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Autor ksi¹¿ki jest profesorem Georgetown
University w Waszyngtonie i cz³onkiem Rady
Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku,
w czasie prezydentury Billa Clintona praco-
wa³ w Radzie Bezpieczeñstwa Narodowego
USA. W latach dziewiêædziesi¹tych da³ siê
poznaæ jako jeden z czo³owych przedstawi-
cieli nurtu liberalnego w amerykañskiej nauce
o stosunkach miêdzynarodowych. W Polsce
opublikowa³ w 1997 r., za moj¹ namow¹,
swój znany tekst sugeruj¹cy utworzenie unii
atlantyckiej, ³¹cz¹cej Stany Zjednoczone i Uniê
Europejsk¹1. Nale¿y do tych badaczy, którzy
od lat wskazuj¹ na ograniczonoœæ potêgi
amerykañskiej i zatroskanie przysz³oœci¹
Unii Europejskiej. Jako libera³ z przekonania
opowiada³ siê za promowaniem demokracji
w œwiecie. Jednak nie absolutyzowa³ liberal-
nej tezy o tym, ¿e pañstwa demokratyczne
maj¹ monopol na prowadzenie polityki po-
kojowej. Jego ostatnia ksi¹¿ka stanowi pe³n¹
wyk³adniê jego pogl¹dów na temat skutecz-
nych sposobów budowania trwa³ego pokoju
w zró¿nicowanym œwiecie, przez pañstwa
demokratyczne i niedemokratyczne.

Zasadnicze tezy Ch. Kupchan wy³o¿y³
w rozdziale pierwszym swojej ksi¹¿ki, po-
œwiêconym przedstawieniu warunków stabil-
nego pokoju. Punktem wyjœcia uczyni³ swoje
wczeœniejsze tezy wskazuj¹ce na dwa ujaw-
niaj¹ce siê trendy w stosunkach miêdzynaro-
dowych, pierwszy – postêpuj¹ca pokojowa
dyfuzja potêgi w systemie miêdzynarodowym
prowadz¹ca od sytemu unipolarnego do wie-
lobiegunowego, drugi – pog³êbiaj¹ce siê po-
dzia³y miêdzy USA a Europ¹. Obserwacje te

s¹ zasadniczo odmienne od optymistycznych
tez Francisa Fukuyamy o zwyciêstwie w œwie-
cie liberalnej ideologii i upowszechnienie siê
demokracji, co mia³o doprowadziæ do nastania
ery trwa³ego pokoju. Nowe tezy Ch. Kupcha-
na pozwoli³y mu odrzuciæ pogl¹d, twierdz¹cy,
¿e demokracja jest koniecznym warunkiem
stabilnego pokoju i sformu³owaæ nowe twier-
dzenie, ¿e pañstwa niedemokratyczne mog¹
tak¿e przyczyniaæ siê do jego osi¹gania.

Stabilny pokój zdaniem Charlesa Kupcha-
na jest budowany w czterech fazach. Pierwsz¹,
prowadz¹c¹ do pojednania, stanowi jedno-
stronne przystosowanie (unilateral accomo-

dation) polegaj¹ce na tym, ¿e pañstwo sto-
j¹ce w obliczu wielu zagro¿eñ podejmuje
strategiczne ograniczanie siê (strategic re-

straint) i dokonuje ustêpstw na rzecz prze-
ciwnika. Faza druga obejmuje wzajemne ha-
mowanie siê (reciprocal restraint). W trzeciej
fazie powstawania stabilnego pokoju dokonuje
siê spo³eczna integracja (societal integration)
miêdzy pañstwami partnerskimi, polegaj¹ca
na zwiêkszaniu siê czêstotliwoœci i intensyw-
noœci kontaktów przedstawicieli rz¹dów, elit
sektora prywatnego i zwyk³ych obywateli.
Czwarta, koñcowa faza obejmuje generowa-
nie nowej historii i to¿samoœci (generation of

new narratives and identities). Ca³y ten czte-
roetapowy proces przechodzenia od wrogo-
œci do przyjaŸni oraz tworzenia stabilnego
pokoju jest mo¿liwy, gdy s¹ spe³nione trzy
warunki w stosunkach miêdzy zainteresowa-
nymi pañstwami: zinstytucjonalizowane ogra-
niczanie siê, kompatybilne porz¹dki spo³eczne
i wspólnota kulturowa (podzielanie wspólnych
wartoœci). Szczegó³owe objaœnienie teore-
tycznych podstaw za³o¿onej hipotezy budo-
wania trwa³ego pokoju znajdujemy w ob-
szernym i bardzo klarownie napisanym
rozdziale drugim ksi¹¿ki.
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Strefy stabilnego pokoju mog¹ obejmo-
waæ trzy ró¿ne formy: zbli¿enia (rapproche-

ment), wspólnot bezpieczeñstwa (security

community) i unii (union). W dalszych roz-
dzia³ach ksi¹¿ki Autor dokonuje pog³êbionej
analizy historycznych przyk³adów poszcze-
gólnych form stref pokoju. W ka¿dym przy-
padku stara siê ukazaæ wysi³ki pañstw na
rzecz budowania trwa³ego pokoju przez ko-
lejne etapy do niego prowadz¹ce. Tam, gdzie
siê to w pe³ni uda³o i mo¿liwe siê okaza³o
osi¹gniêcie trzech ww. warunków jego
utrwalenia, mieliœmy do czynienia z udanymi
przyk³adami ka¿dej z form stabilnego pokoju
(zbli¿enia, wspólnoty bezpieczeñstwa czy
unii), gdy zaœ nie by³o mo¿liwe zinstytucjo-
nalizowanie strategicznego samoograniczania
siê pañstw, niekompatybilnoœæ porz¹dków
spo³ecznych uniemo¿liwi³a spo³eczn¹ inte-
gracjê lub wystêpowa³a du¿a odmiennoœæ
kulturowa, próby stworzenia trwa³ego poko-
ju za³ama³y siê.

W rozdziale trzecim Ch. Kupchan zapo-
znaje nas z pomyœlnym zbli¿eniem miêdzy
USA a Wielk¹ Brytani¹ w latach 1895–1906,
w czwartym – przedstawia cztery dodatkowe
studia przypadku: zbli¿enie miêdzy Norwe-
gi¹ a Szwecj¹ w latach 1905–1935, miêdzy
Argentyn¹ i Brazyli¹ w latach 1979–1998,
oraz dwa przypadki, które zakoñczy³y siê
niepowodzeniem – zbli¿enie miêdzy Wielk¹
Brytani¹ a Japoni¹ w latach 1902–1923
i miêdzy Chinami a Zwi¹zkiem Radzieckim
w latach 1949–1960.

W kolejnym rozdziale zosta³o zaprezen-
towane piêæ przypadków wspólnot bezpie-
czeñstwa, trzy udane, tj. Koncert Europejski
w latach 1815–1848, Wspólnota Europejska
w latach 1949–1963, Stowarzyszenie Pañstw
Azji Po³udniowo-Wschodniej (ASEAN) od
1967 roku do dziœ; a tak¿e dwie wspólnoty
bezpieczeñstwa, które nie przetrwa³y – Kon-
cert Europejski w latach 1848–1853 oraz
Rada Wspó³pracy Zatoki (Perskiej) od 1981
roku do dziœ.

W rozdziale szóstym Ch. Kupchan szero-
ko przedstawi³ piêæ g³ównych przypadków

unii bezpieczeñstwa. Za trzy pomyœlne zwi¹zki
przyj¹³: Konfederacjê Szwajcarsk¹ (1291–1848),
Konfederacjê Irokezk¹ (1450–1777) i Zjed-
noczone Emiraty Arabskie (do 1971 roku do
dziœ). Dwa inne omówione przypadki zakoñ-
czone niepowodzeniem stanowi¹: Zjedno-
czona Republika Arabska (1958–1961) oraz
Konfederacja Senegambii (1982–1989). Do-
datkowo w tym rozdziale zosta³y skrótowo
ukazane trzy pomyœle przypadki unii, czyli
powstanie Stanów Zjednoczonych (1789),
zjednoczenie W³och (1861) i zjednoczenie
Niemiec (1871), a tak¿e dwie nieudane unie,
tj. wojna secesyjna w USA (1861) i wy³¹cze-
nie Singapuru z Malezji (1965). Nale¿y ¿a-
³owaæ, ¿e zabrak³o odniesienia do bardzo po-
zytywnego zjawiska dla budowania trwa³ego
pokoju, jakim by³o zjednoczenie Niemiec
w 1990 roku.

Uznanie budzi uwzglêdnienie przez Ch. Ku-
pchana w analizie a¿ 20 ró¿nych przypadków
budowania trwa³ego pokoju. Analiza jest
prowadzona rzetelnie i œwiadczy o bardzo
szerokiej wiedzy Autora. Jedynie w¹tpliwoœæ
wzbudza rozpatrywanie Wspólnoty Europej-
skiej w podanych wy¿ej latach. Pierwsza ce-
zura (1949 rok) nie jest w³aœciwa, jako, ¿e
Europejska Wspólnota Wêgla i Stali zapo-
cz¹tkowuj¹ca integracjê europejsk¹ powsta³a
dopiero w 1952 roku, a nie w koñcu lat czter-
dziestych XX wieku, zaœ 1963 rok nie stano-
wi tak¿e ¿adnego momentu prze³omowego
w procesie integracji europejskiej. Ponadto
niezasadne jest pominiêcie Unii Europejskiej
jako wspólnoty bezpieczeñstwa. A tak¹ nie-
w¹tpliwie jest, zw³aszcza po wejœciu w ¿ycie
Traktatu z Lizbony, który wyposa¿y³ UE
w nowe instrumenty polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa, w tym wprowadzi³ klauzu-
lê solidarnoœci (art. 42, ust. 7) typu casus fo-

ederis, na wzór sojuszy polityczno-wojsko-
wych. Poniewa¿ Charles Kupchan bardzo
czêsto odwo³uje siê w swojej ksi¹¿ce do usta-
leñ Karla Deutscha na temat wspólnot bez-
pieczeñstwa, to tym bardziej powinien za-
uwa¿yæ, ¿e w³aœnie Unia Europejska staje siê
kompleksow¹ wspólnot¹ miêdzynarodow¹,
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zapewniaj¹c¹ pokój swoim pañstwom cz³on-
kowskich, a nawet innym, czyli staje siê
wspólnot¹ bezpieczeñstwa.

Praca Charlesa Kupchana, choæ czêsto
odnosi siê do literatury naukowej na temat
budowania pokoju, istotnie siê ró¿ni od wiêk-
szoœci publikacji wydawanych na Zachodzie.
Zdecydowanie odrzuca tezy Karla Deutscha,
Kennetha Bouldinga i Stephena Rocka, któ-
rzy ho³duj¹ liberalnej i funkcjonalistycznej
tezie o pozytywnym wp³ywie handlu i inte-
gracji ekonomicznej na zbli¿enie miêdzy
pañstwami, tworzenie wspólnot bezpieczeñ-
stwa i unii. Ch. Kupchan twierdzi, na podsta-
wie przeanalizowanych przypadków, ¿e we
wczesnych fazach budowania pokoju nie ist-
nieje zwi¹zek przyczynowy miêdzy wiêzia-
mi handlowymi a wstêpnymi krokami na
rzecz trwa³ego pokoju, a nawet mog¹ one byæ
przeszkod¹, zaœ handel mo¿e przynosiæ tylko
powa¿ne korzyœci polityczne gdy dokonuje
siê polityczne przystosowanie pomiêdzy stro-
nami (s. 399–401). Najwa¿niejszym – zda-
niem Ch. Kupchana – jest wola polityczna
pañstw zainteresowanych wspólnym budo-
waniem pokoju, zarówno pañstw demokra-
tycznych, jak i niedemokratycznych. Odrzu-
ca on bardzo czêsto g³oszony przez USA
i inne pañstwa zachodnie postulat promowa-
nia demokratyzacji. Twierdzi nawet w roz-
dziale konkluduj¹cym, ¿e koncert wielkich
mocarstw jest o wiele lepsz¹ inwestycj¹ na
rzecz poszerzania pokoju, ni¿ koncert demo-
kracji. Wskazuje ponadto, ¿e naciskaj¹c na
wielkie mocarstwa, aby przyspieszy³y swoj¹
demokratyzacjê mo¿na bardziej zaszkodziæ
ni¿ promuj¹c pokój miêdzy wielkimi mocar-
stwami. Jako przekonywuj¹cy przyk³ad po-
daje, ¿e w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci
polityczna stabilnoœæ w Rosji i Chinach mo¿e
uczyniæ oba pañstwa bardziej odpowiednimi
partnerami ni¿ wewnêtrzne zamieszanie i na-
cjonalizm, który mo¿e towarzyszyæ zmia-
nom demokratycznym. Radzi nawet, ¿e jeœli
Stany Zjednoczone decyduj¹ siê na partner-
stwo z Chinami i Rosj¹ oparte na woli tych
pañstw do zdemokratyzowania siê, nie po-

winny straszyæ ich elit, które mog¹ reagowaæ,
negatywnie blokuj¹c wspó³pracê strategiczn¹
(s. 408).

Najwa¿niejsz¹ konkluzj¹ ksi¹¿ki Charle-
sa Kupchana jest stwierdzenie, ¿e stabilny
pokój jest mo¿liwy, a wrogowie mog¹ staæ
siê przyjació³mi. Jak sam twierdzi, z jego
studiów wynika, ¿e ¿aden typ re¿imu poli-
tycznego (a wiêc tak¿e demokracja), kultury
czy ¿aden region nie maj¹ monopolu na
trwa³y pokój, a teza ta ma uniwersalne zasto-
sowanie. Na koniec formu³uje humanistycz-
ny apel do polityków i naukowców, aby za-
chêcali do ochrony i rozszerzania stabilnego
pokoju, gdy¿ strefy pokoju powstaj¹ rzadko
(s. 414). Ksi¹¿ka ta w istocie stanowi intelek-
tualne odrzucenie teorii demokratycznego
pokoju.

Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono bardzo
obszern¹, licz¹c¹ 15 stron gêstego tekstu, bi-
bliografiê oraz indeks.

Generalnie oceniaj¹c nale¿y stwierdziæ,
¿e ksi¹¿ka Charlesa Kupchana How Enemies

Become Friends: The Sources of Stable Pe-

ace odznacza siê klarownym uk³adem treœci,
logiczn¹ struktur¹, jasnym i przekonuj¹cym
sposobem uargumentowania i dowodzenia.
Jest to praca erudycyjna, ale wyraŸnie autor-
ska, jasno wyk³adaj¹ca pogl¹dy na temat spo-
sobów budowania trwa³ego pokoju miêdzy-
narodowego.

Na polskim rynku wydawniczym nie ma
podobnej ksi¹¿ki. Powinna ona byæ przydat-
na dla bardzo licznej w Polsce grupy stu-
dentów, takich kierunków jak: stosunki miê-
dzynarodowe, politologia, bezpieczeñstwo
narodowe, studia amerykanistyczne. Zw³asz-
cza mo¿e s³u¿yæ do takich przedmiotów, jak:
Miêdzynarodowe stosunki polityczne, Bezpie-

czeñstwo miêdzynarodowe, Teoria stosunków

miêdzynarodowych, Polityka zagraniczna

USA i innych przedmiotów kierunkowych wy-
k³adanych w szko³ach wy¿szych. Powinna
tak¿e byæ przydatna dla politologów bada-
j¹cych problematykê wspó³czesnych stosun-
ków miêdzynarodowych, a tak¿e dla dzien-
nikarzy i polityków. Dla tych ostatnich
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zw³aszcza dlatego, ¿e prezentuje ona now¹
odideologizowan¹ filozofiê promowania po-
koju miêdzynarodowego w œwiecie takim,
jaki on w rzeczywistoœci jest. Odrzuca prze-
sadnie popularn¹ w Polsce ideê umacniania
pokoju poprzez rozprzestrzenianie demono-
kracji. Tak¹ misyjn¹ koncepcjê w polityce
zagranicznej USA stara³ siê przez osiem lat
realizowaæ, s³uchaj¹cy neokonserwatyw-
nych doradców prezydent George W. Bush
(2001–2009), a polscy politycy ho³duj¹ jej
dziœ jeszcze.

Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka profesora Charlesa
Kupchana podejmuje problematykê niezwy-
kle wa¿n¹ i u¿yteczn¹ w poznawaniu kluczo-

wych problemów wspó³czesnych stosunków
miêdzynarodowych. Prezentuje wielostron-
ne i oryginalne naœwietlenie problemów
wspó³czesnych dzia³añ na rzecz utrwalenia
i rozpowszechnienia pokoju miêdzynarodo-
wego. W³aœnie takie publikacje zas³uguj¹ na
uwa¿n¹ lekturê, gdy¿ u³atwiaj¹ lepiej rozu-
mieæ œwiat w którym obecnie ¿yjemy. Pod-
powiadaj¹ tak¿e jak formu³owaæ now¹ per-
spektywê teoretyczn¹, woln¹ od misyjnoœci
i idealizmu teorii liberalnej.

Ryszard ZIÊBA

Warszawa

Justyna Zaj¹c, Role Unii Europejskiej
w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskie-
go Wschodu, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa
2010, ss. 353.

Justyna Zaj¹c posiada ugruntowan¹
pozycjê badawcz¹ i jest Autork¹ wielu pu-
blikacji monograficznych oraz licznych ar-
tyku³ów publikowanych w uznanych perio-
dykach naukowych, m.in. jest wspó³autork¹
monografii pt. Polska w stosunkach miêdzy-

narodowych 1945–1989 oraz redaktorem na-
ukowym ksi¹¿ki – Polityka zagraniczna USA

po zimnej wojnie. Najwiêcej miejsca w swo-
ich badaniach poœwiêca polityce Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych na obsza-
rze pó³nonoafrykañskim i bliskowschodnim.
W tym zakresie opublikowa³a ksi¹¿ki: Poli-

tyka Unii Europejskiej w regionie œródziem-

nomorskim; Œrodki i metody oddzia³ywania

USA w bliskowschodnim procesie pokojo-

wym (1991–2000); Partnerstwo Euroœród-

ziemnomorskie. Ostatnia monografia tej
Autorki pt.: Role Unii Europejskiej w re-
gionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego
Wschodu, jest zatem wynikiem Jej wielo-

letnich badañ nad t¹ z³o¿on¹ oraz wielo-
w¹tkow¹ problematyk¹.

Istotnym walorem pracy jest zapropono-
wane podejœcie teoretyczne, a mianowicie
analiza ról Unii Europejskiej wobec Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Autorka
w prekursorski i udany sposób udowodni³a,
¿e teoria „ról miêdzynarodowych” powinna
mieæ praktyczne zastosowanie w badaniach
nad stosunkami miêdzynarodowymi.

W czêœci dotycz¹cej Uwarunkowania ról

Unii Europejskiej, Autorka podkreœli³a, ¿e
Unia Europejska zajmuje centraln¹ pozycjê

w Europie i jedn¹ z kluczowych w skali glo-

balnej. Jest wymieniana w grupie najsilniej-

szych graczy œwiata – obok USA, Chin, Rosji

oraz dynamicznie rozwijaj¹cych siê Indii

i Brazylii (cyt. s. 53). To¿samoœæ miêdzyna-
rodowa Unii Europejskiej jako z³o¿onego
bytu politycznego, znajduj¹cego siê w dro-
dze pomiêdzy organizacj¹ miêdzynarodow¹
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