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Tematyka bezpiecze stwa, która dominuje w zbiorze artyku ów, po upadku 
uk adu dwubiegunowego jest i b dzie przez wiele lat aktualna. Tworz cy si  
wielobiegunowy uk ad bezpiecze stwa z dominuj cym o rodkiem NATO przy 
globalizuj cych si  procesach spo eczno-polityczno-gospodarczych jest interesu-
j cy dla politologów, historyków, historyków wojskowo ci, ekonomistów, ale 
tak e dla socjologów i kulturoznawców. Jednocze nie rodzi on wiele pyta ; na 
niektóre z nich nie ma obecnie odpowiedzi, trudne s  nawet przewidywania. […] 
wielu badaczy jest zmuszonych do spekulacji mniej lub bardziej uzasadnionych. 
Czy nauki spo eczne mog  sobie na nie pozwoli ? W mojej ocenie mog , a na-
wet musz  […]. 

Istotnym walorem merytorycznym wielu prezentowanych artyku ów jest 
tzw. nowatorskie podej cie do zagadnienia i przyj cie nowych metod bada  nad 
problematyk  wspó czesnego bezpiecze stwa […]. 

Badania nad bezpiecze stwem, czego dowodzi wi kszo  artyku ów, zmie-
ni y si  wraz z zako czeniem zimnej wojny. By  to jeden z czynników, który 
doprowadzi  do zmian sposobu my lenia i rozumienia bezpiecze stwa oraz przy-
j cia podstawowych za o e  stoj cych za badaniami nad nim. My lenie na temat 
bezpiecze stwa przez wiele lat by o zdominowane przez podej cie militarno- 
-wojskowe, skupiaj ce si  g ównie na rywalizacji mi dzy supermocarstwami 
i postrzeganiu wiata z perspektywy szko y realistycznej i neorealistycznej. Na-
rzuci o to sposób podej cia do bezpiecze stwa, sposób jego definiowania i ba-
dania, zaw aj c znacznie zainteresowania badawcze w kierunku zagro e  zwi - 
zanych z broni  nuklearn  oraz studiami strategicznymi. Rozumienie bezpie-
cze stwa mia o charakter negatywny, gdy  uto samiano je z brakiem zagro enia 
lub poczuciem zagro enia podstawowych dla danego pa stwa warto ci. Spojrze-
nia z tej perspektywy uda o si  unikn  […]. W nowym podej ciu do poj cia bez-
piecze stwa pa stwo wyst puje jako swoista synteza polityczna interesów, d e  
i celów jednostek, grup spo ecznych oraz instytucji politycznych […]. 

Redaktorowi naukowemu i Autorom tekstów powiod o si  po czenie przy-
najmniej dwóch szkó  warsztatowych: politologicznej i jej uj cia systemowo-
modelowego oraz historycznej. Jest to zabieg metodologicznie do  skompliko-
wany i wymagaj cy rzetelnej wiedzy metodycznej, przemy le  oraz umiej tno-
ci narracyjnych. 

 
(fragment recenzji Prof. nadzw. dr. hab. Jerzego Juchnowskiego) 

 


