa członkowskie UE, demonstrując sa-
modzielność Europy w ramach NATO, nie potrafią bez pomocy Stanów Zjednoczonych 
uregulować żadnego konfliktu w Europie, czego wymownym przykładem był obszar 
byłej Jugosławii. S. Parzymies odnosi się też do „europejskiej strategii bezpieczeństwa” 
przyjętej przez Radę Europejską 12 grudnia 2003 r. Dokument ten zakłada przeciw-
stawienie się agresji na szeroką skalę wobec jakiegokolwiek państwa członkowskiego. 
Warto jednak zauważyć, zdaniem S. Parzymiesa, że „zwraca on także uwagę na mniej 
widoczne i mniej przewidywalne zagrożenia” (s. 12). Chodzi tu – cytuję za autorem 
wstępu – o „terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty regio-
nalne, rozpad państw, przestępczość zorganizowaną”. Żadne z tych zagrożeń – jak 
stwierdza Rada Europejska – nie ma podłoża wyłącznie militarnego, zatem nie może 
być zwalczane tylko środkami wojskowymi. Najlepiej, aby łączyć tu różnego rodzaju 
środki. Dopowiedzmy – nie tylko militarne, ale także i dyplomatyczne. I – jak dowodzi 
ostatni konflikt zbrojny Rosji z Gruzją – w rozwiązywaniu tego konfliktu Unia Euro-
pejska użyła właściwie tylko środków dyplomatycznych (choć może nie do końca sku-
tecznych). S. Parzymies kończy swój wstęp, cytując fragment „europejskiej strategii 
bezpieczeństwa” na poparcie swojej tezy, że najlepszą ochroną bezpieczeństwa Unii 
są środki paramilitarne.

Oto on: „Najlepszą ochronę naszego bezpieczeństwa stanowią dobrze rządzone 
demokratyczne państwa. Rozpowszechnianie dobrych rządów, wspieranie reform po-
litycznych i społecznych, walka z korupcją i nadużywaniem władzy, ustanawianie reguł 
prawnych i ochrona praw człowieka to najlepsze środki umacniania porządku między-
narodowego” (s. 12).

Recenzowana praca składa się z czternastu rozdziałów poprzedzonych wstępem. 
Każdy z rozdziałów napisany został przez specjalistów od problematyki, której jest po-
święcony.

W rozdziale I redaktor publikacji pisze o Unii Europejskiej jako uczestniku sto-
sunków międzynarodowych. Autor zastanawia się m.in. nad problemem, „czy Unia 
Europejska przestaje być mocarstwem cywilnym i staje się mocarstwem wojskowym”. 
Autor stawia znak zapytania i jednoznacznie nie rozstrzyga problemu. Przywołuje za 
to różne opinie analityków. Jedni widzą Unię Europejską jako mocarstwo cywilne, inni 
– jako mocarstwo wojskowe (ci z kolei podpierają się argumentem, że na 27 państw 
członkowskich, 21 państw jest zarazem członkami NATO). Autor omawia też środki 
działania UE w stosunkach międzynarodowych.

W rozdziale II Witold M. Góralski zajął się rozwojem i ewolucją systemu decyzyj-
nego Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Kolejny autor, Joanna Starzyk-
-Sulejewska, zajęła się w rozdziale III interwencjami zewnętrznymi Unii Europejskiej. 
Autorka rozróżnia i osobno je omawia: misje cywilne, policyjne i wojskowe Unii Euro-
pejskiej. Ta sama autorka podjęła temat ochrony granic zewnętrznych UE (rozdział 
IV). O ekonomicznych aspektach zewnętrznej polityki UE pisze w rozdziale V Kata-
rzyna Kołodziejczyk.
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Stosunkom transatlantyckim poświęcony jest w książce rozdział VI. Jego autorka, 
Aleksandra Jarczewska-Romaniuk, analizuje m.in. główne cele partnerstwa transatlan-
tyckiego. Zwraca uwagę m.in. na różne płaszczyzny współdziałania – polityczną, bez-
pieczeństwa czy gospodarczą.

Stanisław Bieleń w rozdziale VII zajął się stosunkami między UE i Rosją. Autor ana-
lizuje tu unijną politykę wschodnią UE i rolę, jaką odgrywa w niej Polska.

Kolejne rozdziały tej niezwykle wartościowej pracy poświęcone zostały: polityce 
Unii Europejskiej wobec różnych regionów, tj. wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Po-
łudniowego i Azji Środkowej (rozdział VIII), wobec Bałkanów Zachodnich (rozdział IX), 
w regionie Morza Śródziemnego (rozdział X). Następne rozdziały zawierają analizę 
stosunków Unii Europejskiej z Chinami (rozdział XI) i Amerykę Łacińską (rozdział XII). 
W rozdziale XIII jego autorka zajęła się polityką UE wobec grupy krajów Afryki, Kara-
ibów i Pacyfiku (AKP).

Pracę kończy rozdział XIV poświęcony stanowisku Unii Europejskiej – Wspólnoty 
Gospodarczej wobec wybranych organizacji międzynarodowych. Autorzy rozdziału 
(Szymon Kardaś, Joanna Sapieżko) analizują członkostwo Wspólnoty Europejskiej 
w organizacjach międzynarodowych zarówno na podstawie Traktatu o Wspólnocie 
Europejskiej, jak i w świetle postanowień Traktatu z Lizbony. Autorzy piszą tu o konta-
ktach UE/WE z ONZ, ze Światową Organizacją Handlu (WTO), z Radą Europy, 
z OBWE (wcześniej KBWE). Analizują tę współpracę w różnych wymiarach: bezpie-
czeństwa, gospodarczym, ochrony środowiska czy w „wymiarze ludzkim”.

Zespół autorów pod redakcją naukową prof. Stanisława Parzymiesa oddał do rąk 
czytelników niezwykle wartościową pozycję poświęconą szerokiemu spektrum zagad-
nień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodo-
wych. Na uwagę zasługuje fakt, że po każdym rozdziale umieszczona została wybrana 
bibliografia. Zatem konkretny rozdział może być początkiem poszerzenia wiedzy o ko-
lejne pozycje danej dziedziny. Indeks nazwisk i indeks rzeczowy umieszczone na końcu 
książki znakomicie ułatwiają wybranie interesującego nas problemu.

Sądzę, że książka pt. Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach mię-
dzynarodowych zainteresuje nie tylko grono osób wykładających tę problematykę na 
wyższych uczelniach, ale także osoby chcące bliżej poznać mechanizmy funkcjono-
wania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – dla poszerzenia własnej 
wiedzy. To już ponad pięć lat, jak Polska została pełnoprawnym członkiem UE, więc 
warto bliżej przyjrzeć się tej problematyce.


