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Tomasz R. Aleksandrowicz, Œwiat w sieci. Pañstwa, spo³eczeñstwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeñstwa narodowego, Difin, Warszawa 2014, ss. 257.
Zmiany, jakie nast¹pi³y w stosunkach miêdzynarodowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat, wywar³y znacz¹cy wp³yw na wiêkszoœæ sfer ludzkiego ¿ycia. Upadek
œwiata dwubiegunowego, postêp technologiczny, procesy globalizacyjne, wzrost wspó³zale¿noœci czy te¿ pojawienie siê nowych podmiotów w stosunkach miêdzynarodowych sprawi³y, ¿e zmieni³a siê równie¿ rola i pozycja pañstwa we wspó³czesnym œwiecie. To z kolei
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ nowego postrzegania kwestii bezpieczeñstwa, którego przedmiot, jak i podmiot uleg³ przemianom.
Uwzglêdniaj¹c dokonuj¹ce siê zmiany w stosunkach miêdzynarodowych po zakoñczeniu zimnej wojny oraz ich wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa, Tomasz Aleksandrowicz
w swoim najnowszym dziele podj¹³ próbê zdefiniowania nowego paradygmatu bezpieczeñstwa narodowego i miêdzynarodowego. Autor chcia³ w ten sposób uzupe³niæ dotychczasowe postrzeganie tego zagadnienia, wywodz¹ce siê ze szko³y realistycznej, neoliberalnej
i konstruktywistycznej, o realia œwiata multicentrycznego, w którym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
podmioty pozapañstwowe. Do osi¹gniêcia zamierzonego celu pos³u¿y³ siê koncepcj¹ spo³eczeñstwa sieciowego i sieciocentrycznoœci. Koncepcja ta zak³ada, ¿e pañstwa z jednej strony
posiadaj¹ strukturê sieciow¹, a z drugiej same funkcjonuj¹ w sieci jako œrodowisku dzia³ania,
co zdaniem Autora determinuje kszta³t wspó³czesnego bezpieczeñstwa narodowego.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z 8 rozdzia³ów oraz wprowadzenia, zakoñczenia i bibliografii. Znajduj¹ siê w niej ponadto wykresy i tabele, które stanowi¹ przejrzyste i syntetyczne uzupe³nienie omawianych zagadnieñ. Walorem pracy s¹ równie¿ zamieszczone na koñcu
ka¿dego rozdzia³u podsumowania zawieraj¹ce zwiêŸle sformu³owane wnioski. Interdyscyplinarne podejœcie do tematu przejawia siê w odwo³aniu siê do dorobku ró¿nych dziedzin
nauki w poszczególnych czêœciach publikacji.
W pierwszym rozdziale Tomasz Aleksandrowicz podj¹³ siê analizy zmian na arenie
miêdzynarodowej, które nast¹pi³y po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego. Porusza w nim równie¿ zagadnienie wzrostu wspó³zale¿noœci, postêpuj¹cych procesów globalizacyjnych
i zmiany uk³adu si³. G³ówn¹ uwagê poœwiêca zmianie pozycji pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych ze wzglêdu na pojawienie siê nowych podmiotów niepañstwowych.
Drugi rozdzia³ traktuje o zmianach dokonuj¹cych siê w dziedzinie technologii komunikacyjnych. W tym miejscu opisane zosta³y równie¿ kwestie zwi¹zane z pojawieniem siê
spo³eczeñstwa informacyjnego i znaczenia informacji w rozwoju sieci spo³ecznych oraz
cyberprzestrzeni. Wszystko to zosta³o poruszone w kontekœcie wp³ywu na bezpieczeñstwo
pañstwa i funkcjonowanie spo³eczeñstwa.
W trzeciej czêœci, wykorzystuj¹c dorobek wczeœniejszych badañ, przeanalizowano
zmiany, jakie nast¹pi³y w œrodowisku bezpieczeñstwa pod wzglêdem przedmiotowym
i podmiotowym. Autor zwróci³ uwagê na nasilenie siê zagro¿eñ o charakterze pozamilitarnym, a tak¿e pojawienie siê nowych podmiotów generuj¹cych zagro¿enie.
Czwarty rozdzia³ odnosi siê do funkcjonowania pañstwa i spo³eczeñstwa w œwietle zachodz¹cych zmian cywilizacyjnych. Rozwa¿ania skupiaj¹ siê na przedstawieniu zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych skutków tego zjawiska.
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Pi¹ta czêœæ publikacji poœwiêcona zosta³a regulacjom prawnomiêdzynarodowym w zakresie u¿ycia si³y. Skonfrontowano normy dotycz¹ce uprawnienia do u¿ycia si³y zbrojnej
w stosunkach miêdzynarodowych oraz dozwolonych œrodków i sposobów walki z panuj¹cymi realiami. Sk³oni³o to Autora do rozwa¿añ na temat aktualnoœci obowi¹zuj¹cych
regulacji i praktyk stosowanych przez pañstwa w kwestii ich interpretacji.
Rozdzia³ szósty to próba wypracowania nowego sieciowego paradygmatu bezpieczeñstwa. Pos³u¿y³a temu analiza relacji zachodz¹cych miêdzy podmiotem, przedmiotem a œrodowiskiem bezpieczeñstwa. Przeprowadzone badania wskaza³y na koniecznoœæ odejœcia od
pañstwo-centrycznego postrzegania stosunków miêdzynarodowych oraz wystêpowania
sieciowego charakteru wewnêtrznych i zewnêtrznych relacji pañstwa.
W siódmym rozdziale poddano analizie dokumenty strategiczne Stanów Zjednoczonych, ChRL, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, S³owacji, Ukrainy, Litwy, Izraela
i Szwajcarii. Ponadto znacz¹c¹ czêœæ rozdzia³u poœwiêcono na studia Strategicznego
Przegl¹du Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2010–2012.
Badanie to mia³o na celu zweryfikowanie, czy w strategiach bezpieczeñstwa wy¿ej wymienionych pañstw sieciowy paradygmat bezpieczeñstwa znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie.
Ostatnia ósma czêœæ ksi¹¿ki to prognoza na przysz³oœæ. Tomasz Aleksandrowicz przedstawi³ w tym miejscu autorsk¹ wizjê œrodowiska bezpieczeñstwa w perspektywie kolejnych
25 lat. Jest to na pewno œmia³e rozwi¹zanie, bior¹c pod uwagê tempo zmian i nasz ograniczony wp³yw na nie. Uwzglêdniaj¹c jednak przy tym dystans, z jakim Autor podchodzi do
tej próby, z pewnoœci¹ jest to jeden z najciekawszych i najbardziej intryguj¹cych fragmentów publikacji.
Ksi¹¿ka Tomasza Aleksandrowicza jest warta polecenia nie tylko osobom zajmuj¹cym
siê problematyk¹ bezpieczeñstwa narodowego, ale tak¿e wszystkim tym, którzy szerzej interesuj¹ siê wspó³czesnymi stosunkami miêdzynarodowymi. Jednoczeœnie ze wzglêdu na
logiczne i przejrzyste przedstawienie omawianych problemów oraz zrozumia³y jêzyk publikacji stanowi ona ciekaw¹ pozycjê równie¿ dla osób spoza œwiata nauki. Ponadto liczne
przyk³ady, jakie przytacza Autor, utwierdzaj¹ czytelnika w przekonaniu o aktualnoœci poruszanych przez niego kwestii. Niemniej jednak skompresowanie tak obszernego zagadnienia, jakim jest bezpieczeñstwo narodowe i co wiêcej, próba przedstawienia go z ró¿nych,
z³o¿onych perspektyw w stosunkowo niewielkiej objêtoœciowo ksi¹¿ce, mo¿e pozostawiaæ
pewien niedosyt. Warto zatem potraktowaæ tê lekturê jako bazê do dalszej wnikliwej analizy omawianego tematu.
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