ROZDZIA 1

PojÚcie spoïecznoĂci miÚdzynarodowej
w Ăwietle zaïoĝeñ Szkoïy Angielskiej
stosunków miÚdzynarodowych

Wprowadzenie
Umiejscowienie problemu naukowego w obrÚbie konkretnej perspektywy
teoretycznej to zadanie o daleko siÚgajÈcych konsekwencjach. Pozwala ono
na uwypuklenie pewnych cech rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej, pozostawienie w obszarze badania jednych, a wypchniÚcie poza to pole innych,
uznanych za nieistotne przez samego badacza albo generalnie dla rozwaĝanego zagadnienia. Nie da siÚ ukryÊ, ĝe rezultaty tego zadania majÈ najczÚĂciej subiektywny charakter. Z jednej strony istotne jest zrozumienie
potrzeby istnienia paradygmatów i teorii stosunków miÚdzynarodowych,
a wiÚc przyjÚcie do wiadomoĂci faktu, ĝe pozwalajÈ one na uporzÈdkowanie w istocie niezwykle skomplikowanej rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej.
Z drugiej zaĂ strony warto pamiÚtaÊ, ĝe ich wybór jest zwiÈzany z ideami
i wartoĂciami wyznawanymi przez badacza, jest wypadkowÈ jego wïasnych
poglÈdów o otaczajÈcym go Ăwiecie. W ten wïaĂnie sposób rozumiem
zainteresowanie SzkoïÈ AngielskÈ, którego wyrazem jest ta ksiÈĝka. ChoÊ
za równie inspirujÈce do przemyĂleñ uznajÚ nurty krytyczne wobec niej,
a w dalszej czÚĂci siÚgam po inne teorie i koncepcje, to wïaĂnie Szkoïa
Angielska stanowi teoretyczny fundament przyjÚtych tu rozwaĝañ.
Rok 1959 uznaje siÚ powszechnie za datÚ utworzenia nurtu nazywanego SzkoïÈ AngielskÈ. Doszïo wówczas do pierwszego spotkania Brytyjskiego Komitetu ds. teorii polityki miÚdzynarodowej, zrzeszajÈcego (nie
tylko) brytyjskich naukowców, miÚdzy innymi: Herberta Butterğelda, Hedleya Bulla, Martina Wighta, Adama Watsona, a w poczÈtkowej fazie takĝe
Charlesa Manninga i Edwarda Carra. W Komitecie wypracowano sposób
analizy rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej – nazywany zamiennie: SzkoïÈ BrytyjskÈ, podejĂciem klasycznym czy szkoïÈ spoïecznoĂci miÚdzynarodowej
– w którym centralne znaczenie miaïa perspektywa historyczna i globalny wymiar stosunków miÚdzynarodowych. Nazwa Szkoïa Angielska uĝyta
zostaïa po raz pierwszy w krytycznym wobec prac Komitetu eseju Roya
Jonesa opublikowanym w 1981 roku na ïamach „Review of International
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Studies”1. ChoÊ Jones zachÚcaï do porzucenia prac w obrÚbie tego nurtu
jako nielicujÈcych z naukÈ o stosunkach miÚdzynarodowych, nazwa, którÈ zaproponowaï, przyjÚïa siÚ. PoczÈtkowo rozwaĝania Szkoïy Angielskiej
skupiaïy siÚ wokóï pojÚcia „spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa” (international
society/society of states), stanowiÈc bardziej socjologiczne, ğlozoğczne i historyczne ujÚcie problemów z zakresu rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej
niĝ dominujÈca w okresie powojennym perspektywa realistyczna. PracÚ
w ramach Szkoïy Angielskiej charakteryzowaïy przede wszystkim krytyka
oderwanego od rzeczywistoĂci utopizmu i fatalistycznego realizmu oraz
argumenty za koniecznoĂciÈ powiÈzania kategorii potÚgi z moralnoĂciÈ.
Szkoïa Angielska zaczÚïa wiÚc dojrzewaÊ jako trzecia – konkurencyjna wzglÚdem liberalizmu i realizmu – teoria, nazywana racjonalizmem,
oparta na myĂli Hugona Grocjusza, Johna Locke’a, Davida Hume’a, Edmunda Burke’a czy Alexisa de Tocqueville’a, bliska sposobowi myĂlenia
o globalnym wymiarze rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej prezentowanemu
w literaturze prawnomiÚdzynarodowej z okresu miÚdzywojnia. PoczÈtkowo nurt Szkoïy Angielskiej postrzegano jednak jako odïam realizmu
zbliĝonego do koncepcji Hansa Morgenthaua czy realizmu normatywnego,
potem okreĂlano jÈ mianem via media miÚdzy realizmem i liberalizmem,
dziĂ natomiast przypisuje siÚ jej miano protokonstruktywizmu. Perspektywa ta jest eklektyczna, co wynika z uznania przez niÈ heterogenicznoĂci
stosunków miÚdzynarodowych, i skutkuje odwoïaniami do realizmu, racjonalizmu i rewolucjonizmu, postrzeganych jako równoprawne tradycje,
których znajomoĂÊ jest niezbÚdna do caïoĂciowego zrozumienia rzeczywistoĂci miÚdzynarodowej.
Gïównym atutem Szkoïy Angielskiej jest wiara w istnienie zasad
porzÈdkujÈcych rzeczywistoĂÊ miÚdzynarodowÈ, czego wyraz stanowi
kluczowa dla Szkoïy koncepcja spoïecznoĂci miÚdzynarodowej. Wedïug
Bulla anarchiczny charakter stosunków miÚdzynarodowych nie oznaczaï
wcale, ĝe sÈ one chaotyczne, a ich uczestnicy – napÚdzani chÚciÈ zaspokojenia wïasnych interesów – zderzajÈ siÚ jak kule bilardowe. Przeciwnie,
doszukiwaï siÚ on wiÚzów opartych na wspólnych wartoĂciach i wzajemnym zrozumieniu, których konsekwencjÈ stajÈ siÚ wspólne lub zbieĝne interesy. AnarchicznoĂÊ moĝe siÚ wiÚc wyraĝaÊ wedïug Bulla jedynie
w braku zwierzchniej wïadzy nad pañstwami, nie okreĂla jednak charakteru stosunków, jakie miÚdzy nimi zachodzÈ. Taka wizja rzeczywistoĂci
Roy E. Jones, The English School of international relations: A case for closure,
„Review of International Studies” 1981, vol. 7(1), s.b1–13.
1
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miÚdzynarodowej umoĝliwia zadawanie pytañ o to, co dokïadnie pozwala zawiÈzaÊ spoïecznoĂÊ czy nadawaÊ znaczenie zagadnieniom kultury
i leĝÈcym u ich podstaw wartoĂciom.
Drugim cennym aspektem Szkoïy Angielskiej jest historyczna analiza
procesu ekspansji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej, który dzisiaj pozostaje
gïównym przedmiotem krytyki pod zarzutem europocentryzmu. Zaïoĝyciele Szkoïy identyğkowali jednak caïe zagadnienie jako osadzone w europocentrycznej narracji i przyznawali, ĝe: „to nie nasz poglÈd na tÚ sprawÚ, ale zapisy historyczne nadajÈ jej europocentryczny charakter”2. ChoÊ
sposób opisu powstawania spoïecznoĂci miÚdzynarodowej o globalnym
zasiÚgu wykrzywia fakty historyczne i odmawia prawa gïosu zwïaszcza
skolonizowanym, to jednoczeĂnie oddaje brutalnÈ prawdÚ o tym, jak spoglÈda siÚ na proces ten w Europie, uzurpujÈcej sobie niejednokrotnie takĝe
dziĂ prawo do bycia jÈdrem spoïecznoĂci miÚdzynarodowej i ěródïem
obowiÈzujÈcych w niej wartoĂci. Jak krytycznie wobec koncepcji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej pisaï Carr, jest ona narzÚdziem w rÚkach wielkich
potÚg, okreĂlanych przez niego mianem „mistrzów w ukrywaniu swoich
samolubnych, narodowych interesów pod pïaszczykiem uniwersalnych
wartoĂci” (in the guise of general good)3. BiorÈc pod uwagÚ aspekty nurtu
Szkoïy Angielskiej, które dziĂ nazwalibyĂmy konstruktywistycznymi, warto zadaÊ pytanie, czy obok dogïÚbnej i dokïadnej analizy historycznej nie
liczy siÚ takĝe to, kto i z jakiej perspektywy tÚ historiÚ opowiada, a takĝe
jakiego typu przewagi dziÚki temu uzyskuje.
MajÈc na uwadze ramy, jakie nakïada przyjÚcie tej perspektywy badawczej, w rozdziale pierwszym proponujÚ okreĂliÊ değnicjÚ i treĂÊ koncepcji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej oraz odpowiedzieÊ na pytania, jak
i przy uĝyciu jakich mechanizmów uksztaïtowaïa siÚ globalna spoïecznoĂÊ
miÚdzynarodowa.

1.1. SpoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa – değnicja
i zakres normatywny
SpoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa jest jednym z trzech podstawowych dla
Szkoïy Angielskiej pojÚÊ, a zarazem jedynym zasadniczym dla prowadzonych dotychczas badañ w tej perspektywie. PojÚcie „spoïecznoĂÊ
Hedley Bull, Adam Watson (red.), The Expansion of International Society, Oxford
University Press, Oxford–New York–Toronto 1984, s.b2.
3
Edward H. Carr, The Twenty Years Crisis, Macmillan, London 1946, s.b167.
2
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miÚdzynarodowa” naleĝy tïumaczyÊ jako sytuacjÚ, w której „grupa pañstw,
Ăwiadomych wspólnych interesów i wartoĂci, tworzy wspólnotÚ, w tym
sensie, ĝe postrzegajÈ siÚ jako zwiÈzane konkretnymi zasadami we wzajemnych relacjach i majÈ udziaï w dziaïaniu wspólnych instytucji”4 – przy
czym instytucje te rozumie siÚ w dwojaki sposób: jako praktyka obowiÈzujÈca w relacjach miÚdzynarodowych bÈdě instytucje w liberalnym
rozumieniu tego sïowa5. Jak zatem wyraěnie daje siÚ zauwaĝyÊ, pojÚcie
spoïecznoĂci miÚdzynarodowej (international society lub society of states)
róĝni siÚ w swoim wyděwiÚku od tego, co tradycyjnie w polskiej nauce
o stosunkach miÚdzynarodowych rozumiemy przez tÚ nazwÚ. Nie chodzi
tylko o grupÚ uczestników stosunków miÚdzynarodowych, ale o grupÚ
pañstw pozostajÈcych ze sobÈ w relacji bardziej lub mniej przypominajÈcej
stosunki spoïeczne (bezpoĂrednia kalka z rzeczywistoĂci wewnÈtrzpañstwowej jest jednak niedopuszczalna, poniewaĝ prowadzi do utracenia
z pola widzenia zmiennych typowych dla Ărodowiska miÚdzynarodowego; pod hasïem bardziej lub mniej przypominajÈcych kryjÈ siÚ róĝnice
miÚdzy autorami w podejĂciu do zakresu norm i zasad, na których opiera
siÚ wspóïĝycie).
Innym pojÚciem przyjÚtym na gruncie Szkoïy Angielskiej do opisu
tego fenomenu jest ukuty przez Wighta termin „system pañstw” (states-system) değniowany jako: „unia poszczególnych, sÈsiadujÈcych ze sobÈ
pañstw, zbliĝonych do siebie pod wzglÚdem zachowania, religii, stopniabrozwojubspoïecznego, scementowana poprzez wzajemnoĂÊ ich interesów”6. NabprzyjÚtym poziomie analizy moĝna jednak zaakceptowaÊ podobieñstwo obydwu przytoczonych değnicji i stosowaÊ je zamiennie wobec
opisywanego zwiÈzku miÚdzy pañstwami rozumianymi jako suwerenne
i równe jednostki, zarówno przez Bulla, jak i Wighta.
SzkoïÚ AngielskÈ, chociaĝ w wielu zaïoĝeniach bliskÈ realizmowi, wyróĝnia przede wszystkim fakt skoncentrowania na normach i zasadach
postrzeganych jako wewnÚtrzne czynniki warunkujÈce strukturÚ systemu
Hedley Bull, The Anarchical Society, Palgrave, Hampshire–New York 2002,
s.b 13. Dysponujemy obecnie okrojonym przekïadem ksiÈĝki Bulla na jÚzyk polski:
Hedley Bull, Spoïeczeñstwo anarchiczne. Studium ïadu w polityce Ăwiatowej, [w:] Stosunki
miÚdzynarodowe. Antologia tekstów ěródïowych, t. I, red. Hanna Schreiber, Anna Wojciuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s.b210–227.
5
Barry Buzan, An Introduction to the English School of International Relations, Polity
Press, Cambridge–Malden 2014, s.b17.
6
Hedley Bull w przedmowie do: Martin Wight, Systems of States, Leicester University Press, Leicester 1977, s.b17.
4
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miÚdzynarodowego. Podczas gdy realiĂci skupiali siÚ na „zewnÚtrznych”
czynnikach, takich jak: liczba aktorów w systemie, ich relatywna potÚga
lub konğguracja, autorzy zwiÈzani ze SzkoïÈ AngielskÈ rozwaĝajÈ przede
wszystkim normy i wartoĂci, które animujÈ system, oraz instytucje, przez
które te wartoĂci przemawiajÈ7. Co istotne, w tej perspektywie to pañstwa sÈ fundatorami norm spajajÈcych spoïecznoĂÊ. Szkoïa Angielska bada
zatem przejawy percepcji i ĂwiadomoĂci pañstw dotyczÈcej systemu miÚdzynarodowego i jego uczestników. Wedïug najwaĝniejszych dla nurtu
autorów: Bulla i Wighta, spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa jest miÚdzy innymi
taka, jakÈ w danym czasie widzÈ jÈ jej uczestnicy – opiera siÚ na autopercepcji tworzÈcych jÈ aktorów oraz wizerunku pañstw znajdujÈcych siÚ
poza niÈ. Kluczowa dla spoïecznoĂci miÚdzynarodowej jest wiÚc percepcja
nie tylko jednostki, lecz takĝe grupy. Wedïug Bulla pañstwo jest potÚgÈ
nie w sposób obiektywny dziÚki posiadanym przez siebie zdolnoĂciom
(capabilities), ale poprzez uznanie go za potÚgÚ przez innych uczestników
oraz jego spoïeczeñstwo8. To, jak pañstwa postrzegajÈ siebie nawzajem,
staje siÚ wiÚc jednym z najwaĝniejszych czynników determinujÈcych
ich zachowanie wzglÚdem siebie. JeĂli jednak jednostki dzielÈ wspólnÈ
toĝsamoĂÊ lub chociaĝ pewien zestaw wspólnych zasad i norm (co jest
warunkiem istnienia spoïecznoĂci miÚdzynarodowej), to ich wzajemne
postrzeganie determinuje takĝe granice ich spoïecznoĂci9. Rozumienie
spoïecznoĂci nie jako faktu obiektywnego, ale raczej jako konstrukcji
spoïecznej powstaïej na skutek powtarzalnych praktyk, tzn. przyjÚtego
kodu postÚpowania akceptowalnego w ramach okreĂlonej grupy pañstw,
wskazuje na rodzaj konstruktywistycznego namysïu w obrÚbie Szkoïy
Angielskiej, a wiÚc zanim w ogóle moĝna mówiÊ o konstruktywistycznym
paradygmacie. To i inne podobieñstwa miÚdzy SzkoïÈ AngielskÈ a konstruktywizmem Alexandra Wendta majÈ swoje konsekwencje obecnie,
kiedy rozwój Szkoïy odbywa siÚ czÚsto na konstruktywistycznym polu,
co bÚdzie wyraěne równieĝ w tej ksiÈĝce.
Değnitywne wyróĝniki spoïecznoĂci miÚdzynarodowej próbowaï
wskazaÊ Bull, wprowadzajÈc rozróĝnienie miÚdzy dwoma kluczowymi
Cornelia Navari, What the Classical English School was Trying to Explain, and Why
its Members Were not Interested in Causal Explanation, [w:] Cornelia Navari (red.), Theorizing International Society, Palgrave Macmillan, Hampshire–New York 2009, s.b39.
8
Hedley Bull, The Anarchical..., s.b194.
9
Barry Buzan, From International to World Society? English School Theory and the
Social Structure of Globalisation, Cambridge University Press, Cambridge–New York–
Madrid 2004, s.b8.
7
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dla Szkoïy Angielskiej pojÚciami: „system miÚdzynarodowy” (international
system) i „spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa” (international society). System,
wedïug Bulla, moĝe siÚ opieraÊ na pewnej regularnoĂci zachowania (istnieniu instytucji, takich jak np. nuklearne odstraszanie), co jednak nie
stwarza wystarczajÈcych warunków dla spoïecznoĂci – ta istnieje dopiero
wtedy, gdy jej czïonkowie Ăwiadomie zauwaĝajÈ swojÈ wspóïzaleĝnoĂÊ
oraz zaleĝnoĂÊ od instytucji i zasad na drodze do wïasnej pomyĂlnoĂci.
Przeciw rozróĝnieniu na system i spoïecznoĂÊ wystÚpowaï jednak Wight,
stwierdzajÈc, ĝe pewne zasady, wzorce typowe dla obecnego ïadu sÈ zauwaĝalne w przednowoczesnych systemach-pañstw10. Szkoïa Angielska
nie değniuje wiÚc momentu, w którym system staje siÚ spoïecznoĂciÈ. Nie
oznacza to jednak, ĝe pewne symptomy tego procesu pozostajÈ niezauwaĝalne. Cornelia Navari takie znaczenie przypisuje zarówno kumulacji
norm i zasad, jak i postÚpujÈcej instytucjonalizacji. Ostatecznym testem
dla istnienia spoïecznoĂci miÚdzynarodowej pozostaje jednak, jak juĝ podkreĂlano, fakt uznawania pañstw przez siebie nawzajem za suwerennych
czïonków spoïecznoĂci i poczucie bycia zwiÈzanym przez obowiÈzujÈce
normy i zasady wspóïĝycia11.
O ile do tego momentu podstawowe değnicje spoïecznoĂci miÚdzynarodowej pozostajÈ spójne, o tyle pewna rozbieĝnoĂÊ zaczyna siÚ jednak
zarysowywaÊ w kwestii ěródeï i istoty wspólnych wartoĂci. Normatywny
aspekt spoïecznoĂci miÚdzynarodowej naleĝy natomiast uznaÊ za najwaĝniejszÈ kwestiÚ z punktu widzenia celów postawionych w tej ksiÈĝce.
Problem jawi siÚ w pytaniu, czy to, co jest podzielane przez uczestników spoïecznoĂci miÚdzynarodowej, to porozumienia i kontrakty bÚdÈce
przejawem interesu pañstw, czy teĝ wierzenia, idee oparte na wspólnocie kulturowej. Innymi sïowy, wystÚpuje tu dylemat miÚdzy czïowiekiem – racjonalnym aktorem (homo oeconomicus) – a czïowiekiem bÚdÈcym
wytworem kultury (homo sociologicus). W literaturze w celu zobrazowania tego dylematu przytacza siÚ koncepcjÚ wiÚzi spoïecznej Ferdinanda
Tönniesa, na którÈ skïadajÈ siÚ dwa typy zbiorowoĂci: stowarzyszenie
(Gesellschaft, society) oraz wspólnota (Gemeinschaft, community)12. Pierwszy
Timothy Dunne, New thinking on international society, „British Journal of Politics and International Relations” 2009, vol. 3(2), s.b227.
11
Cornelia Navari, What the Classical English School..., s.b46.
12
Jacek Czaputowicz, Teorie stosunków miÚdzynarodowych, WN PWN, Warszawa
2008, s.b263; Barry Buzan, From international system to international society: Structural
realism and regime theory meet the English School, „International Organization” 1993,
vol.b47(3), s.b333. U Czaputowicza spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa jest zobrazowana
10
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z typów odnosi siÚ do stosunków spoïecznych o charakterze formalnorzeczowym, opierajÈcych siÚ na racjonalnej kalkulacji. Zakïada siÚ w nim, ĝe
spoïecznoĂÊ jest przede wszystkim rezultatem kontraktów zawieranych
we wspólnym interesie jej czïonków. Takie podejĂcie – kïadÈce nacisk na
racjonalnoĂÊ aktorów – jest typowe dla Hedleya Bulla czy Alana Jamesa13,
a takĝe dla tych autorów, którzy pragnÈ powiÈzaÊ pojÚcie spoïecznoĂci
miÚdzynarodowej z realizmem strukturalnym14. Wedïug nich spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa jest stowarzyszeniem powstaïym zgodnie z logikÈ
anarchii, która wymusza jednak nie konkurencjÚ miÚdzy uczestnikami
stosunków miÚdzynarodowych, lecz wspóïpracÚ. SpoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa ujmowana w ten sposób nie wymaga dla swojego zawiÈzania
podstaw moralnych i kulturowych, choÊ te niewÈtpliwie mogÈ wpïynÈÊ
na pogïÚbienie integracji. Wedïug Jamesa zawiÈzywanie kontaktów miÚdzy pañstwami ma swoje („niemal”) logiczne nastÚpstwo w tworzeniu
norm regulujÈcych te kontakty. W ten sposób stworzona spoïecznoĂÊ
posïuguje siÚ zespoïem zasad, które sÈ prawomocne niezaleĝnie od gruntu kulturowego i poïoĝenia geograğcznego. Takie ujÚcie ěródeï spoïecznoĂci miÚdzynarodowej jest przeniesieniem argumentów Herberta L.A.
Harta o „minimalnej treĂci prawa naturalnego”. Hart twierdziï bowiem,
ĝe biorÈc pod uwagÚ charakter jednostek, ich chÚÊ przetrwania i specyğkÚ Ărodowiska, w którym funkcjonujÈ, jest racjonalne lub niezbÚdne
ze wzglÚdów pragmatycznych, aby normy spoïeczne obecne w róĝnych
spoïecznoĂciach miaïy wspólny mianownik15. Ostatecznie Bull, którego
koncepcja daje siÚ opisaÊ w kategoriach Gesselschaft, twierdziï jednak, ĝe
takie ujmowanie ïadu miÚdzynarodowego ma implikacje moralne, których nie naleĝy ignorowaÊ. W efekcie poszukiwanie moralnych podstaw
dziaïania pañstw nie umknÚïo i jego uwagi16.
jako Gesselschaft, Buzan (który wprowadza tÚ analogiÚ) stwierdza natomiast, ĝe
spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa u autorów Szkoïy Angielskiej przejawia cechy Gemeinschaft, swojej wizji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej czerpiÈcej z neorealizmu przypisuje cechy Gesselschaft.
13
Hedley Bull, The Anarchical..., s.b51.
14
Barry Buzan, From international system to international society...; Yannis A. Stivachtis, The Enlargement of International Society: Culture versus Anarchy and Greece’s Entry
into International Society, Palgrave Macmillan, Hampshire–New York 1998.
15
Andrew Linklater, Hidemi Suganami, The English School of International Relations, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Madrid 2006, s.b27.
16
Sheila Grader, The English School of international relations: Evidence and evaluation, „Review of International Studies” 1988, vol. 14(1), s.b33.
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Z punktu widzenia celów ksiÈĝki ciekawsza wydaje siÚ jednak druga
perspektywa. Gemeinschaft to rodzaj stosunków spoïecznych opartych na
„woli organicznej”, bazujÈcej na bliskoĂci emocjonalnej jednostek. Wspólnota podkreĂla istnienie wiÚzów wspólnej kultury i tradycji. W ten sposób takĝe postrzegaï uczestników stosunków miÚdzynarodowych Wight,
zwracajÈc uwagÚ na spoïeczne i kulturowe aspekty ich funkcjonowania.
Próba takiego dochodzenia wynikaïa jednak przede wszystkim z osobistych poglÈdów Wighta – gïównym przedmiotem jego badañ byïy aspekty
etyczne i teologiczne. ChoÊ w wiÚkszoĂci kwestii przejawiaï on pesymizm
typowy dla realistów, to z obojÚtnoĂciÈ wypowiadaï siÚ o metodach typowych dla badañ w obrÚbie tego paradygmatu, zarzucajÈc im ignorowanie
moralnych zaïoĝeñ dziaïania pañstw na arenie miÚdzynarodowej i podkreĂlanie utylitarnego charakteru przyjmowanych celów i przejawianych
motywacji17. Wedïug Wighta bowiem spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa (lub
w jego typologii system pañstw – states-system) sama w sobie zakïada
istnienie wspólnoty kulturowej. NieobecnoĂÊ kulturowych fundamentów
w relacji miÚdzy uczestnikami stosunków miÚdzynarodowych stanowiïa
raczej przesïankÚ, by wÈtpiÊ, ĝe dani aktorzy stanowiÈ czÚĂci jednego systemu. Autor nie rozwiaï jednak wÈtpliwoĂci co do istoty kulturowej wspólnoty, rozwaĝajÈc zarówno aspekty moralne i obyczajowe, jak i gïÚbsze
zwiÈzki o charakterze religijnym bÈdě ideologicznym18.
W tym kierunku koncepcje Wighta rozwijaï Watson, opowiadajÈc
siÚ za zaïoĝeniem, iĝ przyjÚty kod postÚpowania oraz instytucje obowiÈzujÈce w danym systemie pañstw odzwierciedlajÈ wartoĂci wïaĂciwe dla
wspólnej kultury pañstw czïonków systemu19. Watson w swoich rozwaĝaniach poszedï ponadto o krok dalej niĝ Wight, ustosunkowujÈc siÚ do
postawionego przez niego pytania o moĝliwoĂÊ i sens powoïywania siÚ
obecnie na kulturowÈ jednoĂÊ, w dobie globalnego systemu pañstw. Zdaniem Watsona spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa, sama w sobie uosabiajÈca
Gesselschaft, moĝe mieÊ podstawy w kulturowych wspólnotach. Ponadto
zauwaĝaï, ĝe rozwaĝajÈc uzyskiwanie statusu czïonka spoïecznoĂci miÚdzynarodowej przez pañstwa wywodzÈce siÚ z innych krÚgów kulturowych, moĝliwe jest zastosowanie modelu kapitulacji wobec tradycyjnie
europejskich wartoĂci kulturowych. Zasadne jest wiÚc spoglÈdanie nawet
Hedley Bull w przedmowie do Martin Wight, Systems..., s.b14.
Ibid., s.b18.
19
Adam Watson, Systems of states, „Review of International Studies” 1990,
vol.b16, s.b100–101.
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na spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowÈ o globalnym zasiÚgu przez pryzmat jednoĂci kulturowej w tym sensie, ĝe kultury odmienne od europejskiej
znajdujÈ siÚ pod presjÈ oczekiwañ ze strony dotychczasowych czïonków
spoïecznoĂci co do przyjÚcia ich zasad i wartoĂci w procesie uzyskiwania
czïonkostwa20. PosuniÚcie to moĝe mieÊ i najczÚĂciej ma pragmatyczne
podstawy, na co uwagÚ zwrócili Bull i Watson w kontekĂcie ekspansji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej na pañstwa Azji i Afryki. Dotyczy to jednak
tylko norm o charakterze prawnym. Ich zdaniem pañstwa te przyjmowaïy
europejskie normy prawa miÚdzynarodowego, poniewaĝ za niezbÚdne
uwaĝaïy posiadanie ramy dla swoich kontaktów zagranicznych21. Jak zauwaĝa jednak Watson w publikacji z 1992 roku, porozumienia regulujÈce
kontakty pojawiajÈ siÚ zawsze, kiedy relacje miÚdzy cywilizowanymi pañstwami osiÈgajÈ wyĝszy stopieñ natÚĝenia. SpoïecznoĂÊ, która wykracza
poza ten stopieñ – wspólnych praw i instytucji, a zaczyna opieraÊ siÚ
na podzielanych wartoĂciach i przekonaniach, zawsze posiada okreĂlone
ramy kulturowe, nawet jeĂli oznacza to, ĝe muszÈ one zostaÊ przyjÚte
przez spoïeczeñstwa wywodzÈce siÚ pierwotnie z innego krÚgu kulturowego22. Argument ten, choÊ nie rozwiewa wszelkich wÈtpliwoĂci, stanowi
istotne wsparcie przyjmowanych w niniejszej pracy zaïoĝeñ o znaczeniu
kulturowej wspólnoty dla dziaïania pañstw dzisiaj, kiedy spoïecznoĂÊ
miÚdzynarodowa ma zasiÚg globalny.
Zarysowany podziaï wpisuje siÚ w wewnÚtrznÈ debatÚ miÚdzy pluralistycznÈ a solidarystycznÈ wizjÈ spoïecznoĂci miÚdzynarodowej. Podstawy
takiego podziaïu stworzyï Bull, stwierdzajÈc, ĝe istnieje fundamentalna
róĝnica miÚdzy tymi, którzy postrzegajÈ spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowÈ
jako zobowiÈzanÈ solidarnie przez wspólnotÚ wartoĂci i celów, oraz tymi,
którzy uznajÈ, ĝe pañstwa sÈ zróĝnicowane pod kÈtem celów, a spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowa przejawia siÚ jedynie we wspólnych zasadach
wspóïĝycia23. Podziaï ten nasuwa pytanie o moĝliwoĂÊ zwiÚkszania zakresu norm obowiÈzujÈcych pañstwa-czïonków spoïecznoĂci miÚdzynarodowej (w kierunku wspólnoty wartoĂci) bez naruszania wypracowanego
ïadu. W znacznym uproszczeniu pluralizm jest wizjÈ bliĝszÈ realizmowi,
Ibid., s.b102.
Hedley Bull, Adam Watson (red.), The Expansion..., s.b433–443.
22
Adam Watson, The Evolution of International Society, Routledge, London–New
York 1992, s.b218.
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Hedley Bull, The Grotian Conception of International Society, [w:] Kai Alderson,
Andrew Hurrell (red.), Hedley Bull on International Society, Macmillan Press, London–
New York 2000, s.b95–124.
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w której pañstwa postrzegajÈce siebie nawzajem jako potencjalnych rywali godzÈ siÚ na ograniczony zestaw zasad, których jedynym celem jest
zapewnienie im przetrwania. Innymi sïowy, pañstwa stanowiÈ czÚĂÊ anarchicznej struktury, ale godzÈ siÚ, ĝe pewne zasady, takie jak wzajemne
poszanowanie suwerennoĂci oraz zasada nieinterwencji, sÈ nienaruszalne.
W przeciwieñstwie do solidaryzmu pluralizm wyklucza istnienie wspólnej moralnoĂci jako czynnika mogÈcego naruszyÊ obowiÈzujÈcy porzÈdek.
Uznaje siÚ, ĝe kaĝde pañstwo ma wïasnÈ koncepcjÚ tego, co moralne
i sprawiedliwe, zatem wszelkie próby homogenizacji lub narzucenia
norm stanowiÈ potencjalny czynnik zakïócajÈcy ïad, a wiÚc naruszajÈcy
prawdopodobieñstwo przetrwania. W taki sposób spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowÈ tradycyjnie postrzegaï Bull, stwierdzajÈc, ĝe jest ona tworem
kulturowo heterogenicznym, w którym ïad oparty jest na przyjÚtych
zasadach zachowania24.
W solidarystycznej wizji spoïecznoĂci miÚdzynarodowej zestaw praw
obowiÈzujÈcych czïonków jest znacznie szerszy. W przeciwieñstwie do
pluralizmu, gdzie normy prawne wynikajÈ z egzystencjalnych interesów
pañstw, solidaryzm zakïada, ĝe za obowiÈzujÈcymi w spoïecznoĂci miÚdzynarodowej normami stoi moralnoĂÊ wspólna gatunkowi ludzkiemu.
Wedïug Bulla solidaryzm wskazuje na spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowÈ odmiennÈ w trzech zasadniczych aspektach. Po pierwsze, solidaryzm okreĂla
bardziej „ambitnÈ” spoïecznoĂÊ, w której normy dotyczÈ szerszych form
wspóïpracy, zawiÈzywanej np. w celu zabezpieczenia pokoju, rozwiÈzywania wspólnych problemów i podtrzymywania wspólnych wartoĂci. Po
drugie, normy mogÈ byÊ kreowane przez aktorów pozapañstwowych – jednostki, ale muszÈ byÊ zgodne z ogólnie podzielanym pojÚciem wspólnego
dobra lub odzwierciedlaÊ wspólnÈ moralnoĂÊ i zestaw wartoĂci. Po trzecie
natomiast, spoïecznoĂÊ ta ma efektywniejszy system implementacji norm,
miÚdzy innymi poprzez przymusowÈ interwencjÚ w celu promowania
lub podtrzymania wspólnych wartoĂci25. W kategoriach prawnych moĝna
wiÚc powiedzieÊ, ĝe pluralizm wykorzystuje pozytywnÈ koncepcjÚ prawa, solidaryzm zaĂ naturalnÈ. OpisujÈc natomiast problem w kategoriach
Szkoïy Angielskiej, naleĝy stwierdziÊ, iĝ pluralizm jest bliĝszy realizmowi
i kategorii systemu miÚdzynarodowego, a solidaryzm – rewolucjonizmowi
i koncepcji spoïecznoĂci Ăwiatowej.
Hedley Bull, The Anarchical..., s.b28.
Kai Alderson, Andrew Hurrell (red.), Hedley Bull on International Society,
Macmillan Press, London–New York 2000, s.b9–10.
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