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Przedmiotem recenzji jest praca zbiorowa pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe 
w XXI wieku. Redaktorem naukowym książki jest prof. dr hab. Ryszard Zięba. Grono 
autorów stanowi kilkunastu pracowników, głównie Uniwersytetu Warszawskiego i kil-
ku innych uczelni. Publikacja nawiązuje do wydanej dziesięć lat wcześniej książki Bez-
pieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie w nieistniejącej już oficynie Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne (Zięba, 2008). Istnieją jednak pewne różnice. Książka 
zmalała z 608 do 502 stron, wzrosła za to liczba rozdziałów z 20 do 23. Co jest jednak 
najważniejsze, w ciągu 10 lat znacząco zmieniło się międzynarodowe środowisko bez-
pieczeństwa i przede wszystkim dlatego wydanie tej pracy jest cenną wiadomością dla 
badaczy i studentów nauk społecznych.

Istnieje kilka powodów dla których omawiana książka zasługuje na uwagę. Po pierw-
sze, książka ma charakter podręcznika, toteż zmniejszenie jego rozmiarów zostanie po-
witane z radością przez studentów. Po drugie, praca skupia się na zmianach w środowi-
sku bezpieczeństwa międzynarodowego, które miały miejsce w XXI wieku. W związku 
z tym autorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na wydarzenia najnowsze. Wydarzenia 
zimnowojenne oraz lata 90. XX wieku pojawiają się jedynie śladowo. Po trzecie, książka 
podejmuje głównie kwestie strategii i doktryn bezpieczeństwa państw kluczowych współ-
cześnie dla systemu międzynarodowego, co eliminuje dodatkowe wątki historyczne.

Publikacja posiada podobną strukturę do poprzedniczki. O ile w pracy z 2008 roku 
nie zatytułowano poszczególnych części książki, o tyle w obecnej książce struktura jest 
opisana: część pierwszą stanowią „zagadnienia ogólne”, część drugą wypełniają kon-
cepcje bezpieczeństwa wybranych państw (m. in. USA, Rosji, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Chin, Japonii, Brazylii czy Indii), część trzecia przedstawia tematy regional-
nych kompleksów bezpieczeństwa (m. in. regiony WNP, Azji i Pacyfiku, Ameryki Ła-
cińskiej, Afryki i in.). Czytelnik w każdym rozdziale otrzymuje porcję aktualnej wiedzy 
na temat koncepcji i strategii bezpieczeństwa państw, czy też głównych problemów mię-
dzynarodowych angażujących państwa kilku regionów. W podziale treści zauważalne 
są echa koncepcji wymiarów bezpieczeństwa oraz regionalnych kompleksów bezpie-
czeństwa pióra szkoły kopenhaskiej.

Na przestrzeni lat zmieniła się struktura książki, zmieniły się też tematy podejmo-
wane przez autorów. I tak w 2008 roku na początku książki umieszczono wprowadzenie 
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teoretyczne pióra redaktora tomu. W książce z 2018 roku część pierwsza składa się aż 
z czterech rozdziałów dotyczących kolejno: pojmowania bezpieczeństwa, kwestii terro-
ryzmu, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego. Każdy z tych rozdzia-
łów został napisany przez autora dysponującego liczącym się w kraju dorobkiem w swej 
dziedzinie (R. Zięba, A. Gasztold, M. Lakomy, K. Księżopolski) i podnosi ważne pyta-
nia o przyszłość węzłowych zagadnień bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego. 
Wiele z nich jest kontrowersyjnych (malejąca, czy też rosnąca rola BRICS, interpretacje 
kryzysu ukraińskiego), co na pewno wzbudzi polemiki wśród badaczy i praktyków.

Część druga obu książek opisująca strategie i koncepcje bezpieczeństwa różnych 
państw również ewoluowała. W 2008 roku osobny rozdział poświęcono Unii Europej-
skiej (jeszcze przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony), w 2018 roku temat strategii 
UE powiązano ze strategią NATO i znacznie skrócono. Ponadto dołączono omówienie 
koncepcji bezpieczeństwa Japonii. Łącznie dziesięć rozdziałów w tej części książki nie 
ma odpowiednika w polskiej literaturze przedmiotu. Największą zaletą tekstów jest ich 
przekrojowość, możliwość porównania koncepcji ładu międzynarodowego w polityce 
i strategiach kluczowych mocarstw. Wartościowe poznawczo analizy będą bardzo przy-
datne dla studiujących.

Część ostatnia książki z 2018 roku również ewoluowała w stosunku do publikacji 
z 2008 roku. Zniknął rozdział poświęcony NATO i UE (strategie tych organizacji zre-
ferowano w części drugiej), w zamian pojawił się rozdział poświęcony „bezpieczeństwu 
wspólnoty atlantyckiej”, który przybliża kwestie m. in. handlu bronią oraz ponow-
nie podnosi opisane już wcześniej wątki terroryzmu, rozszerzenia NATO i konfliktu 
na Ukrainie. Nie ma już rozdziału poświęconego regionowi bałkańskiemu. Publikację 
z 2008 roku zamykały problemowe eseje dotyczące rozbrojenia i nowych ról między-
narodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa. Nie ma ich niestety w publikacji 
nowszej, choć rzeczone kwestie zostały nieznacznie poruszone w rozdziale o bezpie-
czeństwie wspólnoty atlantyckiej. Ostatnią część „Bezpieczeństwa międzynarodowego 
w XXI wieku” zamyka rozdział na temat polityki bezpieczeństwa Polski. Tematu Pol-
ski nie było w pracy z 2008 roku i dobrze, że się pojawił. Pewnym kłopotem jest jego 
umiejscowienie. Nie pasuje on konstrukcyjnie do części drugiej (brak omówienia stra-
tegii bezpieczeństwa RP i dokumentów, zamiast tego próba opisu polityki zagranicznej 
Polski), a do trzeciej nie pasuje z kolei tematycznie, gdyż Polska jako taka nie tworzy 
osobnego regionu. Tyle z grubsza podstawowych różnic w konstrukcji książki.

Największą zmianą w pojmowaniu stosunków międzynarodowych zauważalną 
w konstrukcji książki jest założenie o powrocie państwo centryzmu. Rozdziały poświę-
cone międzynarodowym instytucjom bezpieczeństwa zostały znacząco okrojone. Nie 
ma rozdziału poświęconego ONZ, a wyodrębnione rozdziały poświęcone NATO i UE 
liczące w 2008 roku około 50 stron, w nowej książce liczą stron 15, co sprawia, że po-
minięto analizę systemów i praktyki działania tych organizacji. Nie wspomniano też 
o dziesiątkach agencji specjalistycznych koordynujących europejską współpracę w dzie-
dzinie bezpieczeństwa. Temat ten zasługuje na osobne opracowanie, zaznaczył go celnie 
niedawno m. in. T. Aleksandrowicz (Aleksandrowicz, 2018). Pominięto kwestię refor-
my NATO oraz międzynarodowego planowania obronnego o charakterze militarnym 
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i niemilitarnym. Wątek terroryzmu słusznie otrzymał osobny rozdział i został przenie-
siony do wspomnianej pierwszej części publikacji. Wątki rozbrojenia, rozwiązywania 
konfliktów i operacji pokojowych zostały okrojone lub zastąpione nowymi wątkami 
cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego. Trudno ocenić, czy porzuco-
ne wątki stały się aż tak nieistotne. Wydaje się, że nie. Część z porzuconych tematów 
student odnajdzie jednak w innych publikacjach, takich jak prace zespołu R. Kuźniara  
i B. Balcerowicza (Kuźniar, Balcerowicz et al. 2012), zespołu twórców blisko 900 stroni-
cowej pracy Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa 
wybranych państw (Nowakowski, Rajchel, Szafran i Szafran, 2014), czy w najnowszej 
pracy P. Mickiewicza o systemach bezpieczeństwa narodowego państw w kontekście ich 
systemów politycznych (Mickiewicz, 2018).

Bezpieczeństwo międzynarodowe jest ważnym tematem badawczym w ramach roz-
wijających się w XXI wieku w Polsce nauk o bezpieczeństwie. W dużej mierze to dzięki 
teoriom rozwijanym na tym gruncie powstaje dziś teoria bezpieczeństwa (por. Czaputo-
wicz, 2013; Wróblewski, 2017; Misiuk, 2018). Rozwój koncepcji bezpieczeństwa różnych 
państw i ich reakcja na zmieniające się otoczenie międzynarodowe to ważkie zagad-
nienie interesujące badaczy z różnych dziedzin nauki i praktyki. Atutami pracy zbio-
rowej pod red. R. Zięby są na pewno: jej ogólna zawartość, kompleksowość, aktualność 
i przystępny styl pisania. Do słabości książki należy pewne zamieszanie dotyczące ukła-
du treści oraz brak rozdziału dotyczącego rozwoju badań nad bezpieczeństwem mię-
dzynarodowego na świecie. Niewielkie jest nasycenie ogólne tekstów aktualnymi osią-
gnięciami naukowymi globalnych security studies i cytowaniami wiodących czasopism 
naukowych. W tej materii studentom będą musiały posłużyć wciąż prace zagraniczne 
(np. Williams, 2012). Sytuację tę można wytłumaczyć faktem, iż praca ma charakter 
podręcznikowy, a w polskiej tradycji pisania podręczników z zakresu nauk społecz-
nych nie ma zwykle praktyki odwoływania się do prac zagranicznych. Temat rozwoju 
teorii bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku również zasługuje na podjęcie 
w przyszłości. Nie zmienia to faktu, że omawiana praca dzięki swym zaletom stanowi 
wydarzenie na polskim rynku wydawniczym i warto ją polecić studentom bezpieczeń-
stwa narodowego, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, prawa, politologii, 
czy administracji.
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