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Słowo wstępu

W roku 2019 wśród członków zespołu z Ignacjańskiego Forum Spo‑
łecznego zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słow
nik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych zaprezentowało w obszernych 
esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych, zgromadzony 
do początków XXI wieku.
 Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy za‑
mierzają w wielo tomowej publikacji zaprezentować stan wiedzy po‑
szczególnych pól wiedzy humanistycznej i społecznej w trzeciej de‑
kadzie XXI stulecia. Planują oni pokazać człowieka rozwijającego się 
w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyzna‑
jącego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, 
wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowa‑
nie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle 
wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji 
międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle – jak wska‑
zano – pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe (spo‑
glądając z perspektywy „oficjalnych zestawień”), analizowanych przy 
użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze inter‑
dyscyplinarnym. Przyjęte pola badawcze obejmują zagadnienia uzna‑
wane za szczególnie ważne w naukach humanistycznych i społecznych 
w XXI stuleciu, związane tak z pojmowaniem człowieka i jego otocze‑
nia społecznego, jak i spraw politycznych oraz publicznych czy stosun‑
ków międzynarodowych. Ich analiza uwzględniająca różne podejścia 
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badawcze pozwala pełniej zaprezentować problemy znajdowane za‑
sadniczo w ramach jednej z dyscyplin i znakomicie poszerzyć horyzont 
poszukiwań podejmowanych przez wykonawców projektu. Każdy z nich 
szuka „klucza interpretacyjnego”, przy którego użyciu prezentuje naj‑
istotniejsze zagadnienia kojarzone z głównymi kategoriami – kontro‑
wersyjnymi niekiedy lub budzącymi dyskusje wśród naukowców – wy‑
korzystywanymi w poszczególnych polach badawczych decydujących 
o tytułach nadawanych poszczególnym tomom nowego, wielotomowe‑
go Słownika społecznego. „Klucz interpretacyjny” nie byłby istotny, gdy‑
by hasła ogłaszane w poszczególnych tomach traktowano „zdawkowo”, 
na podobieństwo haseł encyklopedycznych; staje się on istotny, jeśli 
opracowania mają formę rozbudowanych esejów liczących około dwu‑
dziestu stronic znormalizowanego maszynopisu; esejów zbudowanych 
wedle jednolitego schematu, prezentujących rozważania o istocie ana‑
lizowanej kategorii, o jej dziejach, o głównych treściach z nią związa‑
nych i – wreszcie – o zagadnieniach, które wiążą się z nią w praktyce. 
Całość opracowana jest na bazie refleksji teoretycznej, wzmacnianej 
namysłem nad praktyczną stroną, prezentowaną w kilkunastu hasłach 
przygotowywanych przez polskich uczonych reprezentujących nie tylko 
różne ośrodki i różne dyscypliny naukowe, ale także różne „wrażliwości 
badawcze”. Do „klucza interpretacyjnego” włączyliśmy również katolic‑
ką naukę społeczną, bowiem nie sposób pominąć dwudziestowiekowej 
spuścizny i bogactwa chrześcijaństwa.
 Mamy nadzieję, że lektura prezentowanego tomu zadowoli Czytel‑
ników, dając im nie tylko okazję zapoznania się z naukowymi ujęciami 
ważnych problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek i bo‑
rykają się współczesne państwa oraz społeczeństwa, ale także wgląd 
w trudne niekiedy zagadnienia współczesności dokonywany z perspek‑
tywy katolickiej. Mamy też nadzieję, że doceniony zostanie trud polskich 
uczonych podejmujących oryginalny namysł nad nimi, nie ogranicza‑
jąc się do prezentowania cudzych jedynie przemyśleń, bo świadomych 
wagi dorobku intelektualnego rodzimej nauki.

Redaktorzy serii
Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta



wprowadzenie 

Dyskusje o geopolityce wywołują w Polsce duże emocje. Zapewne ma 
na to wpływ temperament i osobowość wielu ich uczestników, niekiedy 
także uwikłanie tych debat w bieżące spory polityczne. Przyczyny nie‑
wątpliwej mody na spieranie się o geopolitykę są wszakże głębsze, ale 
zarazem proste do wskazania: w uwarunkowaniach geopolitycznych wi‑
dzi się zwykle jedną z głównych przyczyn, dla których Polska przeżywa‑
ła w swych dziejach okresy wzlotów i upadków. W naszej świadomości 
najmocniejsze piętno odcisnęły klęski – utrata niepodległości u schył‑
ku wieku XVIII i w roku 1939, po których w pierwszym przypadku grubo 
ponad wiek, w drugim zaś pół wieku musieliśmy czekać na odzyskanie 
wolności. Takie rozpoznanie przyczyn upadków z przeszłości, zwykle 
lokowanych w szerszym pakiecie interpretacji ich powodów, przydaje 
obecnym dylematom geopolitycznym dramatycznego dla wielu dysku‑
tantów wydźwięku: czy historia może się powtórzyć, czy państwo pol‑
skie znowu stanie w obliczu zagrożeń o skali zbliżonej do tej, z jaką 
przychodziło się mierzyć polskim elitom w minionych stuleciach, kiedy 
to może nastąpić i w jakich (także geopolitycznych) okolicznościach – 
i czy tym razem Polacy zdołają te niebezpieczeństwa zażegnać. Geo‑
polityki nie da się pominąć, nawet jeśli odrzucimy tę perspektywę, uwa‑
żając ją za przesadzoną czy po prostu fałszywą, albo dyskutując o niej 
jako o czynniku przecenianym czy źle rozumianym. Wciąż jest to czyn‑
nik ważny, mający współcześnie duże znaczenie dla kształtowania my‑
ślenia politycznego tych, którzy namysł nad polityką odróżniają od par‑
tyjnych rozgrywek, i którzy angażując się weń jako eksperci, decydenci, 
komentatorzy czy obywatelsko zainteresowani obserwatorzy.
 Debaty geopolityczne mają także inny wymiar niż zarysowany powy‑
żej. O geopolityce rozmawia się również bowiem w kategoriach nauko‑
wych. Toczy się spór, czy dominujące w debacie publicznej jej ujęcia 
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mogą uchodzić za wyraz naukowych stanowisk – podawanych w przy‑
stępniejszej formie publicystycznych wystąpień, ale jednak odwołują‑
cych się do teorii, twardych, weryfikowalnych danych, które można pod‑
dać „zwykłej” naukowej obróbce, z odpowiednią metodologią, przydając 
im w miarę możliwości waloru obiektywnego opisu stanu rzeczy. A tak‑
że – jeśli zakłada się, że geopolityka może być nauką – czy jest ona nią 
w tych przejawach, jakie obserwujemy w Polsce. Na tym polu docho‑
dzi do ostrych polemik, nie mniej gorących niż te, które dotyczą geopo‑
litycznych uwarunkowań dostrzeganych w historii czy współczesności 
Polski albo innych globalnych geopolitycznych dylematów – dawnych 
i obecnych. Polemiki te można rozpoczynać na poziomie wytyczania sa‑
mych granic tego, o czym się dyskutuje: co jest rozważaniem geopoli‑
tycznym, a co „jedynie” głosem o polityce międzynarodowej, niesłusznie 
uznawanym za geopolityczny; co jest już wypowiedzią naukową, co zaś 
„jedynie” analizą ekspercką, a może „tylko” wystąpieniem publicystycz‑
nym. Na tym polu łatwo deprecjonować bądź przesadnie chwalić po‑
szczególne prace (przynajmniej w założeniu) geopolityczne i ta subiek‑
tywność ocen sama w sobie jest kwestią wartą rozważenia, bo przecież 
nie wynika ona jedynie z dobrej czy złej woli tych, którzy te sprzeczne 
często sądy wydają.
 Niniejszy tom nie jest ultymatywnym głosem w tych sporach, acz‑
kolwiek autorzy poszczególnych tekstów zajmują niekiedy stanowisko 
w publicznych polemikach i mają swoje wyraziste poglądy na te tematy. 
Nie jest też próbą narzucenia jednego obowiązującego wzorca postę‑
powania z geopolityką w Polsce. Po pierwsze, taka próba i tak byłaby 
skazana na niepowodzenie. Po drugie, nie takie są intencje pomysło‑
dawców i twórców tego tomu. Ma on raczej stanowić pomoc dla tych, 
którzy poszukują wiedzy o geopolityce w różnych aspektach, jako: spo‑
sób myślenia, stanowisko w debacie publicznej, metoda analizy polity‑
ki międzynarodowej, dziedzina nauki czy dziedzina aspirująca do bycia 
traktowaną jako naukowa. Słowem, pomoc dla poszukujących instru‑
mentów, które ułatwią im zapoznanie się z geopolityką czy wyrobienie 
sobie opinii na jej temat.
 Jak zwykle bywa przy tego typu publikacjach, słownik społeczny po‑
święcony geopolityce można byłoby zaprojektować zgoła inaczej, wybie‑
rając przynajmniej częściowo inne tematy (hasła), a w ramach poszcze‑
gólnych zagadnień inaczej rozkładając akcenty czy nawet w odmienny 
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sposób je modelując. Twórcy tej książki, nie roszcząc sobie pretencji do 
zamkniecia dyskusji, lecz chcąc ją inspirować i  jej towarzyszyć, uzna‑
li wszakże, że zaproponowane przez nich ujęcie może temu celowi do‑
brze służyć. Cechuje je różnorodność perspektyw interpretacyjnych 
i metodologicznych, w czym można upatrywać raczej zaletę niż wadę, 
także dlatego, że oddaje ona złożoność sporów o geopolitykę i sporów 
geopolitycznych – czy raczej złożoność zjawiska, jakim jest geopolityka 
w swych różnych wymiarach. Nieuchronnym problemem, z jakim musie‑
li się zmierzyć autorzy, jest pojawianie się w różnych tekstach tych sa‑
mych kwestii, poczynając od definicji geopolityki. Tu w sukurs przycho‑
dziła im wspomniana różnorodność perspektyw – zmniejszająca ryzyko 
powtórzeń, choć nie eliminująca go zupełnie.
 Prace nad niniejszym tomem ruszyły przed wybuchem epidemii 
 COVID‑19. Nie trzeba dowodzić, jak bardzo wpływa ona na rzeczywi‑
stość, w tym na politykę międzynarodową. W dyskusjach o geopolityce 
ten czynnik już odgrywa istotną rolę, a z dalszym ciągiem zmian spowo‑
dowanych przez epidemię w poszczególnych krajach (społecznych, go‑
spodarczych, politycznych) i w relacjach między nimi będzie tym moc‑
niej akcentowany i wszechstronnie rozważany. Można stąd wnosić, że 
zarówno na poziomie analizy sytuacji bieżącej, jak i prognoz tego, co 
może wydarzyć się w przyszłości, geopolityka będzie zajmować jeszcze 
bardziej eksponowane miejsce niż w ostatnich latach – także w Polsce. 
Warto zatem poznawać ją z różnych perspektyw. Mamy nadzieję, że ni‑
niejszy tom będzie stanowić w tym względzie pewną pomoc.

Redaktor tomu
Jacek Kloczkowski
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pojęcie geopolityki

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: pojęcie geopolityki nie ma jednoznacznie usta
lonej, niebudzącej sporów treści. widoczne są dwie główne tendencje 
w definiowaniu tego obszaru wiedzy. Jedna traktuje geopolitykę jako na
ukę o przestrzennych uwarunkowaniach procesów politycznych, druga 
zaś jako teorię polityczną umożliwiającą formułowanie i uzasadnienie po
litycznych celów państwa. 

ANALIZA HISTORYCZNA: wychodząc od czasów oświecenia pokaza
ne zostały główne procesy intelektualne odbywające się na styku dziedzi
ny geografii, historii i nauk politycznych, które złożyły się na kompletne 
teorie geopolityczne autorstwa F. ratzela i r. Kjelléna, sformułowane na 
przełomie XiX i XX wieku i rozwijane w późniejszym czasie przez takich 
teoretyków, jak H.J. Mackinder czy K. Haushofer.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Kluczowe zagadnienie związane jest 
z napięciem pomiędzy komponentem politycznym i naukowym występu
jącym w pojęciu geopolityki. doświadczenie ii wojny światowej spowo
dowało odejście od tradycyjnie rozumianej geopolityki, często rozwijano 
tę dziedzinę wiedzy w obszarze dziedzin pokrewnych, np. geografii poli
tycznej czy geostrategii. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
prezentowane hasło określa historyczny rozwój pojęcia geopolityki i naj
ważniejsze, do dziś nie rozstrzygnięte, problemy definicyjne. zaznaczo
no jednak, że geopolityka jako dziedzina esencjalnie związana z pojęciem 
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polityki jest nieodłącznym komponentem działań politycznych człowieka 
w przestrzeni historycznej.

Słowa kluczowe: geopolityka, geografia polityczna, geostrategia, 
Friedrich ratzel, rudolf Kjellén
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definicja pojęcia
Pojęcie geopolityki nie ma jednoznacznie ustalonej treści. Jest to spo‑
wodowane nie tylko dyskusją nad precyzyjnie ustalonym przedmiotem 
zainteresowania tego obszaru wiedzy, ale także problematycznym sta‑
tusem geopolityki jako dziedziny nauki. W próbach definiowania pojęcia 
geopolityki można wskazać na dwa kierunki. Jedne ujmują geopolity‑
kę jako dyscyplinę naukową (Moczulski, 2000), drugie kładą akcent na 
podporządkowanie geopolityki celom politycznym (Jean, 2007). To na‑
pięcie pomiędzy aspektem teoretycznym a praktycznym charakteryzuje 
trwający do dziś spór dotyczący tego, czym właściwie jest geopolityka. 
Leszek Moczulski proponuje definiowanie geopolityki jako nauki, która 

zajmuje się zmiennymi układami sił na niezmiennej przestrzeni. Chodzi o wszel‑
kie możliwe układy, biorące pod uwagę wszystkie czynniki, jakie mają znaczenie 
historyczne, w kategoriach zaś pragmatycznych i doraźnych – również politycz‑
ne (Moczulski, 2000, s. 73).

Z kolei włoski teoretyk Carlo Jean podkreśla, że „geopolityka nie jest 
nauką. Jest refleksją poprzedzającą działanie polityczne” (Jean, 2007, 
s. 40). 

Ostatecznie geopolityka nie jest niczym innym jak „geografią władzy”, „geogra‑
fią woluntarystyczną”, dzięki której mogą być wyodrębnione interesy narodowe 
oraz ustanowiona polityka służąca zmianie istniejącego porządku geograficzne‑
go (Jean, 2007, s. 39).

Te dwa odmienne sposoby określania geopolityki w istocie różnią się 
odmiennym rozłożeniem akcentów pomiędzy aspektem geograficznym 
a politycznym, ale należy podkreślić, że oba pojęcia skupiają się wokół 
kategorii „potęgi – siły” określonego podmiotu. W aspekcie negatyw‑
nym łączy je marginalizowanie bądź wykluczenie głębszego namysłu 
nad relacjami międzynarodowymi w kontekście teologicznym czy meta‑
fizycznym. Różnica pomiędzy powyżej przywołanymi i reprezentujący‑
mi ogólną prawidłowość tendencjami polega na odmiennym traktowaniu 
właściwego czynnika siły ‒ z pozycji normatywnej bądź opisowej. 
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analiza historyczna
Za twórcę pojęcia geopolityka uznaje się Rudolfa Kjelléna, szwedzkie‑
go historyka i politologia, który użył tego terminu w artykule Studier 
öfver Sveriges politiska gränser z 1899 roku w piśmie „Ymer”, nato‑
miast sama perspektywa spoglądania na sprawy polityczne w kontek‑
ście geografii posiada dłuższą tradycję. Do geograficznych uwarun‑
kowań kształtu państwa i wpływu na sposób prowadzenia przez nie 
działań politycznych odwoływali się już myśliciele klasyczni (m.in. Pla‑
ton, Arystoteles, Herodot, Tukidydes czy Strabon), ale dopiero w epo‑
ce oświecenia relacja pomiędzy oboma obszarami zyskała na wyrazi‑
stości. Było to związane z naturalistycznym zwrotem w postrzeganiu 
spraw ludzkich, w tym politycznych. Natura, definiowana nie jako ka‑
tegoria metafizyczna, ale jako przedmiot poznania i opisu dokonanego 
przez nauki przyrodnicze, stawała się głównym punktem odniesienia 
oświeceniowych filozofów. Monteskiusz czynił z klimatu jeden głów‑
nych czynników określających „ducha praw” poszczególnych wspól‑
not (Monteskiusz, 1997, księgi XIV‒XIX). Stanowisko Monteskiusza 
zmodyfikował Anne ‑Robert ‑Jacques de Turgot w nieopublikowanym za 
życia zarysie dzieła Sur la Géographie politique z 1751 roku. Turgot 
zdynamizował statyczną koncepcję Monteskiusza i włączył ją w swoją 
teorię kumulatywnego postępu. Jego zdaniem wszystkie narody znaj‑
dują się na różnych szczeblach procesu doskonalenia, rozwijającego 
się w czasie. Różnice w poziomie rozwoju poszczególnych nacji deter‑
minowane są czynnikami geograficznymi i chronologicznymi. Historia 
i geografia określają pozycję narodów w kontekście czasu i przestrze‑
ni, ale granica pomiędzy historią a geografią jest względna. Geografia 
to ogół warunków rozwoju, a historia de facto opisuje „przeszłą geo‑
grafię” (Heffernan, 1999, s. 131). Geografia polityczna jako dziedzina 
nauki w ujęciu Turgota była kategorią niezwykle szeroką i obejmowała 
badanie związków nad warunkami naturalnymi i kształtowaniem się na‑
rodów, źródeł bogactwa i zasobów, systemów transportu i różnych form 
rządu. Turgot jako pierwszy próbował definiować geografię polityczną 
jako naukę operującą na styku historii, nauk politycznych i geografii, 
oraz wskazywał na praktyczne cele tej dziedziny wiedzy, tj. sprecyzo‑
wanie form organizacji społecznej optymalizujących proces postępu. 
Terminem geografia polityczna posługiwał się także Immanuel Kant, 
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uważając ją za jedną z gałęzi geografii (obok geografii fizycznej, geo‑
grafii matematycznej, geografii moralnej, geografii handlowej i geogra‑
fii teologicznej) zajmującą się badaniem relacji między systemami pań‑
stwowymi a warunkami geograficznymi. 
 Na gruncie francuskim wykształciła się koncepcja granic naturalnych 
(niekiedy wiązana z nazwiskiem Turgota), którą w praktyce realizował 
Napoleon, zamierzający oprzeć granicę Francji od północy na Renie 
jako uzupełnienie naturalnych barier kraju wyznaczanych przez pas‑
ma Pirenejów i Alp. Jednak dopiero w państwach niemieckich zaczę‑
to rozwijać najważniejsze komponenty przyszłych ujęć geopolitycznych. 
Z jednej strony złożył się na to Herderowski postulat związania politycz‑
nego kształtu narodu z jego naturalnym otoczeniem, z drugiej zaś re‑
akcja na francuski ekspansjonizm doby napoleońskiej. Johann Gottlieb 
Fichte wprost wyraził ideę granic naturalnych, opisując ideał handlowe‑
go państwa zamkniętego: 

Pewne części powierzchni kuli ziemskiej, wraz z ich mieszkańcami, są wyraźnie 
z natury przeznaczone do tego, by tworzyć polityczną całość. Ich obszar jest od‑
dzielony od reszty Ziemi wielkimi rzekami, morzami, niedostępnymi górami […]. 
To właśnie te wskazówki natury, podpowiadającej nam, co powinno pozostać ra‑
zem, a co być podzielone (Fichte, s. 219). 

 Ernst Kapp, korzystający z ustaleń Karla Rittera i Georga Wilhelma 
Friedricha Hegla, uważany jest za prekursora pokrewnej koncepcji „prze‑
strzeni niezbędnej do życia”, w rozumieniu dalekim od późniejszych ko‑
notacji imperialnych (Moczulski, 2000, s. 8). W jego ujęciu warunki geo‑
graficzne określają nie tylko warunki rozwoju narodu, ale także charakter 
jego posłannictwa. Przesłanie natury, wyrażone m.in. w ziemi, klima‑
cie i ukształtowaniu terenu, w przestrzeni historycznej jest dopełnione 
przez człowieka w wyniku osiągnięć o charakterze politycznym i kultu‑
ralnym. Wedle Kappa specyficzne i nieregularne pod względem geogra‑
ficznym położenie Niemiec determinowało je do poważniejszej roli jako 
„zarodka zjednoczonego organizmu państw Europy” (Wolff ‑Powęska 
i Schultz, 2000, s. 25; Eberhardt, 2011, s. 460). Niemcy, definiowane po‑
dług kryterium językowego, poprzez swoją geograficzną nieokreśloność 
ucieleśniały potencjalność państwa powszechnego. Z punktu widzenia 
późniejszych teorii ważną perspektywę ukazał niemiecki historyk Leo‑
pold von Ranke, m.in. w pracy Die Großen Mächte, w której opisywał 
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kształtowanie się systemu międzynarodowego Europy od czasów pano‑
wania Ludwika XIV. Ranke postrzegał historię  Europy jako toczącą się 
na linii dominacja ‑równowaga grę najważniejszych państw europejskich 
(Francji, Austrii, Anglii, Prus i Rosji). Jego zdaniem istotą procesu histo‑
rycznego jest rywalizacja sił oraz ich uwarunkowanie. Wbrew tradycji 
heglowskiej podkreślał, że historia powszechna jest zawsze historią po‑
szczególnych nacji oraz ich roli w walce o dominację. 
 Geopolityka uzyskała swój wyrazisty kształt dopiero w teorii niemiec‑
kiego uczonego Friedricha Ratzela (1844‒1904), który był pod silnym 
wpływem teorii Karola Darwina i Herberta Spencera oraz historiografii 
Rankego. Uczony ten jako pierwszy oparł swoją analizę na kategoriach 
położenia i przestrzeni, podkreślając, że „wielkości geograficzne są ni‑
czym szkielet, który obrasta mięsem i tłuszczem państwa” (Ratzel, 2000, 
s. 227). Obie te kategorie mają charakter dynamiczny, nie są to granice 
rozwoju narodu, natomiast stanowią one wyraz jego aktualizującego się 
wzrostu. Rozwój powoduje konieczność zwiększenia przestrzeni i usta‑
lenia nowych granic w zmiennych konstelacjach położenia. Pojęcie prze‑
strzeni zawiera się nie tylko w obszarze geografii, ale również w „wielko‑
ści historycznej”. Rozwój narodu i państwa polega na przechodzeniu od 
„małej” do „wielkiej” przestrzeni. Zdolność pokonywania i opanowywania 
przestrzeni jest powiązana ze zdolnościami organizacyjnymi poszcze‑
gólnych nacji i ich przywódców. W perspektywie tego niemieckiego uczo‑
nego cała historia polityczna jest de facto walką o przestrzeń: 

Podobnie jak walka o byt w gruncie rzeczy jest zawsze walką o przestrzeń, tak 
i w walkach pomiędzy narodami chodzi w większości li tylko o przestrzeń; stąd 
też we wszystkich wojnach w najnowszej historii nagrodą dla zwycięzcy jest lub 
miała być zawsze przestrzeń (Ratzel, 2000, s. 241). 

 Ratzel uważał, że naturalny proces ekspansji dokonuje się środ‑
kami gospodarczymi, a następnie politycznymi. W jego perspektywie 
pojęcie granicy nie jest niczym stałym ‒ jest tylko „chwilą ustania ru‑
chu” (Ratzel 2000, s. 248), natomiast najwyraźniejszym przejawem ru‑
chu jest wojna. Wskazywał, że horyzont przestrzenny (mało ‑ lub wiel‑
koprzestrzenny) określonych narodów wyraża charakter ich ambicji 
rozwojowych, a tym samym formę ich stosunków wewnętrznych. Ży‑
cie wewnętrzne zawsze w sposób naturalny będzie wypełniać tę for‑
mę i dopasowywać się do wymogów jej utrzymania lub poszerzenia. 
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W swoim podstawowym dziele politycznym Politische Geographie sfor‑
mułował on jedną z podstawowych kategorii niemieckiej geopolityki – 
pojęcie przestrzeni życiowej (Lebensraum). Ratzel odszedł od klasycz‑
nie rozumianego pojęcia granicy naturalnej definiowanej w kategoriach 
fizycznych, określając je językiem zaczerpniętym z biologii. Jego zda‑
niem granicę polityczną wyznacza nie naturalna bariera, ale granica 
występowania gatunków istot organicznych (Ratzel, 2000, s. 250). Dy‑
namicznie rozumiana siła i potrzeby oraz zdolności adaptacji określo‑
nego gatunku determinują jego obszar konieczny do życia. Analogicz‑
ne reguły kierują życiem narodów. 
 Odmienną perspektywę zaprezentował francuski geograf i twórca tzw. 
posybilizmu geograficznego Paul Vidal de la Blach (1845‒1918). Uwa żał 
on, że warunki geograficzne nie mogą być postrzegane w kategoriach 
deterministycznych, bowiem dają one całe spektrum wszechstron nych 
możliwości, które człowiek może zaktualizować dzięki własnej inwen‑
cji. Jego koncepcja nie miała jednak wydźwięku ekspansjo nistycznego. 
Według niego człowiek wykorzystuje warunki przede wszystkim dzię‑
ki wynalazczości i technice, opanowując w ten sposób przestrzeń. Ko‑
lektywny wysiłek wspólnoty jest ukierunkowany nie tyle na zewnątrz, 
co ku wnętrzu, tworząc geograficzną i powiązaną z nią narodową 
indywidualność.
 Termin geografia polityczna stosował w swoich pracach Friedrich 
Ratzel, uznawany za „ojca geopolityki”, ale dopiero szwedzki polito‑
log Rudolf Kjellén (1864‒1922) wprowadził w 1899 roku pojęcie geo‑
polityki do języka naukowego, rozwijając je w swoim głównym traktacie 
Staten som Lifsform z 1916 roku. Kategoria geopolityki wyrażała po‑
stulat nowej gałęzi wiedzy, która miałaby opisywać mechanizmy roz‑
woju państwa w kontekście warunków geograficznych (Eberhardt, 
2012, s. 316‒317). Kjellén także wpisywał się w nurt organicystyczny 
o darwinowskiej proweniencji. Państwo, podobnie jak organizmy żywe, 
przechodzi przez fazy rozwoju od narodzin do zmierzchu i jest zdeter‑
minowane przez przyrodnicze warunki zewnętrzne. Jest ono zespole‑
niem narodu (duszy) z określonym terytorium (ciałem) i przejawia się 
jako jeden podmiot w wielu aspektach. To determinowało polimorficz‑
ny charakter nauki o państwie, obejmujący rozumienie państwa jako 
przestrzeni geograficznej, narodu, społeczeństwa, gospodarki i syste‑
mu władzy. Odnosząc się do tego porządku przedmiotowego Kjellén 
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tworzył stosowne obszary wiedzy o państwie: geopolityka, etnopolityka, 
socjopolityka, ekopolityka i kratopolityka (Eberhardt, 2012, s. 321‒322). 
Sama geopolityka postrzegała państwa przez pryzmat trzech wartości: 
położenia, kształtu państwa oraz jego rozmiarów. 
 Wszystkie te ujęcia, często przenikające i uzupełniające się wzajem‑
nie, miały tworzyć całościowy obraz państwa jako formy życia podlega‑
jącej biologicznie rozumianemu prawu, którego istotą jest walka o prze‑
życie. Podobnie jak Ranke, Kjellén postrzegał historię ludzkości jako 
historię wielkich mocarstw, które ustalają warunki egzystencji mniejszych 
podmiotów pod kątem własnych potrzeb. Dominacja i poszerzanie włas‑
nego obszaru życia i strefy wpływów to główne cele realizowane przez 
silne, będące w fazie wzrostu organizmy państwowe. Wyróżniał on he‑
gemonów o pozycji światowej: Anglię, Rosję, Niemcy i Stany Zjednoczo‑
ne oraz kraje duże, ale znajdujące się na podrzędnej względem grupy 
pierwszej pozycji: Francję, Austro ‑Węgry, Japonię i Włochy. Wprowadzał 
jeszcze jeden ważny podział, kluczowy dla późniejszej doktryny Karla 
Haushofera, na kraje wzrastające (Niemcy, Rosja) oraz będące w fazie 
schyłkowej (Francja, Anglia) (Eberhardt, 2012, s. 324). 
 Wyłanianiu się geopolityki jako pewnej, zakorzenionej w geografii, 
historii i naukach politycznych kategorii naukowej poszukującej właści‑
wego instrumentarium, opisującego zmienny układ sił na niezmiennej 
przestrzeni (Moczulski, 2000), zawsze towarzyszył wspomniany aspekt 
praktyczny. Poczynając od zakorzenionej w oświeceniu teorii tzw. gra‑
nic naturalnych po Ratzelowską koncepcję przestrzeni życiowej, teorie 
te zawsze były tworzone w określonym kontekście historycznym i wspie‑
rały polityczne aspiracje państw. W Niemczech poszukiwania na grun‑
cie geografii politycznej czy geopolityki często uzasadniały określo‑
ny projekt polityczny ‒ początkowo zjednoczenia Niemiec, a następnie 
różnych koncepcji prowadzenia polityki międzynarodowej, często o wy‑
dźwięku imperialnym (wielokrotnie korzystano z Ratzelowskiej koncep‑
cji przestrzeni życiowej jako argumentu na rzecz ekspansji kolonialnej). 
Szczególną aktywność wykazali niemieccy geopolitycy po zakończeniu 
I wojny światowej. Uczeni skupieni wokół wydawanego od 1924 roku pis‑
ma „Zeitschrift für Geopolitik”, z czołowym przedstawicielem niemiec kiej 
geopolityki Haushoferem, tworzyli na bazie geografii uzasadnienie dla 
politycznej ekspansji. Formułowane przez nich argumenty były wykorzy‑
stywane w tworzeniu programu polityki zagranicznej III Rzeszy. Pojęcie 
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przestrzeni życiowej nabrało na gruncie narodowo ‑socjalistycznym szer‑
szego, rasistowskiego charakteru w postaci teorii „krwi i ziemi”. To powią‑
zanie geopolityki z aktywnością hitlerowskich Niemiec spowodowało, że 
jeszcze w trakcie trwania wojny samo pojęcie geopolityki zyskało silne 
negatywne konotacje. Jedną z najbardziej kompleksowych krytyk prze‑
prowadził Robert Strausz ‑Hupé (1903‒2002), który nie tylko zwrócił się 
przeciwko niemieckiej geopolityce, którą posądził o dostarczenie sku‑
tecznych instrumentów przywódcom Rzeszy, ale także przeciwko teorii 
Mackindera, która w jego opinii była instrumentem realizacji politycznych 
celów imperium brytyjskiego (por. Klin, 2001). Podobne zarzuty, podno‑
szone przez m.in. Isaaka Bowmana, spowodowały odejście od perspek‑
tywy prezentowanej przez klasyczną geopolitykę. Dla niektóry autorów 
rok 1945 stanowi moment końca geopolityki (Otok, 2001, s. 13), jednak 
zagadnienia geopolityczne były wciąż aktualne na gruncie geografii po‑
litycznej czy geostrategii. Od połowy lat 60. XX wieku nastąpił renesans 
geopolityki w przestrzeni publicystycznej i akademickiej, m.in. w postaci 
tzw. geopolityki krytycznej (por. hasło „Geopolityka krytyczna”).

problemowe ujęcie pojęcia
Pojęcie geopolityki lokujące się pomiędzy obszarem nauki a obszarem 
politycznego instrumentarium wyrastało z szeroko rozumianej geogra‑
fii politycznej, by w zaproponowanym przez Kjelléna rozumieniu ulo‑
kować się jako gałąź nauk politycznych. Warto przytoczyć najbardziej 
syntetyczną klasyfikację definicji stworzoną przez Leszka Sykulskiego, 
który wyróżnił cztery kategorie rozumienia geopolityki: 1) geopolityka 
akademicka badająca od strony naukowej relacje pomiędzy przestrze‑
nią i strukturą fizyczną ziemi a ludzką aktywnością; 2) geopolityka ro‑
zumiana jako paradygmat, tzn. pewne określone podejście badawcze 
w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych, związane zazwyczaj 
z realistycznym postrzeganiem spraw międzynarodowych; 3) doktryna 
geopolityczna jako pewna określona interpretacja i teoria porządku mię‑
dzynarodowego (np. doktryna Mackindera czy Haushofera); 4) geopo‑
lityka określana jako określony sposób działania politycznego lub jego 
postulat określający treść żywotnych interesów podmiotów stosunków 
międzynarodowych i sposoby ich realizacji, np. doktryna Monroe’go 
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(Sykulski, 2013). Oczywiście w tym wypadku nie mamy do czynienia 
z ujęciami wykluczającymi się wzajemnie, bowiem często przenikają się 
one i uzupełniają. 
 W kontekście definicji geopolityki kluczowe jest również wskazanie 
na różnicę w stosunku do innych obszarów wiedzy, takich jak geografia 
polityczna, geostrategia czy geohistoria. Kwestia odróżniana geopolityki 
od geografii politycznej stanowi po dziś dzień jeden z głównych przed‑
miotów dyskusji wśród badaczy (często używano obu pojęć zamiennie). 
Nie przypadkiem termin geopolityka dzięki Kjellénowi wykształcił się na 
gruncie nauk politycznych i zdradzał odmienność już w samej lokaliza‑
cji w systematyce nauk i zbliżeniu się do polityki, rozumianej nie tylko 
jako nauka, ale także jako działalność praktyczna. Haushofer sprowa‑
dził różnicę do kwestii odmiennej perspektywy, pisząc: „geografia poli‑
tyczna rozpatruje państwo pod kątem przestrzeni, geopolityka zaś prze‑
strzeń z punktu widzenia państwa” (Haushofer, za: Barbag, 1987, s. 11). 
Podobne ujęcie zastosował włoski politolog Carlo Jean, dodając zało‑
żenie, że geopolityka nie jest nauką, ale metafizyką walki o panowanie 
nad przestrzenią (Jean, 2007, s. 46):

Geografia polityczna zajmuje się rozmieszczeniem przestrzennych fenomenów 
politycznych i ich wpływem na czynniki geograficzne, a geopolityka bada zwią‑
zek odwrotny: wpływ czynników geograficznych, zarówno fizycznych jak i ludz‑
kich, na analizy, wybory i działania polityczne podejmowane w stosunku do in‑
nych podmiotów politycznych znajdujących się na tym samym terytorium (Jean, 
2007, s. 45).

 Termin geostrategia stosowany był głównie w literaturze anglosa‑
skiej, często jako synonim kategorii geopolityki zmagającej się po 1945 
roku z oskarżeniami o instrumentalizm względem działań politycznych 
o charakterze ekspansjonistycznym. Geostrategia definiowana jest jako 
subdyscyplina geopolityki (Sykulski, 2013, s. 17) lub jej praktycznie 
ukierunkowana odmiana (Moczulski, 2000, s. 78; Otok, 2001, s. 13), 
a zazwyczaj podkreśla się jej zdecydowanie wojskowe zastosowanie. 
Pod tym pojęciem można rozumieć każdą długofalową strategię poli‑
tyczną państwa względem innych uczestników relacji międzynarodowej 
z uwzględnieniem aspektu geograficznego (Moczulski, 2000, s. 78). 
 Kategoria geohistorii jest wiązana z nazwiskiem francuskiego hi‑
storyka Ferdynanda Braudela (1902‒1985), który szeroko uwzględniał 
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perspektywę przestrzenną w badaniach historycznych (Braudel, 2006). 
Zdaniem Leszka Moczulskiego (2000) takie rozróżnienie geopolityki ze 
względu na czas ma charakter czysto umowny. Badania historyczne są 
jednym z fundamentów szeroko pojętej geopolityki i trudno wyznaczać 
granicę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, szczególnie jeżeli 
uwzględni się założenie samego Braudela o badaniach zjawisk w dłu‑
giej perspektywie czasowej (fr. lounge durée). W tym ujęciu określenie 
geohistoria bardziej skrywa zatem niechęć do pojęcia geopolityki niż 
merytoryczne dystynkcje.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Pojęcie geopolityki, mimo kontrowersyjnej genealogii, wciąż jest jedną 
z kluczowych perspektyw dla opisu relacji politycznych podmiotów sto‑
sunków międzynarodowych w jej aspekcie przestrzennym. Kategoria ta, 
której zakres pojęciowy ulegał zmianie w toku historii, wydaje się być 
niejako „naświetlana” przez dominujące aktualnie ujęcie samej polityki, 
w tym jej celów i środków. Niezależnie od zmiany horyzontu geograficz‑
nego, związanego z procesem globalizacji i próbami opanowania prze‑
strzeni kosmicznej, geopolityka pozostanie istotnym elementem działań 
politycznych człowieka i instrumentem ich badań. 
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teorie klasycznej geopolityki

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: artykuł opisuje uznawane za klasyczne pierwsze 
teorie geopolityczne, które stworzyły klasyczny schemat myślenia geo
politycznego. należy jednak odróżnić teorie klasyczne geopolityki od 
tzw. geopolityki krytycznej analizującej przestrzenne uwarunkowania 
procesów politycznych z jednoczesnym zanegowaniem politycznego wy
miaru opracowywanych tez. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: w tekście przedstawiono trzy 
kluczowe teorie: H.J. Mackindera, K. Haushofera i a.t. Mahana jako doj
rzałe koncepcje geopolityczne, stanowiące kanon dorobku tej dziedziny 
do momentu wybuchu ii wojny światowej. powyższe opisy uzupełniono 
o przedstawienie założeń r. Kjelléna i F. ratzela, jako wyjaśnienie genezy 
geopolityki i jej pewnych komponentów. omówiono także teorie n. Spyk
mana, a. de Severskiego, G. rennera i S. cohena, ukazujące zakorzenio
ne w doktrynach geopolitycznych teorii o charakterze geostrategicznym.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: prezentacja poszczególnych klasycz
nych teorii geopolitycznych, a w szczególności ich ewolucja, została prze
prowadzona w kontekście uwarunkowań politycznych i historycznych. 
dzięki temu ukazano najważniejszy element czyniący z teorii klasycznej 
geopolityki przedmiot kontrowersji, tj. związki teorii z celami polityczny
mi państw, zmierzającymi często ku uzasadnieniu ekspansji. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
ukazane napięcia wewnętrznie teorii geopolitycznych umożliwia ich 
skonfrontowane z ujęciami tzw. krytycznej geopolityki i obserwację mo
mentów różnicujących, jak i kontynuacji.

Słowa kluczowe: teorie geopolityczne, Mackinder, Haushofer, Mahan
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Klasyczne teorie geopolityki 
Sam termin geopolityka został użyty w dyskursie naukowym po raz 
pierwszy w 1899 roku przez szwedzkiego politologia Rudolfa Kjelléna 
(1864‒1922), ale za pierwszą doktrynę geopolityczną uznaje się teorię 
niemieckiego geografa Friedricha Ratzela (1844‒1904) przedstawioną 
całościowo w pracy pod tytułem Politische Geographie z 1897 roku. Na 
pierwszą połowę XX wieku przypada czas największego rozwoju geo‑
polityki i stworzenia jej klasycznych ujęć przez Halforda J. Mackindera 
(1861‒1947) oraz Karla Haushofera (1869‒1946). Na kontynencie pół‑
nocnoamerykańskim Alfred T. Mahan (1840‒1914) opracował trzecią, 
obok Mackindera i Haushofera, teorię mieszczącą się w kanonie kla‑
sycznej geopolityki (Moczulski, 2000, s. 24). 
 Późniejsze doktryny geopolityczne, przed wykształceniem się tzw. 
geopolityki krytycznej, często były rozwinięciem sformułowanych uprzed‑
nio założeń, szczególnie na gruncie teorii Mackindera, np. doktryny Ni‑
colasa Spykmana (1893‒1943) i Saula Cohena (ur. 1925), bądź formuło‑
wane były na gruncie czysto geostrategicznym, m.in. doktryny George’a 
Rannera (1900‒1955) i Aleksandra de Seversky’ego (1894‒1974). 
 Friedrich Ratzel w swojej koncepcji łączył zakorzenioną w tradycji 
darwinowskiej wizję stosunków międzynarodowych jako procesu sta‑
łej rywalizacji z politycznym programem ekspansji terytorialnej Cesar‑
stwa Niemieckiego. Dystansował się on od perspektywy narzucanej 
przez tzw. determinizm geograficzny, która ściśle wiązała losy narodu 
z warunkami geograficznymi, podkreślając raczej proces opanowania 
przestrzeni przez organizmy polityczne rozwijające się na kształt gatun‑
ków biologicznych. Jest uznawany za twórcę pojęcia „przestrzeni życio‑
wej” (Lebensraum), definiowanej jako pewien określony obszar, na któ‑
rym wspólnota jest w stanie egzystować i rozwijać się (Wolff ‑Powęska 
i Schulz, 2000, s. 44). Nie jest to jednak obszar zamknięty w stałych 
granicach. Dynamiczny wzrost wspólnoty z konieczności będzie prowa‑
dził do ciągłego redefiniowania obszaru niezbędnego do życia i coraz 
szerszego wytyczania jego granic odpowiadających aktualnej potrze‑
bie wspólnoty. Granica, jak podkreślał Ratzel (2000, s. 248), jest wy‑
nikiem ruchu. Niemiecki uczony wskazywał na dwa pojęcia określają‑
ce egzystencję państwa w przestrzeni fizycznej: przestrzeni (kategoria 
ilościowa) i położenia (kategoria jakościowa). Położenie może wpływać 
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dodatnio lub ujemnie na warunki dyktowane przez przestrzeń. Oprócz 
tych dwóch czynników Ratzel kładł nacisk na pewne właściwe wspól‑
nocie „poczucie przestrzeni”, które odzwierciedla wspólnotową ambicję 
poszerzenia przestrzeni, połączoną nieodłącznie z wewnętrznymi zdol‑
nościami organizacyjnymi umożliwiającymi ich realizację (Jean, 2007, 
s. 62). Podkreślał, iż ekspansja odbywa się nie tylko na drodze militar‑
nej, ale także gospodarczej ‒ w naturalnym procesie rozwoju państwa 
ta druga toruje drogę pierwszej. Wojna niejako sankcjonuje granice po‑
wstałe w toku naturalnego procesu. Autor Politische Geographie sfor‑
mułował na podstawie powyższych założeń szereg celów politycznych 
Cesarstwa Niemieckiego. Wskazywał na konieczność podjęcia ekspan‑
sji kolonialnej, ale także rozbudowy terytorialnej w kierunku wschodnim, 
odnawiając dawne pruskie koncepcje oparcia wschodniej granicy pań‑
stwa na linii Wisły. 
 W niedużym dystansie czasowym swoją koncepcję relacji pomiędzy 
obszarem geograficznym a polityką sformułował szwedzki politolog Ru‑
dolf Kjellén. Jak podkreśla Leszek Moczulski (2000, s. 11), Kjellén zrobił 
decydujący krok naprzód: przedmiotem analizy uczynił układ między‑
narodowy (Eberhardt, 2012, s. 319). Podobnie jak Ratzel pojmował on 
państwo jako byt analogiczny do organizmu, który rozwija się w czasie 
i przechodzi fazy rozwoju od narodzin do zmierzchu. Jest ono zjawi‑
skiem wielowymiarowym, stąd nauki polityczne winny zespalać różne 
obszary wiedzy, aby ująć specyfikę różnych aspektów działalności pań‑
stwa. Obok kwestii ustrojowych, społecznych, gospodarczych i demo‑
graficznych wskazywał na konieczność badania relacji pomiędzy kondy‑
cją państwa a jego warunkami geograficznymi. Podkreślał silny związek 
pomiędzy państwem a narodem, uznając tym samym istnienie struktur 
wielonarodowych za przejaw anachronizmu (Eberhardt, 2012, s. 320). 
Zdaniem szwedzkiego politologa, rywalizacja, ekspansja i walka o wpły‑
wy były naturalnym przejawem relacji zachodzących między państwa‑
mi. W kontekście tych założeń koncentrował się on na roli wielkich 
państw, które wyznaczały reguły stosunków międzynarodowych. Doko‑
nywał różnych systematyk, dzieląc kraje na mocarstwa i państwa duże, 
na wzrastające i te, których czas się skończył, a także na mocarstwa lą‑
dowe i morskie. Zdecydowanie podkreślał, że takie państwa jak Niemcy 
i Rosja znajdują się na fali wznoszącej (Eberhardt, 2012, s. 324‒225). 
Nadzieje na przyszłość wiązał z dynamicznym rozwojem Niemiec, które 
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dzięki potencjałowi organizacyjnemu mogłyby objąć swoim bezpośred‑
nim zwierzchnictwem tereny Europy Środkowej, rozciągając następnie 
swoje wpływy na obszar Bałkanów i Bliskiego Wschodu, a także Afryki. 
Po klęsce państw centralnych w 1918 roku prognozował, że mocarstwo‑
wą pozycję w skali globalnej osiągną Stany Zjednoczone (Eberhardt, 
2012, s. 329). 
 Wprawdzie geopolityka rozwijała się zdecydowanie na gruncie nie‑
mieckim, jednak to Brytyjczyk Halford John Mackinder stworzył najbar‑
dziej wpływową teorię geopolityczną XX wieku. Jej założenia przed‑
stawił już w 1904 roku w artykule The Geographical Pivot of History 
(Mackinder, 1904), będącym zapisem jego uprzedniego wystąpienia 
w Royal Geographical Society. Podzielił on mapę świata na trzy obsza‑
ry: wyspy światowe (Afryka, Azja i Europa), wyspy przybrzeżne (Japo‑
nia i Wielka Brytania) oraz pasy wysp (Ameryka Północna, Ameryka 
Południowa i Australia). Kluczowym terenem wyspy światowej był tzw. 
kraj osiowy Pivot Area (później stosował termin Heartland) znajdujący 
się w sercu Eurazji (rozciągał się od Wołgi do Jangcy oraz od Arktyki do 
Himalajów). Obszar ten z powodu odległości od morza był niedostępny 
dla inwazji morskiej, natomiast z racji swoich nikłych możliwości natu‑
ralnych był jednocześnie obszarem, z którego zawsze wychodziły inwa‑
zje na tzw. wewnętrzny pierścień. Wewnętrzny pierścień to pas znajdu‑
jący się pomiędzy Heartlandem a morzem, obejmujący Niemcy, Austrię, 
Turcję, Chiny i Indie. Do tzw. zewnętrznego pierścienia Mackinder zali‑
czał pozostałe obszary wyspowe: Wielką Brytanię, Japonię, południową 
Afrykę, Australię i Amerykę Północną (Mackinder, 1904, s. 436). W kon‑
tekście wydarzeń politycznych badacz przestrzegał, że w pespekty‑
wie równowagi politycznej świata pomiędzy potęgami kontynentalnymi 
a morskimi kluczowe jest przeciwdziałanie połączeniu Heartlandu z kra‑
jem z tzw. pierścienia zewnętrznego. Za niebezpieczną uważał zwłasz‑
cza ewentualną perspektywę sojuszu niemiecko ‑rosyjskiego. Podobne 
niebezpieczeństwo nastąpiłoby w chwili, kiedy Chińczycy pod kierow‑
nictwem Japonii wyparliby Rosjan z części ich terytoriów (Mackinder, 
1904, s. 437).
 W późniejszym czasie Mackinder dwukrotnie modyfikował swoją wyj‑
ściową teorię. W 1919 roku w świetle powstającego układu wersalskie‑
go ogłosił pracę pod wymownym tytułem Demokratyczne ideały a rze
czywistość, w której postulował złagodzenie wilsonowskiego idealizmu 
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w kierunku uwzględniania realnych uwarunkowań geopolitycznych. 
Szczególnie podkreślał rolę krajów oddzielających Rosję i Niemcy. 
Pisał:

Jeśli nie chcemy zostawić sobie kłopotów na przyszłość, to nie możemy teraz za‑
akceptować żadnych rezultatów wojny, które ostatecznie nie rozstrzygają zagad‑
nienia pomiędzy Niemcami a Słowianami w Europie Wschodniej. Musimy mieć 
równowagę pomiędzy Niemcami a Słowianami oraz ich prawdziwą niepodległość. 
Nie stać nas na pozostawienie takiego stanu stosunków w Europie Wschodniej 
i w Sercu Lądu, które stwarzają możliwość przyszłych podbojów, ponieważ led‑
wo uciekliśmy od obecnych zagrożeń. Kiedy zwycięski wódz rzymski wkraczał 
do miasta, pośród całego zawracającego głowę splendoru „triumfu”, miał za sobą 
w rydwanie niewolnika, który szeptał mu do ucha, że jest on śmiertelny. Gdy nasi 
politycy rozmawiają z pokonanym wrogiem, pewien zwiewny cherubin powinien 
szeptać im od czasu do czasu: – Kto panuje nad Europą Wschodnią, rządzi Ser‑
cem Lądu. – Kto panuje nad Sercem Lądu, rządzi Wyspą Świata. – Kto rządzi 
Wyspą Świata, panuje nad światem (Mackinder, 2011, s. 121). 

 W tej pracy Mackinder przesunął również zachodnią linię Heartlandu 
aż do linii Łaba – Morze Adriatyckie. 
 Jeszcze w 1924 roku w pracy The Nations of the Modern World za‑
rysował, rozwiniętą w 1943 roku na łamach „Foreign Affairs”, koncepcję 
Midland Ocean. Tzw. Ocean Wewnętrzny obejmował obszar północne‑
go Atlantyku. W tekście The Round World and the Winning of the Pea
ce analizował skutki starcia niemiecko ‑rosyjskiego, które de facto było 
walką o Heartland. Samo terytorium Heartlandu zostało ograniczone od 
zachodu do linii Leningrad‒Moskwa‒Stalingrad, a od wschodu kończyło 
się na rzece Lena. Uwzględniając sytuację polityczną (tj. sojusz Stanów 
Zjednoczonych z Związkiem Sowieckim) oraz rozwój lotnictwa, Mackin‑
der wskazywał na polityczną rolę obszaru północnego Atlantyku, który 
według niego równoważył potencjał Heartlandu. Uważał, że zwycięstwo 
Związku Sowieckiego w wojnie z Niemcami uczyni z niego najpotęż‑
niejsze mocarstwo lądowe, które będzie równoważone przez układ sku‑
piony wokół północnego Atlantyku. Mackinder zakładał pokojową rów‑
nowagę pomiędzy oboma blokami. Co istotne, wskazywał na rosnącą 
rolę tzw. krajów monsunowych (Chin i Indii) i podkreślał ich przyszłą rolę 
jako trzeciego elementu systemu równowagi globalnej.
 Teoria brytyjskiego badacza miała istotne znaczenie dla dalszego 
rozwoju geopolityki. Większość ważniejszych koncepcji była modyfika‑
cjami i reinterpretacjami założeń Mackindera. Przede wszystkim należy 
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tutaj wskazać na doktrynę niemieckiego geopolityka Karla Haushofera, 
który dokonał syntezy założeń Mackindera i Ratzela, szczególnie po‑
przez opracowanie doktryny „przestrzeni życiowej”. Leszek Moczulski 
podkreślał, że 

Haushofer nie wychodził poza myśl Mackindera, rozwijając ją konsekwentne 
i bardzo szczegółowo. Równocześnie pełnymi garściami korzystał z ustaleń, 
analiz i koncepcji Friedricha Ratzela (Moczulski, 2000, s. 20‒21).

Z pewnością od ojca niemieckiej geografii politycznej Haushofer za‑
pożyczył pewną ogólną wizję relacji międzynarodowych, nieodłącznie 
związaną z rywalizacją o dominację oraz pojęciem przestrzeni życio‑
wej. Jak pisał: 

Stale powracającym, naczelnym zdaniem polityki zagranicznej jest utrzymanie 
i opieka nad ową przestrzenią życiową, przynajmniej na takim poziomie, na ja‑
kim odziedziczyła go od poprzednich pokoleń, jej powiększenie, gdy staje się 
ona za ciasna, nie wywołując przy tym egzystencjalnego zagrożenia dla zasobu 
narodu (Haushofer, 2000, s. 350). 

 Poszerzenie przestrzeni życiowej nie było związane bezpośrednio 
z biologią – Haushofer odrzucał rasistowską ideologię NSDAP (Eber‑
hardt, 2009, s. 529) – ale z kulturą. Zdolność do organizacyjnego opa‑
nowania przestrzeni i wykorzystania jej zasobów była podstawą definio‑
wania przestrzeni życiowej. 

Jedynie narody kulturowe spośród wielkich, samodzielnych szerzycieli kultury 
na ziemi mogą – pod wypływem parcia ludności w ich przestrzeni życiowej i jego 
weryfikacji – niezbicie dowieść, że ich przestrzeń życiowa jest zbyt ciasna i nie‑
zdolna do tego, aby wyżywić stłoczone w niej masy (Haushofer, 2000, s. 351). 

 Podobnie jak u Ratzela, pojęcia granicy, położenia i przestrzeni nie 
są u Haushofera wartościami stałymi, ale są wyrazem naturalnego ru‑
chu. Geopolityka zatem nie jest jedynie nauką, ale przede wszystkim 
narzędziem do określenia podziału władzy w przestrzeni powierzchni 
ziemi (Haushofer, 2000, s. 363).
 Z Mackinderem łączyło niemieckiego geopolityka globalne rozpatry‑
wanie relacji międzynarodowych opartych na podziale na morskie i lą‑
dowe ośrodki siły. Jednak w przeciwieństwie do brytyjskiego badacza 
Haushofer postulował zjednoczenie potencjałów euroazjatyckich, aby 



32 MacieJ zaKrzewSKi 

zrównoważyły one wpływy krajów morskich: Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. Wskazywał na konieczność współdziałania trzech 
panregionów: Paneuropy (kończącej się na Dniestrze i Rydze), Eura‑
zji (kończącej się na Mandżurii) i Panazji (znajdującej swój kres na Pa‑
cyfiku). Te regiony miały być organizowane przez Niemcy, Rosję i Ja‑
ponię. Oś Berlin–Moskwa–Tokio była najbardziej postulowanym przez 
Haushofera politycznym podziałem potencjału lądowego ziemi (Eber‑
hard, 2009, s. 536‒537). Jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko‑
‑radzieckiej i japońsko ‑amerykańskiej sformułował kolejną tezę o czte‑
rech panregionach: Paneuropie, Panrosji, Panameryce i Panpacyfiku. 
Podział ten odzwierciedlał postulowany podział stref wpływu pomiędzy 
Niemcy, Rosję, Japonię i Stany Zjednoczone. W ten układ próbował 
on wpisać strukturę państw osi w tzw. teorii trójkąta, czyli trzech punk‑
tów okalających Europę i Azję (Niemcy, Włochy i Japonia). Państwa 
tzw. trójkąta, jednocząc swój potencjał i wychodząc niejako na oceany, 
zyskują pozycję globalną. Jednak co ważne, i co podkreślał Hausho‑
fer w 1940 roku, państwa tzw. trójkąta szanują ustalenia pokojowe ze 
Związkiem Sowieckim (Eberhardt, 2009, s. 538‒540; Haushofer, 2000, 
s. 493‒496). Wybuch wojny niemiecko ‑radzieckiej przekreślił dotych‑
czasowe koncepcje Haushofera ‒ w jego ocenie ta wojna była począt‑
kiem klęski Niemiec. Pod wpływem początkowych sukcesów armii nie‑
mieckiej na froncie wschodnim próbował tworzyć kolejne koncepty na 
podstawie dominacji Niemiec i Japonii w rejonie Azji, jednak późniejsze 
klęski ostatecznie skierowały jego uwagę w stronę pesymistycznych 
przestróg, a nie optymistycznych projektów na przyszłość (Eberhardt, 
2009, s. 453).
 W opozycji do powyższych tzw. teorii potęgi lądowej stoi teoria chro‑
nologicznie wcześniejsza, sformułowana przez amerykańskiego ofice‑
ra marynarki wojennej i historyka Alfreda Thayera Mahana. Analizując 
w pracy The Influence of the Sea Power upon History 1663‒1783 pro‑
cesy historyczne, doszedł on do wniosku, że walka o dominację w skali 
globalnej nie jest związana z lądem, ale z morzem. To na morzach roz‑
strzygały się losy imperiów. Definiował on rolę morza w przestrzeni po‑
litycznej nie jako naturalną granicę, ale jako drogę łączącą poszczegól‑
ne części lądu. Transport morski był zawsze tańszy i bezpieczniejszy do 
lądowego, dlatego tak zdecydowanie wpływał na dynamikę rozwoju po‑
szczególnych krajów (Mahan, 1890, s. 25). W rozdziale wprowadzającym 
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do wspomnianej książki wskazywał na główne determinanty określające 
potęgę morską danego kraju, a co za tym idzie potęgę polityczną rów‑
nież względem państw lądowych. Podkreślał rolę:

a) położenia geograficznego, szczególnie takich czynników, jak do‑
stęp do morza i charakter położenia względem innych państw 
lądowych;

b) fizycznego ukształtowania kraju, w tym w szczególności wybrze‑
ża, występowania zatok; 

c) powierzchni kraju, co przekładał na długość linii brzegowej;
d) wielkości populacji, ze szczególnym uwzględnieniem skali zaan‑

gażowania ludności w działalność związaną z morzem;
e) charakteru narodowego, czyli skłonności określonej nacji do han‑

dlu, która stymuluje ambicje w kierunku rozwoju polityki morskiej;
f) czynników ustrojowych (Mahan, 1890, s. 25‒89, Misiarz, 2010). 

 Uwagi Mahana były ścisłe powiązane z praktyczną polityką. Z jed‑
nej strony uzasadniały one rozbudowę amerykańskiego potencjału mor‑
skiego, z drugiej zaś wskazywały kierunki strategicznego działania. 
Mahan był przyjacielem i doradcą prezydenta Theodore’a Roosevelta 
(Turk, 1987). Jego doktryna stanowiła znakomite uzasadnienie dla roz‑
budowy marynarki wojennej USA, w czasie kadencji Roosevelta Stany 
Zjednoczone stały się drugą potęgą morską świata. Ponadto prezydent 
przedsięwziął działania umacniające ich pozycję w Zatoce Meksykań‑
skiej i doprowadził do rozpoczęcia budowy Kanału Panamskiego, podjął 
także aktywność w rejonie Pacyfiku. W przestrzeni strategii geopolitycz‑
nej Mahan zakładając konflikt pomiędzy potęgami lądowymi a morski‑
mi podkreślał, że głównym antagonistą Stanów Zjednoczonych będzie 
Rosja, która może rozszerzyć swój wpływ na osłabione Chiny i tym sa‑
mym doprowadzić do wyjścia potęgi kontynentalnej ku morzu. Mahan 
wskazywał również na możliwości ekspansji Rosji w kierunku Oceanu 
Indyjskiego. W obliczu takiej alternatywy sformułował program sojuszu 
Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią, Niemcami i Japonią w celu 
ograniczenia imperializmu rosyjskiego (Misiarz, 2010, s. 58; Eber‑
hardt, 2013, s. 642). Ważnym momentem była wojna rosyjsko ‑japońska 
(1904‒1905), w czasie której, mimo ogłoszonej neutralności, admini‑
stracja amerykańska wyraźnie sprzyjała Japonii. Jednak wojna ta ujaw‑
niła również słabość potencjału rosyjskiego, a tym samym obniżyła rolę 
Rosji jako potencjalnego zagrożenia. Dlatego w kolejnych latach Mahan 
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postulował potrzebę przeciwdziałania tym razem rozbudowie morskiego 
potencjału Niemiec i Japonii. 
 Teorie Mahana, Mackindera i Haushofera stanowią trzy najważniej‑
sze teorie klasycznej geopolityki, będące kluczowym punktem odniesie‑
nia, często krytycznym, dla kolejnych pokoleń geopolityków, którzy rein‑
terpretowali je podług nowych okoliczności politycznych. 
 Jedną z kluczowych reinterpretacji doktryny Mackindera dokonał 
amerykański politolog Nicholas Spykman, który w duchu „ojców zało‑
życieli” geopolityki wiązał elementy teorii z pragmatycznym uzasadnie‑
niem określonej strategii politycznej. W ogłoszonej w 1942 roku pracy pt. 
America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance 
of Powers otwarcie pisał, że zamierza pogodzić światopogląd chrześ‑
cijański z machiavellowską taktyką polityczną (Spykman, 1942, s. 11). 
W jego opinii wymiar etyczny wymagał uzupełniania od strony politycz‑
nego działania charakteryzującego się przede wszystkim skutecznoś‑
cią. Czynna obrona wartości politycznych wymaga skutecznej władzy, 
której celem nie jest hegemonia, a obrona porządku międzynarodowe‑
go. Tak skonstruowany „chrześcijański realizm polityczny” uzasadniał 
w jego oczach odejście Ameryki od doktryny Monroe’go i podjęcie ak‑
tywności wojskowej i politycznej poza bezpośrednią strefą interesów 
Stanów Zjednoczonych. Uważał, że w obliczu dominacji niemiecko‑
‑japońskiej utrzymanie bezpiecznego dystansu nie jest możliwe, dlate‑
go Ameryka winna zaangażować się w pełni w działania na kontynen‑
cie (Spykman, 1942, s. 446‒457). Interesujące były uwagi Spyk mana 
na temat przyszłego powojennego porządku. Analizując politykę pod‑
jętą przez Wilsona po traktacie wersalskim twierdził, że w przypadku 
Europy i Dalekiego Wschodu konieczne jest powołanie dla obu tere‑
nów organizacji na kształt Ligi Narodów o zasięgu regionalnym, w której 
Stany Zjednoczone zajmowałyby pozycję ekstraordynaryjnego członka, 
de facto gwaranta utrzymania równowagi na obu obszarach (Spykman, 
1942, s. 468, 470). W kolejnej, wydanej już pośmiertnie, krótkiej pracy 
z 1944 roku pt. The Geography of Peace Spykman dokonywał zasadni‑
czej reinterpretacji teorii Mackindera i podkreślał strategiczną rolę Rim‑
landu, czyli terenu oddzielającego Heartland od morza. Zaznaczał, że 
przyszła kontrola tego obszaru, z którego wychodziły ważniejsze inwa‑
zje w kierunku Heartlandu, stanowi klucz do globalnej potęgi, dlatego 
Stany Zjednoczone winny przeciwdziałać wszelkim próbom integracji 



35teorie klasycznej geopolityki

Rimlandu. Sojusz ze Związkiem Radzieckim również winien być utrzy‑
many, ale jednocześnie należało przeciwdziałać próbom poszerzenia 
radzieckiej strefy wpływów na Rimland (Jean, 2007, s. 81). Doktryna 
Spykmana stanowiła podstawę dla późniejszej doktryny powstrzymy‑
wania prezydenta Henry’ego Trumana. 
 Krytycznie do teorii Mackindera, a zwłaszcza Spykmana, odniósł się 
amerykański geograf Saul Bernard Cohen. Odrzucał on przede wszyst‑
kim możliwość integracji Rimlandu ze względu na jego różnorodność. 
Przestrzeń geograficzną postrzegał jako o wiele bardziej złożoną niż wy‑
nikałoby to z teorii powyżej przywołanych autorów. Wskazywał na istnie‑
nie dwóch rodzajów obszarów: geostrategicznych i geopolitycznych. Do 
obszaru geostrategicznego zaliczał morski świat handlowy i kontynental‑
ny obszar euroazjatycki. Pierwszy z nich dzielił na pięć regionów geopoli‑
tycznych: anglo ‑amerykański i karaibski, południowoamerykański, euro‑
pejski wraz z obszarem Maghrebu, południowoafrykański wraz z Saharą 
oraz obszar Oceanii i wybrzeży Azji (Japonia i Korea Północna). Drugi 
obszar dzielił na dwa regiony geopolityczne: Chiny i Rosję wraz z kra‑
jami bloku wschodniego. Wymieniał także trzeci subregion geostrate‑
giczny – południową Azję (Moczulski, 2000, s. 41; Jean, 2007, s. 87). Te 
regiony geostrategiczne nie są jednością i wśród nich rozgrywa się auto‑
nomiczna walka o wpływy bądź emancypację. Wśród regionów geopo‑
litycznych istnieją tzw. strefy pęknięć (Bliski Wschód, Azja Południowo‑
‑Wschodnia), które znajdują się pomiędzy obszarami geostrategicznymi, 
same zaś wewnętrznie rozbite nie mogą zbudować własnej geopolitycz‑
nej jedności. W opinii Cohena tam dochodzi do głównych starć pomiędzy 
blokami geostrategicznymi, jednak będą one zachowywały charakter re‑
gionalny i nie przerodzą się w starcie globalne (Jean, 2007, s. 88). Tezy 
Cohena były świadectwem odchodzenia od dwubiegunowego postrze‑
gania sytuacji geopolitycznej i od „doktryny powstrzymywania”, zapowia‑
dały natomiast ewolucję amerykańskiej strategii politycznej w kierunku 
podjętym przez administrację Richarda Nixona i Henry’ego Kissingera. 
 Należy też wspomnieć o teoriach geopolitycznych związanych 
z uwzględnieniem modyfikacji, jakie w politycznej aktywności państw 
w przestrzeni międzynarodowej wynikały z rozwoju technologii, szcze‑
gólnie lotnictwa. Możliwości szybkiego transportu, a przede wszyst‑
kim zwiększenie zasięgu bojowego poszczególnych państw radykal‑
nie zmieniały perspektywę geopolityczną. Przestrzeń traciła na swoim 
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znaczeniu. George Renner w pracy Human Geography in the Air Age 
z 1942 roku wskazywał na obszar pełniący funkcję strategiczną, czyli te‑
reny okalające biegun północny: Ameryka Północna, Grenlandia, Islan‑
dia, Rosja, Turkiestan i Chiny (Graczyk, 2010, s. 128). Z racji swojego 
położenia kluczową rolę odgrywała Arktyka jako teren, który łączy dwa 
centra świata: Rosję i Stany Zjednoczone. Obszar ten był niedostępny 
dla żeglugi, natomiast był możliwy do pokonania przez lotnictwo. Piotr 
Graczyk podkreślał: 

Renner nie tworzył swej teorii w kontekście zimnej wojny i układu Wschód Za‑
chód, ale sojuszu amerykańsko ‑sowieckiego. Nie przywidywał przy tym załama‑
nia się współpracy po pokonaniu III Rzeszy. Mimo iż jego przewidywania się nie 
sprawdziły, to jednak wnioski pochodzące z jego rozważań nie przepadły zupeł‑
nie. Co więcej, zaryzykować można stwierdzenie, że jeszcze lepiej dopasowały 
się do rzeczywistości w erze broni rakietowej i powstania przeciwstawnych blo‑
ków po obu stronach Oceanu Lodowatego. W pełni też ukazała się idea istnie‑
nia dwóch heartlandów, które poprzez Arktykę zdolne były do zadania sobie de‑
cydującego uderzenia (Graczyk, 2010, s. 129‒130). 

 Do ustaleń Rennera nawiązywał najgłośniejszy twórca teorii potę‑
gi powietrznej, rosyjski weteran wojsk lotniczych I wojny światowej, po 
1918 roku przebywający w Stanach Zjednoczonych ‒ Aleksander de 
Seversky. Podkreślał on rewolucyjność w zakresie prowadzenia wojny, 
jaką niósł ze sobą rozwój sił powietrznych. Za pomocą lotnictwa, co po‑
kazało doświadczenie II wojny światowej, nie tylko można rozstrzygać 
losy operacji strategicznych, ale całkowicie zniszczyć zaplecze materia‑
łowe przeciwnika. To uznanie decydującej roli sił powietrznych w proce‑
sie pokonania i zniszczenia przeciwnika determinowało Seversky’ego 
w zakresie planowania geostrategicznego. W tym względzie, podobnie 
jak u Rennera, kluczowego znaczenia nabierała Arktyka jako obszar, 
przez który przechodziła droga najszybszego i decydującego ataku. Ze 
wzrostem potencjałów Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych 
w zakresie broni atomowej obszar Arktyki zyskiwał jeszcze większe zna‑
czenie (Eberhardt, 2015, s. 716‒717). Seversky podzielił mapę świata 
na dwa obszary będące w zasięgu lotnictwa obu mocarstw. Cały obszar 
Ameryki Północnej i teren Azji Południowej i Środkowej znajdowały się 
w tzw. strefie decydującej, będącej w obustronnym zasięgu walczących 
stron (Moczulski, 2000, s. 38). Teoria Seversky’ego, tak ważna w cza‑
sach zimnej wojny dla planowania strategicznego, wraz z tzw. podbojem 
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kosmosu – co podkreśla Piotr Eberhardt (2015, s. 719) – zaczęła nabie‑
rać charakteru historycznego.
 Większość wskazanych powyżej teorii, oprócz koncepcji Saula Cohe‑
na, zakorzeniona była w realiach i doświadczeniu XIX i pierwszej poło‑
wy XX wieku. Wtedy geopolityka święciła największe trumfy w obszarze 
teorii, jak i wpływu na realne decyzje polityczne. Okres II wojny świato‑
wej nie tylko przyniósł reinterpretację dawnych założeń i poszukiwanie 
ujęć na gruncie geostrategicznym, ale również wywołał falę krytyki sa‑
mej geopolityki jako narzędzia realizowania celów imperialnych, które 
w realiach II wojny światowej niosły ze sobą coraz poważniejsze wid‑
mo zagłady. Krytyka formułowana przez Roberta Strausz ‑Hupé i Isaaca 
Bowmana znamionowała zakończenie pierwszego etapu rozwoju teore‑
tycznego geopolityki, która w późniejszym czasie rozwijała się na zim‑
nowojennym gruncie głównie w obszarze geostrategii. 
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Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: przedmiotem tekstu jest ukazanie narodzin i ewo
lucji geopolityki w dwóch jej formułach: klasycznej i krytycznej, a także 
koncepcji geografii radykalnej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Geopolityka zyskała szczególne 
znaczenie w czasie kształtowania się nowoczesnej geografii politycznej na 
przełomie XiX i XX wieku oraz podczas odradzania się zainteresowania 
geografią polityczną na przełomie XX i XXi wieku.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w tekście zaprezentowano proces 
ewolucji geopolityki, inaugurowanej przez autorów jej formuły klasycznej 
(K. Haushofer i inni), a następnie zmieniającej swe oblicze pod wpływem 
wydarzeń w polityce międzynarodowej (ii wojna światowa). przedsta
wiono kolejne stanowiska w sporze o geopolitykę, formułowane zarów
no przez autorów nawiązujących do koncepcji klasycznych, jak i tych, 
którzy tworzyli swe ujęcia w polemice z nimi. za szczególnie ważne uzna
no pojawienie się geografii radykalnej (Y. Lacoste), a następnie nurtu geo
polityki krytycznej (m.in. G. Ó tuathail).

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Geopolityka krytyczna uczyniła rozumienia rzeczywistości międzynaro
dowej pełniejszym i bardziej wyrafinowanym, oraz podkreśliła rolę wie
dzy geograficznej w budowaniu strategii polityki zagranicznej i podejmo
waniu działań przez decydentów politycznych.

Słowa kluczowe: geopolityka, geopolityka klasyczna, geografia 
radykalna, geopolityka krytyczna
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wstęp
W każdej epoce historycznej różnie pojmowano, co to jest geografia 
i jak należy rozumieć przymiotnik „geograficzny” (Lisowski, 2003). Geo‑
grafia polityczna jako dynamiczna dyscyplina badająca związki zacho‑
dzące między człowiekiem i jego aktywnością społeczną o charakterze 
politycznym a przestrzenią zawsze była odbiciem czasów, w których po‑
wstawały jej teorie (Blacksell, 2008). Geopolityka ‒ subdyscyplina geo‑
grafii politycznej ‒ przeżywała wzloty i upadki, a sposób jej rozumienia, 
tematyka i główne obszary badań ulegały znaczącym zmianom. Szcze‑
gólnie istotną rolę geopolityka odgrywała w początkach kształtowania 
się nowoczesnej geografii politycznej (przełom XIX i XX w.) oraz prawie 
sto lat później podczas odrodzenia się zainteresowania geografią poli‑
tyczną (przełom XX i XXI w.). W każdym z tych okresów różne były przy‑
czyny fascynacji tym obszarem badań, odmienny był też sposób rozu‑
mienia, czym jest geopolityka.

rozwój myśli geopolitycznej
Narodziny geopolityki w jej „klasycznej” formule najczęściej są łączone 
z rywalizacją polityczną wielkich mocarstw europejskich pod koniec XIX 
wieku. W tym okresie strategiczne kalkulacje różnorodnych strategów 
i „geopolityków” traktowane były jako niezbędne narzędzie w procesach 
budowy państwa narodowego, polityce imperializmu, a także wielko‑
mocarstwowej rywalizacji. Analitycy zajmujący się problematyką rela‑
cji międzynarodowych używali geopolityki jako narzędzia badawczego 
mającego służyć odkryciu wzorców i prawidłowości mogących całościo‑
wo objaśnić naturę systemu międzynarodowego, a tym samym pomóc 
rządowi w tworzeniu strategii opartych na „odkryciach geopolitycznych”. 
Większość powstałych wówczas koncepcji kształtowana była w intere‑
sach określonego państwa, a ich twórcami byli zaangażowani działacze 
polityczni oraz wojskowi. Wielu z nich zatrudniały instytucje rządowe 
do analizy światowej polityki i „rzeczywistości geopolitycznej”. Ich za‑
daniem było konstruowanie określonych wyobrażeń o środowisku mię‑
dzynarodowym w celu legitymizowania polityki wobec określonych re‑
gionów świata. 
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 „Klasyczna” geopolityka została usytuowana w określonym kontek‑
ście historycznym, który bardzo mocno wpłynął na jej kształt. Przed dru‑
gą wojną światową geopolitykę definiowano jako analizę i opis wybra‑
nych terytoriów oraz budowę teorii pomagających w ich kontrolowaniu. 
W tym okresie powstała teoria Heartlandu Halforda J. Mackindera oraz 
organiczna koncepcja państwa, którą stworzył Friedrich Ratzel. Uważał 
on, że istotą procesów politycznych jest walka o „przestrzeń życiową” 
i kierują nią prawa ekspansji analogiczne do praw kierujących wzrostem 
organizmu, a geografia/przestrzeń ma zasadniczy wpływ na życie naro‑
du i państwa. 
 Kluczowym epizodem na pierwszym etapie rozwoju geopolityki sta‑
ły się wzajemne relacje pomiędzy geografem i byłym żołnierzem, gene‑
rałem Karlem Haushoferem a liderami partii nazistowskiej. Haushofer 
był wykładowcą na Uniwersytecie w Monachium, autorem wielu książek 
i artykułów poświęconych geopolityce, a w 1924 roku pod jego kierun‑
kiem zaczął się ukazywać Zeitschrift für Geopolitik ‒ pierwszy periodyk 
w całości poświęcony geopolityce. W intencji założyciela miał on służyć 
uściśleniu i opracowaniu ram teoretycznych geopolityki oraz wypraco‑
waniu strategii polityki zagranicznej Niemiec i koncepcji jej rozwoju tery‑
torialnego. Duża część tekstów koncentrowała się wokół problemu rewi‑
zji porządku ustalonego przez traktat wersalski, odbudowaniu Niemiec 
w ich dawnych geograficznych granicach oraz odzyskaniu niemieckich 
terytoriów (na wschodzie i byłych kolonii). Na przełomie lat 20. i 30. 
Haushofer nawiązał liczne kontakty z przywódcami NSDAP, co skut‑
kowało włączeniem geopolityki w ramy ideologii narodowosocjalistycz‑
nej. Po dojściu do władzy Hitlera zaczęto używać Zeitschrift für Geopo
litik dla celów propagandowych. Uznano, że geopolityka ma pełnić rolę 
„wychowawcy” mającego utrzymać naród w ciągłej aktywności i pobu‑
dzać go do walki o „przestrzeń życiową”. Stopniowo geopolityka stała 
się podstawą faszystowskiego światopoglądu, a Zeitschrift für Geopoli
tik częścią nazistowskiej propagandy (por. Heske, 1994).
 W czasie drugiej wojny światowej amerykańskie media przedstawia‑
ły niemiecką geopolitykę (Geopolitik) oraz Karla Haushofera jako inspi‑
ratora próby zdominowania świata przez Hitlera. Amerykański geograf 
Isaiah Bowman pisał, że geopolityka przedstawia zniekształcony obraz 
historii, polityki i geografii świata; nie ma charakteru uniwersalnego, gdyż 
jest zależna od interesów państwa, w którym powstaje. Pseudonaukowe 
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argumenty produkowane w Niemczech mają na celu jedynie dostoso‑
wanie ich do niemieckiej polityki agresji (Bowman, 1942). Wyolbrzymia‑
ne relacje między geopolityką a polityką nazistowskich Niemiec służy‑
ły głównie jako narzędzie propagandowe, ale konsekwencje takiego 
stanowiska były znaczące. Geografię polityczną zrównano z geopoli‑
tyką i wykorzystaniem przez politykę hitlerowskich Niemiec, co moc‑
no wpłynęło na zahamowanie zainteresowania badaniami w tym zakre‑
sie. Sama zaś geopolityka została uznana za formę ideologii i narzędzie 
agresywnej polityki państwa. 
 Po drugiej wojnie światowej geopolityka powszechnie została uzna‑
na za pseudonaukę i na wiele lat zniknęła z obiegu akademickiego. Do‑
piero na przełomie XX i XXI wieku dość niespodziewanie wzrosło za‑
interesowanie tą dziedziną wiedzy. Zmiany zachodzące w środowisku 
międzynarodowym wywołały rosnące zainteresowanie problematyką 
polityki międzynarodowej, przyczyniając się do ożywienia badań aka‑
demickich, czego efektem była m.in. tzw. trzecia debata międzypara‑
dygmatowa w teorii stosunków międzynarodowych. Od początku lat 70. 
wzrosło zainteresowanie geografią humanistyczną i przestrzennymi 
aspektami społecznej aktywności człowieka (Henri Lefebvre, David 
Harvey). Rozwój geografii humanistycznej i włączenie do niej nowych 
perspektyw badawczych, jak poststrukturalizm czy teoria krytyczna, 
spowodowały, że geografia polityczna stopniowo zaczęła odzyskiwać 
popularność. 
 Odrodzenie zainteresowania geopolityką miało zatem dwa źródła. 
Po pierwsze, pod koniec XX wieku geopolityka stała się modnym termi‑
nem publicystycznym używanym do opisu globalnej rywalizacji w polity‑
ce międzynarodowej. Pełna rehabilitacja terminu geopolityka nastąpiła 
wraz z upadkiem dotychczasowego dwubiegunowego układu sił, który 
spowodował, że doszło do ożywienia myślenia w kategoriach „geopo‑
litycznych” i wykorzystywania tego rodzaju retoryki w dyskusjach poli‑
tycznych oraz żargonie potocznym. Geopolityka jako konstrukcja słu‑
żąca do opisu i prognozowania stosunków międzynarodowych zaczęła 
przeżywać koniunkturę, stała się swoistym „słowem kluczem” wykorzy‑
stywanym przy każdej okazji, aby nadać często pseudonaukowym spe‑
kulacjom akademickiego autorytetu. 
 Po drugie, nastąpił powrót geopolityki do obiegu akademickiego. 
W tym wypadku widoczne były cztery charakterystyczne tendencje 
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badawcze: 1) rosnąca popularność pojęcia geopolityka w publicystyce 
poświęconej stosunkom międzynarodowym spowodowała rozwój badań 
historiograficznych dotyczących przeszłości myśli geopolitycznej. Zaczę‑
to wnikliwie analizować historię rozwoju myśli geopolitycznej i ponownie 
„odkrywać” dla geografii politycznej takie postacie, jak Isaiah Bowman, 
Halford Mackinder, czy Karl Haushofer; 2) geografowie polityczni ponow‑
nie zaangażowali się w badania tradycyjnych tematów geografii stosun‑
ków międzynarodowych. Sprzyjały temu zmiany, jakie zaszły na mapie 
świata i zapotrzebowanie na ponowne opisanie świata w kategoriach 
przestrzennych; 3) nastąpiła inkorporacja ekonomii politycznej do badań 
z zakresu geografii politycznej i geopolityki, aby móc analizować nowy 
ład gospodarczy, który wyłonił się w wyniku upadku gospodarki planowa‑
nej i gospodarczej globalizacji świata; 4) „geopolityka krytyczna” i zapro‑
ponowana przez nią poststrukturalistyczna interpretacja „praktyk geopo‑
litycznych” dokonała kluczowego dla tej dyscypliny połączenia geografii 
politycznej z głównymi tendencjami w rozwoju geografii humanistycznej 
i w naukach społecznych (Flint i Taylor, 2007, s. 44). 
 Geopolityka krytyczna, która była jednym z podstawowych elemen‑
tów procesu odradzania się akademickiego zainteresowania geografią 
polityczną, powstała i rozwinęła się w środowisku anglojęzycznych geo‑
grafów, jak: John Agnew, Simon Dalby, Klaus Dodds, Peter Taylor, Co‑
lint Flint oraz Gearóid Ó Tuathail. Intelektualną inspiracją dla rozwoju 
geopolityki krytycznej były przede wszystkim francuska geografia rady‑
kalna oraz poststrukturalizm – te dwie tradycje badawcze w najwięk‑
szym stopniu przyczyniły się do ostatecznego ukształtowania się nurtu 
określanego jako geopolityka krytyczna. Szczególnie istotne były doko‑
nania francuskiego geografa Yvesa Lacoste, który miał ogromny wpływ 
na rozwój geopolityki krytycznej.

Geografia radykalna – Yves Lacoste i Hérodote
Na fali kontestacji lat sześćdziesiątych nastąpił wzrost zainteresowa‑
nia nauk społecznych tzw. radykalizmem i teorią krytyczną, obserwowa‑
ny zwłaszcza w kulturoznawstwie, pedagogice i socjologii. „Radykalni” 
badacze mieli zajmować się krytyką dotychczasowych teorii społecz‑
nych narzucających swe poglądy na świat, badaniem nierówności 
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i ograniczeń tkwiących w strukturze społecznej utrudniających rozwój 
ludzkości. Sam radykalizm określano jako „sięganie do korzeni rzeczy”, 
czyli ujawnianie cech strukturalnych społeczeństwa (Mucha, 1986). 
Ważnym elementem tego podejścia do badania zjawisk społecznych 
było założenie, że radykalizm i krytycyzm muszą łączyć się z postawą 
czynną i działaniem zmieniającym to, co jest uznane za zło. Wiedza ma 
ukazywać ukryte mechanizmy władzy i zniewolenia, tak aby można było 
im się skutecznie przeciwstawić. 
 Radykalizm znalazł zwolenników wśród amerykańskich geografów 
społecznych. W roku 1969 na Clark University w Worcester powstało cza‑
sopismo Antipode, inspirowane ideą stworzenia radykalnej geografii. Jed‑
nakże ponowne odkrycie i naiwny entuzjazm dla starych marksistowskich 
dogmatów teoretycznych na temat kapitalizmu i imperializmu utrudniały 
rozwój geografii politycznej. Dla zafascynowanych marksizmem amery‑
kańskich geografów radykalnych wojna w Wietnamie była konsekwencją 
zależności późnego kapitalizmu od imperialistycznej dominacji i wyzysku 
dla dalszego funkcjonowania i nieuniknionej reakcji (w postaci ruchów 
narodowo ‑wyzwoleńczych) na tę dominację w Trzecim Świecie. Więk‑
szość publikacji amerykańskich geografów radykalnych nie wychodziła 
poza ten poziom argumentacji (Ó Tuathail, 1989, s. 161).
 W Europie fascynacja radykalizmem widoczna była przede wszyst‑
kim we francuskim środowisku akademickim. Geograf Yves Lacoste sta‑
rał się przenieść postawę radykalną do badań geograficznych uznając, 
że rolą geografów jest wykorzystywanie umiejętności myślenia prze‑
strzennego w celu efektywnego ujawniania i upowszechniania wiedzy 
o prawidłowościach strukturalnych niezgodnych z interesem większo‑
ści. Uważał, że słabość akademickiej geografii polegała przede wszyst‑
kim na tym, że była ona w przeszłości narzędziem na usługach „poli‑
tycznej dominacji, nowoczesnych wojen oraz kontrrewolucji” (Lacoste, 
1976, s. 1‒2).
 W słynnej pracy La géographie, ça sert, d’abrod, à fairre la guerre, 
opublikowanej w 1976 roku, Lacoste pisał, że geografia (wiedza o prze‑
strzeni) nie jest wiedzą „neutralną”, gdyż jej celem jest dostarczenie rzą‑
dzącym wiedzy i narzędzi służących do opanowania przestrzeni (Lacoste, 
2014). Sam tytuł książki był zamierzoną prowokacją intelektualną w celu 
doprowadzenia do polemiki dotyczącej natury i zadań geografii. Francu‑
ski geograf podkreślał, że geografia jest wiedzą strategiczną usadowioną 
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blisko całokształtu praktyk politycznych i militarnych. To praktyka dzia‑
łalności politycznej sprawia, że wiedza geograficzna jest niezbędna dla 
przedstawicieli aparatu państwowego. Geografia jest wiedzą strategicz‑
ną, a więc jest uwikłana w stosunki władzy. Nie jest to akademicka „wie‑
dza dla wiedzy” ale strategiczna „wiedza dla władzy” (tamże). 
 Lacoste uważał, że geografia jest formą wojskowej i politycznej wie‑
dzy odgrywającej centralną rolę w planowaniu militarnej strategii i spra‑
wowaniu władzy. Od starożytnych czasów Herodota, poprzez dwudzie‑
stowiecznych geopolityków, aż do współczesności geografia stanowi 
ważny aspekt praktycznej działalności polityczno ‑wojskowej. Akade‑
micka geografia została zepchnięta do roli apolitycznej, „bezużytecz‑
nej” nauki zajmującej się opisem podstawowych faktów geograficznych 
o danym kraju i świecie. Jednocześnie geografowie akademiccy zajmu‑
jący się „neutralnymi” opisami pełnią ważną rolę o charakterze ideolo‑
gicznym, gdyż ich działalność ukrywa znaczenie geografii jako wiedzy 
polityczno ‑strategicznej (Hepple, 2000).
 Lacoste twierdził, że „czynniki geograficzne” pozostają aktywnym 
i ważnym aspektem działalności politycznej. Uznał geografię za wie‑
dzę, która wytwarza i utrwala określony obraz świata, skrywając go za 
„dymną zasłoną” nauki akademickiej. Pełni ona rolę ideologiczną, do‑
starczając obywatelom wiedzy na temat ich państwa, otoczenia i świa‑
ta zewnętrznego, budując ich wiedzę o świecie, będąc dyscypliną 
polityczno ‑strategiczną. W takim ujęciu mieściła się geopolityka jako 
przykład ideologicznego wykorzystania wiedzy geograficznej dla reali‑
zacji celów politycznych wyznaczonych przez elity władzy. Geopolityka 
według Lacoste’a była typową wiedzą o charakterze politycznym. Uwa‑
żał on, że termin geopolityka odnosi się do wszystkiego, co ma związek 
z rywalizacją o władzę lub wpływy nad jakimś terytorium i zamieszkują‑
cą ją ludnością, rywalizacją pokojową lub przy użyciu przemocy, toczo‑
ną między różnego rodzaju siłami politycznymi ‒ państwami, ale też we‑
wnątrz nich między ruchami politycznymi, mniej lub bardziej legalnymi 
grupami zbrojnymi, czyli wszelkimi ośrodkami władzy (także pozostają‑
cymi w ukryciu). Rywalizacja ta toczy się o kontrolę/dominację nad tery‑
toriami geograficznymi ‒ nieważne, czy są one rozległe, czy mają cał‑
kiem niewielkie rozmiary (Lacoste, 2010). 
 Dla Lacoste’a zjawiska i procesy o charakterze geopolitycznym sta‑
nowiły wyraz rywalizacji o władzę na określonym terytorium. Mówiąc 
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o geopolityce, myślimy o walce o władzę nad określoną przestrzenią, 
i o ludziach żyjących na danym obszarze. W konfrontacji politycznych sił 
każda z nich wykorzystuje rozmaite środki i argumenty, aby uzasadnić, 
że właśnie ona ma szczególne prawo do władzy nad danym terytorium, 
a pretensje przeciwników nie mają podstaw (Lorot, 1995). W każdym 
momencie historycznym geopolityczna sytuacja określana jest przez ry‑
walizację o władzę (w większych lub mniejszych rozmiarach) oraz wza‑
jemne stosunki pomiędzy siłami znajdującymi się na terytorium, o które 
toczy się rywalizacja. Należy podkreślić, że metoda analizy geopolitycz‑
nej i refleksja historyczna są od siebie nierozdzielne, nie można upra‑
wiać analiz geopolitycznej sytuacji bez odniesienia do historii. W rzeczy‑
wistości wszystko, co można przedstawić na mapach o różnej skali czy 
na każdym poziomie analizy przestrzennej – linie granic, zachodzące na 
siebie terytoria różnych ludów i ich języków, nierównomierne rozmiesz‑
czenie ludności itd. – wszystko to wynika z dawnych układów sił, które 
utrzymywały się krócej lub dłużej. Kwestią podstawową jest zrozumienie 
aktualnych konfliktów poprzez kojarzenia map je obrazujących z analizą 
obecnych skutków dawnych wydarzeń, które miały miejsce przed kilko‑
ma miesiącami, latami czy wręcz stuleciami. Nie można zrozumieć, na‑
wet w najogólniejszym zarysie, sytuacji geopolitycznej bez wiedzy o tym, 
jak do tego doszło, tzn. bez ogólnej wiedzy o konfliktach władzy, które 
następowały po sobie na danym terytorium (Lacoste, 2010). 
 Lacoste zaproponował zupełnie nowy sposób myślenia o geografii 
podkreślając, że geografia nie jest „niewinną” wiedzą akademicką, bo‑
wiem jej celem jest dostarczanie rządzącym wiedzy i narzędzi (m.in. 
map) do dominacji nad przestrzenią. Pragnął „odnowy” akademickiej 
geografii oraz uwrażliwienia społeczeństwa na polityczne aspekty wie‑
dzy geograficznej. Kierując się swoją wizją geografii, w 1976 roku za‑
łożył czasopismo Hérodote, które wkrótce stało się jednym z najważ‑
niejszych periodyków poświęconych problematyce geografii politycznej. 
„Nowa geografia” postulowana przez twórców Hérodote miała przekro‑
czyć granice i limity związane z jej dotychczasową rolą i stać się krytycz‑
ną analizą, która powinna ukazać rolę geografii w wytwarzaniu władzy 
i narzucaniu odpowiedniego obrazu świata (Hepple, 2000). Rozpoczy‑
nając realizację tego projektu, Lacoste chciał wyprowadzić geografię 
z peryferii do centrum debaty dotyczącej społecznych i politycznych 
problemów współczesnego świata. 
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 W poszukiwaniu inspiracji, które pomogłyby uczynić z geografii rele‑
wantny obszar badań, Lacoste zwrócił uwagę na dokonania francuskie‑
go uczonego Michaela Foucaulta. W pierwszym numerze czasopisma 
Hérodote ukazał się wywiad z Michaelem Foucaultem (por. Questions 
à Michael Foucault…, 1976, s. 71‒85), który stał jednym z najczęściej 
cytowanych fragmentów jego prac poświęconych problemom związków 
pomiędzy przestrzenią a władzą (artykuł przetłumaczony na język an‑
gielski ukazał się w zbiorze tekstów pt. Power/Knowledge; Foucault, 
1980). W wywiadzie tym Foucault stwierdził, że tworzenie dyskursów 
i genealogia wiedzy muszą być analizowane nie pod względem rodza‑
jów świadomości, sposobów postrzegania i form ideologii, ale raczej 
pod kątem taktyki i strategii władzy. Owe taktyki i strategie, realizowa‑
ne za pomocą implantacji, dystrybucji, rozgraniczeń, kontroli terytoriów 
i organizacji domen, są rodzajem geopolityki. Tym samym stanowią 
miejsce, w którym może dojść do połączenia idei Lacoste’a z filozofią 
poststrukturalistyczną. Foucault przyznał, że nie doceniał roli geografii, 
która powinna znaleźć się w centrum jego zainteresowań (por. Foucault, 
1980).
 Zainspirowany foucaultowską koncepcją wiedzy ‑władzy Lacoste 
uznał, że geografia pełni rolę ideologiczną, dostarczając obywatelom 
wiedzy na temat ich państwa, otoczenia i świata zewnętrznego. Geopoli‑
tyka jest w tym ujęciu zideologizowaną wiedzą, tworzoną przez podmio‑
ty geopolityczne, przedstawiającą współzależności z innymi podmiota‑
mi działającymi na arenie międzynarodowej w funkcji swych interesów. 
Nie istnieją żadne „prawa geopolityczne”, gdyż mają one miejsce tyl‑
ko w subiektywnie określonej, podmiotowej myśli geopolitycznej i służą 
do tworzenia hipotez, teorii, przedstawień i scenariuszy politycznych; te 
z kolei są zależne od interesów, posiadanej technologii oraz od syste‑
mu wartości kulturowych właściwych temu, kto je opracowuje. W swo‑
im działaniu aktorzy polityczni kierują się partykularnymi wyobrażeniami 
i przedstawieniami świata, które stanowią jedną z głównych determinant 
aktywności geopolitycznej. Lacoste uważał, że analiza przyjętych par‑
tykularnych wyobrażeń geograficznych może pomóc w lepszym rozu‑
mieniu tego, co determinuje wybór określonej strategii geopolitycznej. 
Jednym z kluczowych elementów badań geografii politycznej była dla 
niego kategoria „wyobrażeń geopolitycznych”, które mogą być kluczem 
do zrozumienia terytorialnych konfliktów pomiędzy grupami ludzkimi. 
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Podkreślał, że aby zrozumieć charakter konfliktów terytorialnych, trzeba 
dotrzeć do kluczowych idei i wyobrażeń leżących u ich podstaw (Laco‑
ste, 1993, s. 70‒74). Takie pojmowanie geopolityki pozwoliłoby uznać ją 
za samodzielną dyscyplinę badawczą, zajmującą się wyodrębnianiem 
i systematyczną konfrontacją spostrzeżeń i przekonań, jakie każda gru‑
pa polityczna posiada na temat przestrzeni. 
 Nowatorskie prace Lacoste’a odróżniały się od tradycyjnie pojmowa‑
nej geografii politycznej. Zasługą francuskiej radykalnej geografii było 
przede wszystkim zwrócenie uwagi na „polityczną” rolę, jaką odgrywa 
geografia, a także otwarcie na filozofię poststrukturalistyczną, w tym 
przede wszystkim wykorzystanie idei rozwijanych przez Foucaulta. Dla‑
tego też francuską geografię radykalną Lacoste’a można uznać za pre‑
kursora geopolityki krytycznej. Jednakże to nie francuscy badacze sfor‑
mułowali pojęcie „geopolityka krytyczna”.

Geopolityka krytyczna 
Specyficzny nurt badawczy określany jako „geopolityka krytyczna” roz‑
winął się dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, kiedy anglosaska 
geografia polityczna zwróciła swoją uwagę na nowe nurty badawcze, 
doceniając m.in. znaczenie radykalnej geografii oraz filozofii poststruk‑
turalistycznej dla wzbogacenia badań geograficznych. Rewolucja tech‑
nologiczna, procesy globalizacji, trzecia fala demokratyzacji spowodo‑
wały, że coraz częściej zaczęto zauważać, że stare teorie stosunków 
międzynarodowych nie przystają do nowej rzeczywistości politycznej. 
„Otwarcie się” teorii stosunków międzynarodowych na nowe perspek‑
tywy badawcze oraz tocząca się w ramach teorii stosunków międzyna‑
rodowych tzw. trzecia wielka debata przyniosły nowe koncepcje i idee, 
które miały na nowo opisać rzeczywistość międzynarodową.
 Do głównego nurtu badań zaczęli wchodzić badacze, dla których 
sposoby postrzegania świata i dyskursy wokół tego, jak działa świat, 
stały się głównym punktem analizy. W roku 1986 Gearóid Ó Tuathail 
argumentował, że relacje pomiędzy USA a Salwadorem i jednoznacz‑
ne zaangażowanie się rządu amerykańskiego po jednej ze stron krwa‑
wej wojny domowej najlepiej można wyjaśnić, odwołując się do ame‑
rykańskich wyobrażeń odnośnie do swojej strefy wpływów (Ó Tuathail, 
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1986). Pisał, że ani realistyczna, konwencjonalna geopolityczna „teoria 
domina”, ani wyjaśnienie odwołujące się do „ekonomicznej eksploata‑
cji” i ochrony amerykańskiego biznesu nie dają możliwości pełnego zro‑
zumienia amerykańskiej polityki zagranicznej. Zwracał też uwagę, że to 
raczej „kulturowy imperatyw” obrony demokracji i „amerykańskiego sty‑
lu życia” jest centralnym elementem „geopolitycznych praktyk” admini‑
stracji USA pod rządzami Ronalda Reagana. W takim rozumieniu geo‑
polityka miała stanowić połączenie ekonomiczno ‑militarnych możliwości 
przeprowadzenia swojej woli i „geopolitycznych wizji”, które są bezpo‑
średnią inspirację dla podejmowanych działań. Geopolityka w tym uję‑
ciu postrzegana była jako ideologiczny proces kształtowania przestrze‑
ni, tworzenia granic i barier politycznych i kulturowych, mających na 
celu oddzielenie „swojej” przestrzeni, od przestrzeni „obcej”, która może 
być źródłem zagrożeń (por. Dalby, 1990).
 Idąc tym tropem, Ó Tuathail i John Agnew przygotowali referat za‑
prezentowany na International Studies Association Annual Meeting in 
Washington D.C. w kwietniu 1987 roku (opublikowany w 1992 r.). Był 
to jeden z ważniejszych tekstów związanych z pojawianiem się w obie‑
gu akademickim idei geopolityki krytycznej. Agnew i Ó Tuathail pisa‑
li, że geopolityka jest niczym więcej, jak narracją, dyskursem, w któ‑
rym protagoniści odgrywają swoje role w budowanych geopolitycznych 
scenariuszach, gdzie opis świata „za zewnątrz” jest sposobem na za‑
pewnienie bezpieczeństwa tego, co cenią sobie „tutaj”. Czerpiąc z fo‑
ucaultowskiej idei dyskursu jako formy wiedzy/władzy, starali się do‑
konać re ‑konceptualizacji geopolityki jako praktyki dyskursywnej, za 
pomocą której elity polityczne dokonują przestrzennego opisu polityki 
międzynarodowej, aby przedstawiać świat (ludzi, miejsca, zdarzenia) 
zgodnie ze swoimi interesami. Definiowali oni dyskurs jako zespół zaso‑
bów społeczno ‑kulturowych wykorzystywanych do konstruowania spo‑
sobów rozumienia świata i swojej w nim aktywności oraz zespół moż‑
liwości i całokształt reguł, za pomocą których czytelnicy/słuchacze są 
w stanie przyjąć to co usłyszeli i zbudować na tej podstawie całościo‑
wą mapę świata (Agnew i Ó Tuathail, 1992). Ponieważ produkcja ję‑
zyka to sprawa instytucjonalna, geopolityczny dyskurs jest formułowa‑
ny i wykorzystywany przez przedstawicieli władz i liderów politycznych 
dla stanowienia i reprezentowania relacji międzynarodowych, a strate‑
gia sprawowania władzy zawsze zakłada wykorzystywanie przestrzeni 
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oraz dyskursu wokół niej (Ó Tuathail, 2002). Badacz podkreślał, że geo‑
polityczny dyskurs jest czymś więcej niż publiczną „dyskusją” dotyczą‑
cą polityki międzynarodowej. Ma on bowiem własną strukturą, strategie 
retoryczne oraz techniki prezentacji sponsorowane przez poszczególne 
instytucje i siły polityczne, rywalizujące na arenie społecznej o zapew‑
nienie sobie retorycznej „dominacji” jako „uniwersalnej prawdy” o party‑
kularnych w swojej istocie procesach, kryzysach i aktorach w światowej 
polityce (Ó  Tuathail, 2000). 
 Samo pojęcie „geopolityka krytyczna” pojawiło się po raz pierwszy 
w doktorskiej rozprawie Ó Tuathaila (1989), który wysunął tezę, że geo‑
polityka, zwłaszcza w swej klasycznej postaci, jest nie tyle nauką, ile 
techniką opisania świata pomagającą tworzyć jego partykularny obraz. 
Wszelkie akty opisania rzeczywistości są związane ze społecznym, hi‑
storycznym i geograficznym kontekstem. Tym samym geopolityczne 
opisywanie przestrzeni nie może być działaniem neutralnym, gdyż świat 
jest społeczny, a jego opisanie to działanie społeczne. Polityka i sto‑
sunki międzynarodowe są praktyką społeczną i elementem społeczne‑
go tworzenia rzeczywistości. Działania decydentów politycznych można 
uznać za geopolityczne, gdyż pociągają za sobą „polityczne” opisanie 
świata (Ó Tuathail, 1989). Różnorodne koncepcje geopolityczne stano‑
wią zatem „technologię władzy” służącą narzucaniu partykularnej wizji 
świata i dzięki temu realizacji swoich zamierzeń. Geopolityka krytyczna 
ma zaś ukazywać rzeczywistą rolę geopolitycznych koncepcji będących 
w swojej istocie „praktyką hegemoniczną” służącą tworzeniu odpowied‑
niego obrazu świata (tamże). 
 Ó Tuathail podkreślał, że jego dysertacja jest elementem orientacji 
krytycznej i poświęcona jest przede wszystkim zrozumieniu prawdziwej 
natury „klasycznej geopolityki” oraz wskazaniu na jej rzeczywisty cha‑
rakter jako wiedzy uwikłanej w stosunki polityczne. Geopolityka w swoim 
„klasycznym” wydaniu (np. Mackinder, Haushofer) jest bowiem jedynie 
„techniką” opisywania świata, która pomaga tworzyć jego partykularny 
obraz. Zaznaczał, że idea krytycznego odczytywania teorii geopolitycz‑
nych i traktowania ich nie jako obiektywnych prawd naukowych ale jako 
instrumentu oddziaływania politycznego ma długą tradycję. Szczególnie 
ważne były dla niego teksty poświęcone krytyce teorii geopolityki autor‑
stwa niemieckiego uczonego Karla Wittfogela, amerykańskiego geogra‑
fa Isaiaha Bowmana oraz francuskiego geografa Yvesa Lacoste’a (por. 
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Ó Tuathail, 1994). Dodanie do geopolityki słowa „krytyczna” miało we‑
dług niego służyć podkreśleniu, że jego koncepcja geopolityki nie ozna‑
cza „powrotu Mackindera” do analiz z zakresu geografii politycznej, ani 
nie jest „geopolityką” w stylu Kissingera. Jest czymś odmiennym: anali‑
zą tego, w jaki sposób konfiguracje geograficzne i założenia dotyczące 
świata przekształcają się w projekty polityczne i powiązane z nimi obra‑
zy geograficzne, które kształtują grupową wyobraźnię, budując party‑
kularny obraz świata. Tworząc pojęcie „geopolityka krytyczna”, Ó Tu‑
athail chciał podkreślić, że chociaż świat jest dla wszystkich taki sam, 
to odmienna jest jego interpretacja i różne są dyskursy dotyczące ota‑
czającego nas świata. Geopolityka to wytwarzana w konkretnym celu 
forma wiedzy porządkująca przestrzeń, w której się poruszamy, dostar‑
czając nam pojęć służących do opisu otoczenia oraz swoistej „mapy 
świata”. Geopolityka krytyczna powinna więc koncentrować się na uka‑
zaniu strategicznego znaczenia „geopolitycznej wiedzy” w kształtowa‑
niu i legitymizowaniu strategii polityki zagranicznej państwa. Ó Tuathail 
proponował, aby geopolitykę pojmować w bardziej szeroki i wszech‑
stronny sposób jako wiedzę/władzę, za pomocą której elity polityczne 
dokonują partykularnego opisu polityki międzynarodowej w kategoriach 
przestrzennych, tworząc odpowiednie obrazy i przedstawienia świata, 
narzucając dominującą partykularną wizję świata odzwierciedlającą in‑
teresy władzy.
 Nawiązując do tradycji filozofii Jacquesa Derridy uznano, że zada‑
niem geopolityki krytycznej jest dekonstrukcja sposobów, w jakie eli‑
ty polityczne opisują, przedstawiają i wykorzystują wyobrażenia miejsc 
w sprawowaniu swojej władzy (Dodds i Sidaway, 1994). Głównym zada‑
niem geopolityki krytycznej miało być zatem ukazanie manipulatywnego 
charakteru różnorodnych teorii geopolitycznych oraz ich demitologiza‑
cja przez ukazanie ich „genealogii”. Odwołując się do tradycji Foucaulta 
uznano, że ma ona za zadanie ukazać ukrytą, symboliczną „archeologię 
władzy” geopolityki i tworzonych przez nią wyobrażeń przestrzennych 
(Reuber, 2000). Otwarcie nawiązywano do takich nurtów badawczych, 
jak teoria krytyczna, postmodernizm i poststrukturalizm, a centrum ana‑
lizy uczyniono dominujące sposoby postrzegania świata, kształtowane 
w procesach dyskursu społecznego. Zadaniem badawczym było uka‑
zanie strategicznego znaczenia wyobrażeń przestrzennych. Narzu‑
cenie odpowiedniej „wiedzy geograficznej” (partykularnych sposobów 
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opisywania świata) powoduje, że świat opisywany za pomocą danych 
kategorii traktujemy jako „naturalny”, nie dostrzegając prawdziwych źró‑
deł pochodzenia naszej wiedzy i ukrywających się za nią interesów. 
Odrzucono deterministyczną, naturalistyczną wizję geografii dominują‑
cą w tradycyjnie rozumianej geopolityce, która przestrzeń geograficz‑
ną pojmowała jako zmienną stałą, podlegającą określonym prawom. 
Zamiast tego zaproponowano wizję geografii jako dyskursu uwikłane‑
go w stosunki władzy, dowodząc, że tezy geografów politycznych/geo‑
polityków oraz ich sposób rozumowania jest konstruowany kulturowo 
i politycznie utrwalany jako dominujący. Postulowano, aby spojrzeć kry‑
tycznie na geopolitykę jako praktykę dyskursu społecznego, za pomo‑
cą którego intelektualiści i polityce dokonują opisania międzynarodo‑
wej polityki w kategoriach przestrzennych, tworząc odpowiednie obrazy 
i przedstawienia świata oraz narzucając dominującą wizję rzeczywisto‑
ści odzwierciedlającą interesy władzy. Zadaniem badacza jest dekon‑
strukcja sposobów, w jaki polityczne elity opisują i reprezentują prze‑
strzeń (miejsce) w rywalizacji o władzę. 
 Ó Tuathail pisał, że geopolityka krytyczna jest podejściem badaw‑
czym, na które składają się trzy podstawowe obszary analizy: 1) geopo‑
lityka krytyczna stara się dokonać dekonstrukcji tradycji i historii myśli 
geopolitycznej; 2) zajmuje się teraźniejszym działaniem, podejmowa‑
nym przez elity polityczne poszczególnych krajów i stara się je zrozu‑
mieć i wyjaśniać; 3) ma wskazywać na źródła naszych konwencjonal‑
nych sposobów opisania świata (Ó Tuathail, 1994). Termin „geopolityka 
krytyczna” bardzo szybko zdobył popularność i zaczął „żyć własnym 
życiem”, znacznie wykraczając poza ramy, które wyznaczyli Agnew 
i Ó  Tuathail. Badacze związani z tym nurtem starali się stworzyć no‑
watorski i spójny program badawczy, wskazując na cechy charaktery‑
styczne dla geopolityki krytycznej. Po pierwsze, przyjęto założenie, że 
geopolityka jest zdecydowanie szerszym fenomenem kulturowym niż 
zazwyczaj się ją pojmuje w tradycyjnym rozumieniu jako tworzenie przez 
strategów koncepcji bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Jako „polityka 
przestrzenna”, która tworzy ramy dla praktyki polityki zagranicznej, geo‑
polityka nie jest specyficzną szkołą analiz międzynarodowych ale raczej 
praktyką społeczną, zarówno materialną, jak i symboliczną, realizowa‑
ną przez elity polityczne. W konsekwencji krytyczne badanie geopoli‑
tyki powinno być zakorzenione w badaniu partykularnych kulturowych 
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mitów związanych z danym państwem. Geopolityka krytyczna analizuje 
i porównuje „geopolityczne wyobrażenia” państwa oraz jego mity zało‑
życielskie zawarte w narodowej kulturze. Kształtowanie się państwa jest 
„aktem geopolitycznym”, bowiem obejmuje procesy określenia swojej 
przestrzeni i legitymizowania roszczeń do niej. 
 Po drugie przyjęto, że w ramach geopolityki krytycznej należy zwra‑
cać szczególną uwagę na praktyki i działania tworzenia i ochrony granic, 
które charakteryzują codzienne działanie państw. Przedmiotem analizy 
są zarówno materialne granice wyznaczające zarys państwa, jak i kon‑
cepcje symboliczne, które wyznaczają określone obszary jako granice 
pomiędzy tym, co na zewnątrz a tym, co wewnętrzne. Geopolityka kry‑
tyczna nie zajmuje się „międzynarodowym otoczeniem” państwa, ale 
raczej różnorodnymi sposobami konstruowania pojęć „zewnątrz” i „we‑
wnątrz”, „tutaj” i „tam”, „krajowy” i „zagraniczny”. Zajmuje się zatem de‑
konstrukcją procesów „produkowania” przestrzeni politycznej. 
 Po trzecie, geopolityka krytyczna zakłada, że nie istnieje „jedna geo‑
polityka”, ale występuje mnogość przedstawień i obrazów wewnątrz 
społeczeństwa. Co więcej, myśl geopolityczna jest zrelatywizowana nie 
tylko wobec określonego państwa i kultury (geopolitical traditions), ale 
także wobec czasów, w których dane „teorie geopolityczne” powstają. 
Nie odrzucając konwencjonalnej wizji geopolityki jako praktyki politycz‑
nej służącej zarządzaniu państwem przez przywódców i ich doradców, 
geopolityka krytyczna uzupełnia taki obraz poprzez rozumienie geo‑
polityki jako fenomenu społecznego i kulturowego, złożonej sieci prak‑
tyk społeczno ‑kulturowych. Aby zrozumieć funkcjonowanie geopolityki 
jako praktyki dyskursu społecznego, można analizować trzy poziomy: 
1) geopolitykę praktyczną (practical geopolitics), będącą wytworem ak‑
tywności przywódców politycznych, biurokracji państwowej, instytucji 
politycznych i dyplomatów; 2) geopolitykę formalną (formal geopolitics), 
będącą wytworem elit intelektualnych, a także środowisk akademickich; 
3) geopolitykę popularną (popular geopolitcs), będącą wytworem kul‑
tury popularnej, rozpowszechnianą poprzez mass media. W tym sen‑
sie geopolityka jest codzienną praktyką państwa i społeczeństwa pole‑
gającą na identyfikowaniu bezpieczeństwa i zagrożeń. Obejmuje ona 
wyobrażenia elit politycznych obecne na poziomie instytucji państwo‑
wych, jak i wyobrażenia obecne na poziomie społecznym, zarówno re‑
alne (materialne), jak i symboliczne elementy. 
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 Po czwarte, dla teoretyków krytycznych wiedza nie jest i nie może 
być neutralna – ani pod względem moralnym, ani politycznym, ani ideo‑
logicznym. Każda wiedza odzwierciedla interesy obserwatora. Nigdy nie 
jest bezstronna, ponieważ jest wytworem perspektywy społecznej bada‑
cza. Teoria nie jest w stanie unikać założeń normatywnych przy wyborze 
informacji, ich interpretacji oraz uzasadnianiu istotności takich badań. 
Prezentowane przez analityków międzynarodowych wizje rzeczywisto‑
ści są wyrazem ideologii i określonych interesów politycznych. Krytycz‑
ne badanie idei geopolitycznych powinno zwracać uwagę na kontekst 
ich powstania i powiązać je z interesami, które dana wizja porządku 
międzynarodowego czy teoria reprezentuje. Dzięki temu będzie można 
pokazać, komu i czemu dana wiedza służy i w jaki sposób przyczynia 
się do utrzymania lub zmiany istniejących struktur międzynarodowych. 
 Po piąte, konceptualizacja geopolityki jako fenomenu „konteksto‑
wego” wynikającego z jego usytuowania w rzeczywistości historyczno‑
‑kulturowej powoduje, że przedmiotem badań jest społeczno‑
‑przestrzenny i technologiczno ‑terytorialny aspekt powstania koncepcji 
geopolitycznych i ich użycia. Problemy geopolityczne zawsze były prob‑
lemami państwa, społeczeństwa, możliwości technologicznych w ich 
relacji do czynnika przestrzennego. Geopolityka jako praktyczny i ra‑
cjonalny sposób myślenia o przestrzeni i strategii w polityce międzyna‑
rodowej historycznie była głęboko związana z tym, co Foucault nazy‑
wał „zarządzaniem” (governmentalization of the state). Takie pytania, 
jak: „Jaka jest najlepsza droga do uczynienia z państwa mocarstwa?” 
(kluczowe np. dla Alfreda Mahana), czy „Jaki jest najlepszy kształt tery‑
torium państwowego i w jaki sposób państwo powinno się terytorialnie 
rozwijać?” (podstawowe pytanie geografii politycznej – Friedrich Rat‑
zel) były praktycznymi problemami zarządzania państwem, które moty‑
wowały twórców „klasycznej geopolityki” i leżały u podstaw jej rozwoju. 
Geopolityka była w istocie związana z europejską nowoczesnością i ze 
zmianami społeczno ‑technologicznymi, które umożliwiały rozciągnięcia 
kontroli nad określonym terytorium. Dlatego też geopolityka krytyczna 
stara się wiązać „myśl geopolityczną” z kontekstem historycznym i tech‑
nologicznym (Ó Tuathail i Dalby,1998).
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zakończenie

Geopolityka krytyczna pojawiła się w opozycji wobec tradycyjnego, re‑
alistycznego podejścia do analiz geopolitycznych, będąc jednym z ele‑
mentów relatywistycznej rewolty w geografii humanistycznej i teorii 
stosunków międzynarodowych. Badacze związani z tym nurtem zwra‑
cali uwagę, że wszystkie państwa posiadają jakieś terytorium (szerzej: 
wszyscy aktorzy społeczni są zakorzenieni w jakiejś przestrzeni), a stra‑
tegia i praktyka polityki zagranicznej są uzależnione od geograficznej lo‑
kalizacji i od geograficznego rozumienia świata. Geografia nie jest tyl‑
ko niezmiennym podłożem działania człowieka, jak niektórzy chcieliby 
ją widzieć, ale także historyczną i społeczną formą wiedzy dotyczącej 
przestrzeni, w której przebiega nasza aktywność. To społeczne i poli‑
tyczne wyobrażenie świata, a nie jedynie opisanie, jakim on jest. W tym 
sensie badanie geopolityczne, zaproponowane przez geopolityków kry‑
tycznych, to analiza przestrzennego rozumienia polityki międzynarodo‑
wej, tworzonej przez mocarstwa i państwa mające status hegemona 
w regionie albo świecie. Zadaniem geopolityki krytycznej jest dekon‑
strukcja tych pojęć i rozumienie sposobu ich wytwarzania. Badanie geo‑
polityczne powinno być osadzone w analizie i konfrontowaniu „geopo‑
litycznych wyobrażeń”, mitów i wiedzy o sobie i świecie zewnętrznym, 
funkcjonując w ramach państwa lub określonych grup, ruchów czy też 
innych podmiotów politycznych (Ó Tuathail, 1989). Koncepcje i „teorie” 
geopolityczne nie są bowiem analizą obiektywnie istniejącej rzeczywi‑
stości międzynarodowej, ale są interpretatywną i dyskursywną praktyką 
społeczną.
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Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: polska tradycja geopolityczna bywa analizowana 
w wielu różnych wymiarach: jako dziedzina nauki i analizy politycznej, 
jako zagadnienie podejmowane w dyskusjach publicystycznych oraz jako 
stanowisko ideologiczne. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: polskie rozważania o geopolity
ce były w dużej mierze warunkowane przez brak niepodległości w XiX 
i na początku XX wieku, jej odzyskanie w 1918 roku i ponowną utratę 
w 1939 roku, a następnie zniewolenie przez zSrr.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przypisywanie geopolityki do po
szczególnych kategorii jest często subiektywnym ich klasyfikowaniem, 
które niewiele wnosi do rozważań na jej temat. ważniejsza jest analiza 
geopolityki pod kątem jakości merytorycznej i realizmu poszczególnych 
prac z jej szeroko pojętego zakresu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
zapoznając się z polską tradycją geopolityczną, można znacznie zwięk
szyć wiedzę o polityce międzynarodowej, natomiast błędem jest dogma
tyczne stosowanie dawnych wniosków do obecnych realiów. 

Słowa kluczowe: geopolityka, polska myśl polityczna, historia, 
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definicja pojęcia
Geopolityka jest pojmowana na różne sposoby: jako dziedzina nauki, 
przedmiot analizy politycznej, temat dyskusji publicystycznej, stanowisko 
ideologiczne. Z każdym z nich wiążą się różne teorie oraz interpretacje. 
Istnieją ujęcia ostro przeciwstawiające te wymiary, jak też próbujące je ze 
sobą uzgodnić. Wśród odbiorców treści geopolitycznych dominuje nato‑
miast zwykle zdroworozsądkowe rozumienie tego, czym jest geopolityka.
 Przypadek polskiej tradycji geopolitycznej dobrze ilustruje powyższe 
dylematy. Składają się na nią niezbyt liczne prace o naukowym charak‑
terze (lub aspirujące do niego), rozliczne analizy geopolityczne, bardzo 
częste w XIX i XX wieku teksty publicystyczne o różnych zagadnieniach 
geopolitycznych (czasami bez odwoływania się wprost do tego pojęcia) 
i rzadkie wystąpienia, w których geopolityka stawała się stanowiskiem 
ideologicznym. W sumie jest to bardzo obszerny i zróżnicowany zbiór, 
świadczący o tym, że geopolityka (w różnych formach) zajmowała w mi‑
nionych dwóch stuleciach istotne miejsce w polskim życiu intelektual‑
nym i politycznym.

analiza historyczna pojęcia
Termin geopolityka trafił do arsenału dyskusji naukowych i publicystycz‑
nych u schyłku XIX wieku, gdy Rudolf Kjellén (1864‒1922) użył go w ar‑
tykule Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w piś‑
mie „Ymer” w 1899 roku. Same rozważania geopolityczne (jeszcze tak 
nie nazywane) mają znacznie dłuższą tradycję. W przypadku Polski 
przesądzało o tym jej położenie i burzliwe losy. Poczynając od okre‑
su piastowskiego, rozwój państwa polskiego wiązał się ze zmiennością 
granic. Szczególnie po unii z Litwą ich geograficzne uwarunkowania, 
związane także z kierunkami ekspansji państw sąsiednich, miały duży 
wpływ na praktyczną politykę. W okresie znacznego osłabienia pozy‑
cji Rzeczpospolitej w polityce międzynarodowej w XVIII wieku nabrało 
to dużego znaczenia nie tylko dla jej losów, ale także dla polityki euro‑
pejskiej. W takim kontekście rozbiory Polski rozpatrywali również auto‑
rzy zagraniczni, np. Edmund Burke (1729‒1797) i Friedrich von Gentz 
(1764‒1832), zwracając uwagę na negatywne procesy uruchomione 
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przez akty zaborcze. Gentz w dziele Fragmente aus der neuesten Ge
schichte des politischen Gleichgewichts in Europa (1806) pisał z per‑
spektywy wojen napoleońskich o zaburzeniu równowagi politycznej 
w Europie, stanowiącym ‒ według słów Burke’a z Annual register, or 
a view of the history, politics and literature, for the Year 1772 ‒ „wielki 
wyłom w nowoczesnym systemie politycznym Europy”. Tego europej‑
skiego, swoiście uniwersalnego wymiaru losu Rzeczpospolitej polscy 
autorzy nie uczynili jednak dominującym punktem odniesienia w rozwa‑
żaniach o tym, co się wówczas stało i co do tego doprowadziło (choć 
o roli zaborców pisali wiele). Geopolityczne aspekty procesu upadku 
Rzeczpospolitej, rozgrywającego się w etapach znaczonych kolejnymi 
rozbiorami, stały się natomiast jednym z wątków dyskusji o przyczynach 
utraty niepodległości, trwale definiując charakter polskich sporów o geo‑
politykę (z użyciem tego pojęcia lub bez niego). Uwarunkowania geopo‑
lityczne uczyniono ważnym punktem analiz nie tylko przyczyn dziejowej 
klęski wielkiego niegdyś królestwa, ale również (i przede wszystkim) wa‑
runków, jakie muszą zostać spełnione, aby najpierw Polska odzyskała 
niepodległość, a następnie była w stanie ją ugruntować i uchronić przed 
kolejnymi wrogimi zakusami sąsiadów. Geopolityka i niepodległość 
splotły się wówczas nierozerwalnym węzłem w polskim myśleniu poli‑
tycznym, co odróżniło naszą tradycję refleksji geopolitycznej od tradycji 
rozwijanych w państwach co prawda niewolnych od wzlotów i upadków, 
ale unikających długotrwałej utraty własnej państwowości.
 W okresie zaborów dyskutowano o przyczynach, dla których pań‑
stwo polskie upadło, upatrując jednej z nich w niedostosowaniu polityki 
Rzeczpospolitej do realiów jej położenia, które później zaczęto nazywać 
geopolitycznym. Wskazywali na to zwolennicy wiązania utraty niepod‑
ległości z winami własnymi polskich elit politycznych, choć w ich rozwa‑
żaniach dużo więcej miejsca zajmowały kwestie ustrojowe (szczególnie 
nieumiejętność stworzenia silnej centralnej władzy czy niechęć do tego) 
i kultury politycznej (duch anarchii, krótkowzroczność itp.). Na czoło wy‑
sunęli się zwłaszcza konserwatywni historycy i myśliciele polityczni utoż‑
samiani z krakowską szkołą historyczną: Walerian Kalinka (1826‒1886), 
Józef Szujski (1835‒1883) i Michał Bobrzyński (1849‒1935). Spór 
o przeszłość był elementem trwających przez cały okres zaborów dys‑
kusji na temat tego, jak powinna wyglądać polityka polska w realiach 
braku niepodległości i podziału ziem polskich między trzech zaborców. 
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Ważnym aspektem tych rozważań był komponent geopolityczny. Z jed‑
nej strony dotyczył on bezpośrednio ziem polskich i polityki prowadzo‑
nej wobec nich przez Rosję, Austrię (później Austro ‑Węgry) i Prusy 
(później Niemcy), z drugiej kierował uwagę polskich polityków i myśli‑
cieli politycznych w stronę różnych uwarunkowań i konfliktów w poli‑
tyce międzynarodowej (także rozgrywających się z dala od ziem pol‑
skich), w których upatrywano szans i zagrożeń dla położenia sprawy 
narodowej. W nurcie rozważań geopolitycznych mieszczą się więc licz‑
ne analizy związane na przykład z rewolucją lipcową we Francji (1830), 
wojną krymską (1853‒1856), wojną francusko ‑austriacką (1864), wojną 
austriacko ‑pruską (1866), wojną francusko ‑pruską (1870‒1871), wojna‑
mi turecko ‑rosyjskimi (zwłaszcza 1877‒1878), wojną rosyjsko ‑japońską 
(1904‒1905). Polscy myśliciele, publicyści i politycy analizowali również 
długotrwałe procesy polityczne (np. jednoczenie Włoch i stopniowa li‑
kwidacja Państwa Kościelnego) i sytuację w rejonach, które wpływały 
na pozycję polityczną poszczególnych państw zaborczych (np. bałkań‑
skie interesy Austrii i Rosji czy angielsko ‑rosyjska rywalizacja w Azji) 
i tych państw, które potencjalnie mogły państwom zaborczym rzucić wy‑
zwanie w polityce europejskiej (np. Francja).
 Ten wskazany powyżej wątek polskiej tradycji geopolitycznej, nie 
związany wtedy jeszcze z osobną dziedziną nauki czy nurtem publicy‑
styki, można podzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich obejmuje okres 
między powstaniem listopadowym i styczniowym, gdy prym w dysku‑
sjach i praktycznych działaniach wiodły ośrodki emigracyjne. Na pierw‑
szy plan wysuwał się wtedy obóz Hotelu Lambert, z Adamem Jerzym 
Czartoryskim (1770‒1861) na czele. To znane ze swej „dyplomacji bez 
listów uwierzytelniających” środowisko próbowało aktywnie wpływać 
na politykę międzynarodową, a towarzyszyły temu prowadzone przez 
związanych z nim polityków i publicystów prace, które można nazwać 
analitycznymi. Sam lider Hotelu Lambert stworzył wiele memoriałów 
i dokumentów, przynoszących obfity namysł nad uwarunkowaniami po‑
lityki międzynarodowej. Część z nich powstała na wiele lat przed insu‑
rekcją listopadową, gdy Czartoryski odgrywał ważną rolę w otoczeniu 
cara Aleksandra I jako jego przyjaciel, doradca w sprawach politycznych 
i de facto minister spraw zagranicznych Rosji. Po zerwaniu z polityką 
oparcia sprawy polskiej o Rosję i osiedleniu się na emigracji w Paryżu, 
dokąd udał się już jako były szef rządu narodowego z czasu powstania 
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listopadowego, Czartoryski dbał o to, by w jego kręgu namysł nad poli‑
tyką międzynarodową towarzyszył praktycznym działaniom. Na łamach 
związanego z Hotelem Lambert pisma „Wiadomości Polskie” pisali o tym 
między innymi Walerian Kalinka i Julian Klaczko (1825‒1906). Reflek‑
sji na temat polityki międzynarodowej nie brakowało też w innych śro‑
dowiskach emigracyjnych. Przykładem mogą tu być teksty Maury cego 
Mochnackiego (1803‒1834) O polityce wschodnio -południowej gabi
netu petersburskiego, opublikowany w „Pamiętniku Emigracji Polskiej” 
z 8 lipca 1832 roku, w którym zawarł krótką, treściwą analizę uwarun‑
kowań geopolitycznych polityki zagranicznej Rosji (np. kwestia granic, 
dostępu do dróg morskich, szlaków handlowych). Z usług polskich „ana‑
lityków” korzystały też różne osoby. Przykładem tego może być działal‑
ność generała Wojciecha Chrzanowskiego (1793‒1861), który doradzał 
Brytyjczykom i Turkom w kwestiach poczynań Rosji w Azji Mniejszej 
i Środkowej (np. Nota o Rosji i Wschodzie podana rządowi angielskie
mu w październiku 1835 r.).
 Drugi ze wspomnianych okresów wiąże się ze zmianą, która nastą‑
piła w polityce polskiej w latach bezpośrednio poprzedzających powsta‑
nie styczniowe oraz w związku z jego wybuchem i skutkami. Wówczas 
główne ośrodki namysłu nad polityką polską i jej kierownictwo powróciły 
definitywnie na grunt krajowy. Zarazem, wobec radykalnego po upadku 
insurekcji ograniczenia możliwości działania na rzecz sprawy polskiej na 
arenie międzynarodowej (wzmocnienie pozycji zaborców, ugruntowane 
zjednoczeniem Niemiec, do którego doszło po klęsce Francji w wojnie 
z Prusami ‒ największej potencjalnej sojuszniczki polskich aspiracji nie‑
podległościowych), polska refleksja geopolityczna na kilka dekad prze‑
niosła się głównie na grunt publicystyki i pisarstwa politycznego, wzno‑
sząc się na wysoki poziom. Zapowiedzi tego pojawiły się jeszcze przed 
powstaniem styczniowym (1863), choćby w publicystyce na łamach pa‑
ryskich „Wiadomości Polskich” czy w artykułach o sprawach między‑
narodowych zamieszczanych w krakowskim dzienniku konserwatyw‑
nym „Czas” (debiutującym w listopadzie 1848 roku, czyli w burzliwym 
okresie Wiosny Ludów). Z tym drugim pismem związany był Maurycy 
Mann (1814‒1876), autor szczególnie biegły w analizie kwestii polity‑
ki międzynarodowej. Jego artykuły, publikowane w latach 1856‒1860 
w „Dodatku Miesięcznym” do „Czasu”, można uznać za swoisty „trak‑
tat geopolityczny” w odcinkach, ukazujący cele polityki zagranicznej 
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potęg europejskich i metody, jakimi je realizują. Po powstaniu stycznio‑
wym nastąpił rozwój prasy polskiej (periodyków i dzienników), w których 
problematyka polityki międzynarodowej zajmowała ważne miejsce: za‑
mieszczały one na swych łamach korespondencje zagraniczne i artyku‑
ły, będące często pogłębioną analizą bieżących wydarzeń, wpisujących 
się w szersze procesy polityczne. 
 Każdy z powstających w ostatnich dekadach XIX wieku ważnych 
nurtów polskiej myśli politycznej poświęcał tym kwestiom wiele uwagi, 
a szczególnie aktywne było w tym względzie środowisko narodowej de‑
mokracji. Wielką rolę odegrał w nim Roman Dmowski (1864‒1939), au‑
tor licznych artykułów prasowych i książek (np. Niemcy, Rosja i kwestia 
polska, 1908), w których sprawę polską lokował na szerokim tle rywa‑
lizacji mocarstw europejskich, zwłaszcza Rosji i Niemiec, dostrzegając 
także czynniki pozaeuropejskie (np. konflikt Rosji z Japonią). O spra‑
wach międzynarodowych pisali również m.in. Jan Ludwik Popławski 
(1854‒1908), czołowy ideolog ruchu narodowo ‑demokratycznego, ak‑
centujący znaczenie dobrego zaprojektowania granic przyszłej od‑
rodzonej Polski (tym razem zwróconej na zachód i północ, a nie na 
wschód, by nie powielać dawnych błędów), oraz znawca polityki ro‑
syjskiej Tadeusz Grużewski (1870‒1938). Innym środowiskiem prowa‑
dzącym znaczące i stojące na wysokim poziomie rozważania geopoli‑
tyczne byli krakowscy stańczycy. Wśród nich wyróżniał się Stanisław 
Koźmian (1836‒1922), z wielką biegłością analizujący np. politykę Bis‑
marcka i konflikty mocarstw w ramach tzw. kwestii wschodniej. Europej‑
ską sławę jako komentator i analityk polityki międzynarodowej zdobył 
w drugiej połowie XIX wieku przywoływany już Julian Klaczko, który na 
łamach francuskiego pisma „Revue des deux Mondes” błyskotliwie ana‑
lizował politykę pruską/niemiecką i rosyjską, ponoć wywołując gniew sa‑
mego kanclerza Otto von Bismarcka (np. Deux chanceliers: le prince 
Gortchakof et le prince de Bismarck, 1876, wyd. pol. Dwaj kanclerze, 
1905). Koźmian i Klaczko byli czołowymi przedstawicielami nurtu myśli 
polskiej uznającego, że powstanie styczniowe nie tylko pogorszyło poło‑
żenie samych Polaków, ale i umożliwiło nowe rozdanie w grze politycz‑
nej potęg europejskich, zgodne z interesami kanclerza Bismarcka, uła‑
twiając mu realizację jego długofalowego celu: dokonania zjednoczenia 
Niemiec. Było to zarazem ilustracją znaczenia sprawy polskiej dla geo‑
polityki europejskiej w przededniu i w trakcie powstania styczniowego 
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(w kolejnych dekadach to znaczenie wyraźnie zmalało). Na pierwszy 
plan geopolitycznych rozgrywek ziemie polskie powróciły na dobre do‑
piero w czasie I wojny światowej, gdy zaborcy stanęli do walki przeciw 
sobie, a polskie środowiska polityczne związały nadzieję na niepodle‑
głość czy przynajmniej zjednoczenie ziem polskich pod jedną władzą ze 
stanięciem u boku jednego z walczących bloków. W tym scenariuszu 
geopolitycznym zwykle jednak nie przewidywano tego, co się ostatecz‑
nie dokonało: rozpadu całego układu zaborczego, sprawiającego, że 
w tym gronie nie było żadnego zwycięzcy. Znacznie skróciło to polską 
drogę do niepodległości, choć zarazem otworzyło w walce o nią nowe 
fronty – na każdej niemal granicy rozstrzygane z bronią w ręku.
 W znaczącym intelektualnie w okresie zaborów nurcie polskiej reflek‑
sji o polityce międzynarodowej akcenty geopolityczne były zatem istot‑
ne. Zwykle nie był to namysł o charakterze teoretycznym, choć zdarzały 
się wyjątki. Za prekursora tego typu refleksji uznaje się Oskara Żebrow‑
skiego (ok. 1809‒1883), który w 1847 roku wydał w Paryżu pracę pt. 
Polska. Ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa pol
skiego, z rozważaniami na temat wielkich obszarów Europy i położe‑
nia w niej Polski. Podobną tematykę podejmowali także Wincenty Pol 
(1807‒1872) i Wacław Nałkowski (1851‒1911). Dostrzegali oni zna‑
czenie czynników klimatycznych i związanych z ukształtowaniem tere‑
nu, ale doceniali też rolę uwarunkowań kulturowych, ściśle wiążących 
się z zagadnieniem naturalnych granic dla Polski. Zwłaszcza koncep‑
cje Nałkowskiego spotkały się z krytycznym odzewem i zainspirowa‑
ły dalszą dyskusję na tematy geopolityczne. Początki geopolityki jako 
dziedziny teoretycznej i naukowej w Polsce łączy się wszakże przede 
wszystkim z twórczością jednego z polemistów Nałkowskiego, profeso‑
ra uniwersytetu we Lwowie Eugeniusza Romera (1871‒1953). Rozpo‑
czął ją jeszcze w okresie zaborów (Rola rzek w historii i geografii na
rodów, 1901; Przyrodzone podstawy Polski historycznej, 1912; Polska. 
Ziemia i Państwo, 1917), a kontynuował w II RP, wydając swoje najważ‑
niejsze dzieło geopolityczne: Ziemia i Państwo. Kilka uwag geopolitycz
nych (1939). O ile Nałkowski dowodził np. przejściowego charakteru 
terytorium Polski, o tyle Romer podkreślał jej wymiar „pomostowy”, od‑
rzucając popularne w Niemczech koncepcje Europy Środkowej. Swoje 
ustalenia badawcze mógł on wykorzystać praktycznie m.in. jako czło‑
nek delegacji polskiej w czasie paryskiej konferencji pokojowej w 1919 
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roku. Może to symbolizować zmianę, jaka po listopadzie 1918 roku do‑
konała się w polskim rozumieniu geopolityki.
 Odzyskanie niepodległości oznaczało konieczność diametralnej 
zmiany perspektywy w polskich rozważaniach geopolitycznych. Istot‑
nym tego powodem było polityczne trzęsienie ziemi, jakie wywołała 
I wojna światowa. W dwóch państwach zaborczych, Rosji i Niemczech, 
doszło do radykalnej zmiany ustrojowej, politycznej i ideologicznej. 
Z mapy politycznej Europy zniknęły Austro ‑Węgry (do tego czasu jeden 
z najważniejszych punktów odniesienia w polskich rozważaniach poli‑
tycznych i w praktycznej polskiej polityce), natomiast pojawiły się na niej 
Czechosłowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Fundamentalną różnicę stano‑
wił przede wszystkim fakt, że punktem odniesienia polskiej refleksji geo‑
politycznej znów stało się niepodległe państwo polskie, w konkretnym 
położeniu międzynarodowym. Polska mogła być wreszcie podmiotem 
gry geopolitycznej (choć o ograniczonej mocy sprawczej). Skutkowało 
to tym, że w analizach polityki międzynarodowej skupiano się teraz na 
bezpośrednim sąsiedztwie polskim, nieco lekceważąc dalsze regiony, 
dawniej baczniej obserwowane pod kątem znalezienia tam czynników 
przynajmniej potencjalnie osłabiających potęgi rozbiorowe. Motywem 
przewodnim prowadzonych w II RP rozważań o geopolityce – częściej 
już sięgających wprost do tego określenia – było wychodzenie od oczy‑
wistej tezy o skomplikowanym położeniu geopolitycznym odrodzonego 
państwa, choć nie zawsze wyrażano tę opinię tak jednoznacznie, jak 
uczynił to Aleksander Skrzyński (1882‒1931) w wydanej w 1923 roku 
książce Polska a pokój (w wersji ang. Poland and Peace): „Bardziej 
niekorzystnego położenia geopolitycznego, niż ma je nowa Polska, nie 
można sobie po prostu wyobrazić” (za: Kloczkowski, 2018, s. 286). 
 Uwaga dwukrotnego ministra spraw zagranicznych i premiera RP nie 
była gołosłowna. Tłumaczył ją tym, że Polska „[j]est to obok Niemiec 
najbardziej typowe państwo śródlądowe w tym znaczeniu, że najwięk‑
sza część jego granic przebiega lądem i ma charakter konsekwencjo‑
nalny tylko i wyłącznie linearny, mniejszą zaś część stanowi morze”, to 
zaś sprawiało – wobec tego, z kim Polska sąsiadowała – że „75 pro‑
cent” całej swej „linii granicznej” musi ona „uważać za trwale zagro‑
żone” (tamże). Podobne obawy wyrażał Stanisław Bukowiecki (1867–
1944), przekonując w książce Polityka Polski niepodległej (1922), że 
„położenie geograficzne […] stanowi szczególny rys znamienny Polski, 
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charakteryzujący jej stan w sposób wybitnie ujemny” (za: Kloczkow‑
ski, 2018, s. 267). Skrzyński, Bukowiecki i wielu innych ówczesnych 
polityków i publicystów w pełni zgadzało się z tym, że położenie „mię‑
dzy Niemcami a Rosją” sprawiało, iż przez cały okres międzywojen‑
ny podstawowym wyzwaniem odrodzonej Rzeczpospolitej pozostawała 
kwestia ochrony niepodległości przed potencjalnymi i praktycznymi za‑
grożeniami ze strony obu sąsiadów. Rozważania geopolityczne znów 
rozwijały się zatem na poziomie analiz politycznych (analitycznych 
i publicystycznych), choć także naukowy nurt refleksji o geopolityce zna‑
lazł miejsce w życiu intelektualnym II RP. Jego reprezentantami byli np. 
oprócz wspomnianego Romera, szef Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, 
geograf Stanisław Srokowski (1872‒1950), ekonomista Władysław Wa‑
kar (1885‒1933), czy historyk związany z Uniwersytetem Poznańskim, 
po II wojnie światowej twórca Instytutu Zachodniego Zygmunt Wojcie‑
chowski (1900‒1955), znany także z publicystyki związanej z nurtem 
endeckim. Naukowe analizy geopolityki miały często zarazem wymiar 
ideowo ‑polityczny, bywały bowiem odpowiedzią na koncepcje uczonych 
zagranicznych, zwłaszcza niemieckich. 
 Polityków, ekspertów i publicystów analizujących politykę międzyna‑
rodową w jej aspektach geopolitycznych było w II RP wielu. W ich gro‑
nie wyróżniali się m.in. obok wyżej wymienionych autorów Ignacy Matu‑
szewski (1891‒1946), Adolf Bocheński (1909‒1944), Stanisław Kozicki 
(1876‒1958), Stanisław Łoś (1890‒1974), Stanisław Cat ‑Mackiewicz 
(1896‒1966). Tematyka geopolityczna pojawiała się w pracach wojsko‑
wych, np. generała Władysława Sikorskiego (1881‒1943) i generała 
Tadeusza Kutrzeby (1886‒1947). Wspomniane już położenie „między 
Niemcami a Rosją” warunkowało główne kierunki rozważań, ale z tych 
samych zasadniczych przesłanek wyciągano różne wnioski, zwłaszcza 
na poziomie zaleceń politycznych, co powinno robić państwo polskie, 
żeby ograniczać zagrożenia i możliwie najlepiej wykorzystywać swe 
atuty. Obecnie najlepiej znany jest dylemat związany z wyborem so‑
juszników dokonanym w drugiej połowie lat 30., utożsamiony z polityką 
zagraniczną prowadzoną przez ministra Józefa Becka (1894‒1944). Jej 
geopolityczne aspekty nie są mocno akcentowane, zwłaszcza gdy dys‑
kutuje się o decyzjach podejmowanych w latach bezpośrednio poprze‑
dzających wybuch II wojny światowej, niemniej geopolityczne determi‑
nanty są przy tym rozpatrywane. W cieniu tego modnego obecnie sporu 
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pozostają inne geopolityczne koncepcje II RP, które w dwudziestoleciu 
międzywojennym zajmowały ważne miejsce w polskiej refleksji o polity‑
ce międzynarodowej. Należy tu wspomnieć zwłaszcza koncepcję Mię‑
dzymorza, kojarzoną nade wszystko z planami federacyjnymi Józefa 
Piłsudskiego (1867‒1935), wyrastającą z tego nurtu tzw. ideę prome‑
tejską, wyrażaną m.in. przez redaktora naczelnego „Biuletynu Polsko‑
‑Ukraińskiego” Włodzimierza Bączkowskiego (1905‒2000), czy pomy‑
sły na różnego rodzaju federacje środkowo ‑ lub wschodnioeuropejskie, 
wysuwane np. przez wspomnianego Bukowieckiego czy Władysława 
Gizberta ‑Studnickiego (1867‒1953). Te intelektualne i polityczne kon‑
cepty, niewątpliwie interesujące i niekiedy o dużej wadze politycznej, 
nie zostały jednak zrealizowane. Idee federacyjne podnoszono jeszcze 
w trakcie II wojny światowej, np. warto wspomnieć projekt konfedera‑
cji  polsko ‑czechosłowackiej czy szerszej federacji zachodniej Słowiań‑
szczyzny, którą jako kolejny krok po związku z Czechami postulował 
Kazimierz Studentowicz (1903‒1992), w latach 30. związany ze śro‑
dowiskiem „Buntu Młodych”/„Polityki”, w czasie wojny zaangażowany 
w prace środowisk chadeckich. Po 1939 roku polska geopolityka na kil‑
ka dekad powróciła w dużej mierze do sytuacji sprzed roku 1918, czyli 
konieczności prowadzenia analiz, w których Polska stała się znów led‑
wie przedmiotem gry, tym razem zniewolona przez Związek Sowiecki.
 Inny swoisty powrót do przeszłości dokonał się w ponownym wymu‑
szonym rozkwicie polskiego życia intelektualnego (w tym na polu myśli 
politycznej) na emigracji. Znalazło się tam wielu autorów, którzy debiu‑
towali i wyrobili sobie renomę jeszcze w II RP, np. Ignacy Matuszew‑
ski, Włodzimierz Bączkowski, Jerzy Niezbrzycki (ps. Ryszard Wraga, 
1902‒1968), Eustachy Sapieha (1881‒1963), Wojciech Wasiutyński 
(1910‒1994), Wiktor Sukiennicki (1901‒1983) czy Juliusz Mieroszewski 
(1906‒1976). Rolę nieco zbliżoną do dawnego Hotelu Lambert – ośrod‑
ka o największej sile przyciągania i skali oddziaływania, stanowiącego 
najważniejszy punkt odniesienia w emigracyjnych dyskusjach i sporach 
ideowo ‑politycznych – odgrywała paryska „Kultura”, mimo że jej twórca 
Jerzy Giedroyc (1906‒2000) w odróżnieniu od Adama Jerzego Czarto‑
ryskiego sam nie zapisał się w historii jako pisarz polityczny. Rezulta‑
ty prowadzonej na uchodźstwie działalności geopolitycznej były głów‑
nie intelektualne i propagandowe, o próbie podjęcia politycznej pracy 
dyplomatycznej w stylu Hotelu Lambert nie można było nawet myśleć. 
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Duże osiągnięcie emigracyjnej myśli polskiej okresu powojennego sta‑
nowiły zwłaszcza studia sowietologiczne, choć wątki geopolityczne nie 
zajmowały w nich często eksponowanego miejsca, skupiając się ra‑
czej na ideologii komunistycznej i realiach życia w Związku Sowieckim. 
Niemniej analizy te były pomocne w geopolitycznym rozpracowywaniu 
ZSRS i sięgały po nie również zachodnie środowiska eksperckie, opi‑
niotwórcze i polityczne. 
 W Polsce „ludowej” rozważania geopolityczne były uwarunkowa‑
ne względami cenzuralnymi. W obiegu oficjalnym mogły się pojawiać 
głównie jako uzasadnienie dla uznania powojennej sytuacji Polski zde‑
terminowanej realiami geopolitycznymi, co miało być wytłumacze‑
niem dla ugody z władzą komunistyczną i sojuszu ze Związkiem So‑
wieckim. Dawne tradycje geopolityczne można było przywoływać, jeśli 
nie stały one w sprzeczności z zasadniczymi wymogami „nowej sytua‑
cji”: ideologią partyjną i praktyką funkcjonowania komunistycznego, po‑
zbawionego de facto niepodległości państwa. Stąd na przykład część 
środowisk przedwojennej endecji mogła na gruncie peerelowskiej na‑
uki czy publicystyki kontynuować – daleką od pełnej swobody – re‑
fleksję o stosunkach polsko ‑niemieckich, zwłaszcza w kontekście tzw. 
Ziem Odzyskanych i miejsca Polski nad Morzem Bałtyckim (np. pra‑
ce z kręgu poznańskiego Instytutu Zachodniego, kierowanego w pierw‑
szych latach istnienia przez Zygmunta Wojciechowskiego). Wątki geo‑
polityczne związane z zagadnieniem realizmu politycznego pojawiały 
się także w twórczości tzw. neopozytywistów, ze Stanisławem Stommą 
(1908‒2005) i Stefanem Kisielewskim (1911‒1991) na czele. Niemniej 
uprawianie studiów nad polityką międzynarodową, w tym o charakterze 
geopolitycznym, na forum akademickim i w oficjalnej publicystyce było 
uwikłane w system komunistycznej indoktrynacji i radykalnego ograni‑
czania swobody dyskusji.
 Rozważania o polityce międzynarodowej prowadzono również 
w drugim obiegu. Zwłaszcza w latach 80. XX wieku wiele uwagi poświę‑
cano Związkowi Sowieckiemu, szczególnie procesom rozkładowym 
mogącym doprowadzić do jego osłabienia, a w dalszej konsekwencji – 
przegranej w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i upadku. W tym 
nurcie mieściły się na przykład analizy krakowskiego filozofa z nurtu 
chrześcijańskiego liberalizmu Mirosława Dzielskiego (1841‒1989), li‑
dera Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego (ur. 1930), 
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wspomnianego już Stefana Kisielewskiego (np. głośny tekst Czy geo
polityka straciła znaczenie?, zamieszczony w „Res Publice” w 1979 r.), 
Henryka Kreczkowskiego (1921‒1986) oraz znajdujących się pod du‑
żym wpływem tegoż myśliciela, a także tradycji stańczykowskiej i ende‑
ckiej publicystów z kręgu Ruchu Młodej Polski, publikujących na łamach 
„Polityki Polskiej”, czy autorów związanych z pismem „Głos” (w 1983 r. 
ogłoszono tzw. zasady zespołu „Głosu” pt. Chrześcijaństwo i geopolity
ka). Po upadku komunizmu pozostały one cennym dziedzictwem inte‑
lektualnym okresu zniewolenia, ale w całkowicie zmienionych realiach 
geopolitycznych trzeba było tworzyć polską refleksję o geopolityce nie‑
jako od nowa ‒ nawiązując do tradycji, ale zajmując się zagadnienia‑
mi, które dotąd lokowały się gdzieś na marginesie refleksji, zwłaszcza 
tej praktycznej, czy nawet w ogóle były w niej nieobecne (przystąpie‑
nie Polski do procesów integracyjnych w Europie, wejście na drogę do 
członkostwa w NATO). Niektóre stare polskie pomysły geopolityczne, 
jak powstanie niepodległych Ukrainy i Białorusi, wreszcie zostały zreali‑
zowane, ale w innych realiach niż te z czasów, gdy je wysuwano w II RP 
czy na powojennej emigracji. 

problemowe ujęcie pojęcia
Analizując polską tradycję geopolityczną, już na wstępie napotykamy 
na dwa potencjalne problemy. Pierwszy wyraża się w tym, że zaliczanie 
tekstów czy wypowiedzi w innej formie (wywiad, przemówienie, wykład, 
dokument programowy itp.) do poszczególnych kategorii wymienionych 
na wstępie, czyli geopolityki jako nauki, jako rodzaju analizy eksper‑
ckiej, jako stanowiska i wątku w dyskusji publicystycznej, wreszcie jako 
ideologii – często jest uznaniowe. Tekst uznawany przez kogoś za na‑
ukowy, ktoś inny może ocenić jako głos publicystyczny, także między 
analizą ekspercką (analityczną) a publicystyką granice bywają nieostre. 
Drugi problem związany jest z tym, że część prac geopolitycznych by‑
najmniej nie odwołuje się wprost do tego pojęcia. Przykładem może tu 
być twórczość Adolfa Bocheńskiego (2019), powszechnie uważanego 
za klasyka rozważań o geopolityce, który wszakże pojęcia tego uży‑
wał rzadko. W jego kanonicznej, uważanej niekiedy za najlepszy polski 
traktat geopolityczny książce Między Niemcami a Rosją, opublikowanej 
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w 1937 roku, słowo „geopolityka” nie pojawia się ani razu, podobnie jak 
przymiotnik „geopolityczny”. Ten brak, podobnie jak w przypadku wie‑
lu innych prac tego oraz innych autorów, nie dyskwalifikuje ich jednak 
jako twórców z nurtu polskiej tradycji geopolitycznej. Oczywiście można 
prowadzić długie dyskusje, co powinno być tematem rozważań i w jaki 
sposób ma zostać ujęte, aby te refleksje z dziedziny polityki międzyna‑
rodowej mogły być bez zastrzeżeń uznane za geopolityczne. Wydaje 
się wszkaże, że zamiast próbować tworzyć dokładne definicje, wystar‑
czy poprzestać na zdroworozsądkowym podejściu do problemu, który 
jawi się jako znacznie mniej interesujący i istotny niż sama refleksja 
geopolityczna.
 Zdecydowanie najrzadziej polscy autorzy występowali w roli ideo‑
logów geopolityki czyli twórców jej koncepcji jako programów politycz‑
nego działania, wskazujących, że właśnie uwarunkowania geopolitycz‑
ne determinują to, jaką politykę powinno dane państwo (dany naród) 
prowadzić – a przynajmniej, że w pełni uzasadniają i usprawiedliwia‑
ją jakiś plan polityczny (zwłaszcza w przypadku planów zakładających 
podbój innych krajów, np. aby uzyskać Lebensraum). Nieporównywal‑
nie częściej natomiast analizowali oni i oceniali geopolitykę jako ideolo‑
gię ‒ zwykle krytycznie. Wynika to po części ze specyfiki historii Polski: 
gdy powstawały pierwsze ideologicznie motywowane koncepcje geo‑
polityczne, np. na gruncie niemieckim, Polska była krajem pozbawio‑
nym niepodległości, a następnie zagrożonym jej utratą właśnie z po‑
wodu swego położenia geopolitycznego, wyrażanego w znanej formule 
„między Niemcami a Rosją”. Ideologicznie motywowana geopolityka – 
jako uzasadnienie ofensywnego programu działania zalecanego pań‑
stwu zdolnemu go podjąć – w warunkach polskich często po prostu nie 
była możliwa bądź pożądana. Warto jednak zaznaczyć, że w polskiej 
refleksji o geopolityce dostrzec można cechę wyróżniającą całą naszą 
myśl polityczną: nastawienie na kwestie praktyczne i pewną wstrze‑
mięźliwość w snuciu teoretycznych rozważań.
 Nie znaczy to, że w polskiej refleksji geopolitycznej nigdy nie poja‑
wiały się propozycje śmiałych, ofensywnych działań. Zdarzały się one, 
ale zwykle nie miały charakteru ideologicznego, wychodząc z anali‑
zy praktycznych potrzeb polityki polskiej czy położenia Polaków. Nie 
zabrakło ich w okresie zaborów, gdy snuto wizje rozerwania zabor‑
czych kajdan w ramach rewolucyjnego zrywu o europejskiej skali. 
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Same powstania narodowe niektórzy ich zwolennicy postrzegali jako 
element większej rozgrywki w polityce międzynarodowej, która mia‑
łaby przynieść Polsce wolność (w tych prognozach, na ogół rękoma 
Francji). Zwłaszcza w pierwszych miesiącach powstania styczniowe‑
go takie nadzieje, wiązane ze spodziewanym wystąpieniem na rzecz 
sprawy polskiej przez Napoleona III, były mocne, a zanim się rozwiały, 
owładnęły umysłami nawet niektórych krytycznych wobec wybuchu in‑
surekcji konserwatystów. Geopolityczny wymiar ofensywny miały tak‑
że niektóre koncepcje z czasów II RP. W tym przypadku trudno niekie‑
dy oddzielić dwa aspekty: wymiar propagandowy oraz przekonanie, 
że właśnie takiej ofensywy Polska potrzebuje, żeby uprzedzić wrogie 
działania przeciwników ‒ kiedy zatem w ideę polskiej mocarstwowo‑
ści realizującej się w polityce międzynarodowej naprawdę wierzono, 
ulegając na tym polu złudzeniom, kiedy zaś używano jej jedynie jako 
czynnika mobilizującego opinię publiczną czy mającego przynieść po‑
klask obozowi władzy (w latach 30. wiódł prym w takiej propagandzie), 
albo poszczególnym środowiskom pragnącym wyraziście zaznaczyć 
swoje stanowisko. W tej perspektywie pytanie o jakość polskich roz‑
ważań geopolitycznych jest zarazem kolejną odsłoną sporu o to, czy 
w polskim myśleniu politycznym wystarczająco obecny był realizm po‑
lityczny; czy jednak przesadny romantyzm, o który niekiedy polską po‑
litykę oskarżano, wkradł się tam, gdzie nie powinien w ogóle gościć, 
czyli do rozważań o geopolityce. Odpowiedź na te wątpliwości jest 
jedną z wielu skazanych na subiektywizm i zależnych w dużej mierze 
od poglądów na konkretne sytuacje z dziejów Polski i Europy (czasem 
wręcz o skali globalnej), ale i od sympatii ideowych, a nawet personal‑
nych (np. wspomniany spór o politykę Becka jest w dużej mierze ple‑
biscytem w sprawie oceny rządów sanacji i opinii o głównych, politycz‑
nych wobec sanacji, alternatywach).

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Specyfika polskiej historii oraz znaczący w niej udział czynnika między‑
narodowego i geopolitycznego, połączone z dużą chęcią polskich po‑
lityków, uczonych, dziennikarzy i ludzi innych profesji, aby o polityce 
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(w tym międzynarodowej) dyskutować, sprawiły, że nasza tradycja re‑
fleksji o geopolityce jest bardzo bogata w treści. Oczywiście nie można 
jej traktować jako zasobu gotowych recept do dowolnego stosowania 
dla rozwiązywania obecnych geopolitycznych dylematów Polski, Europy 
czy świata. Nie taka jest rola rozsądnie traktowanej tradycji. Dostarcza 
ona natomiast znakomitego materiału do ćwiczenia politycznego myśle‑
nia (w tym geopolitycznego) w celu poznawania mechanizmów polityki 
międzynarodowej Liczne, opisywane w ciągu stuleci przez polskich au‑
torów przykłady pokazują, co państwa i narody prowadzi do sukcesów, 
a co może przyczynić się do ich porażek, jaka jest natura stosunków 
międzynarodowych i jak się one kształtowały w relacjach między po‑
szczególnymi państwami czy narodami, co niekiedy ma duże znaczenie 
dla ich obecnego stanu. Wnikliwe zapoznanie się z bogatym dorobkiem 
polskich autorów prac o geopolityce ‒ od obszernych książek po ulotne 
artykuły w prasie codziennej, o bardzo różnej jakości – skłania do tego, 
aby w myśleniu o polityce międzynarodowej unikać dogmatycznego 
przywiązywania się do stanowisk formułowanych na podstawie naszych 
dawnych doświadczeń. Zawierzenie sojusznikom i związane z tym suk‑
cesy czy rozczarowania sprzed kilkudziesięciu lub kilkuset lat niewiele 
wnoszą do oceny obecnie istniejących bądź proponowanych sojuszy; 
zbyt ekspansywna bądź zbyt ostrożna polityka prowadzona w różnych 
dawnych sytuacjach (i jej skutki) nie podpowie nam, jak bardzo ekspan‑
sywnym czy ostrożnym należy być teraz itd. Zapoznanie się z polską 
tradycją refleksji geopolitycznej powinno nas prowadzić raczej do bar‑
dziej wszechstronnej analizy realiów polityki międzynarodowej. Chodzi 
o to, abyśmy starali się dostrzec jej długofalowe procesy i trendy, a nie 
jedynie migawki aktualnych zdarzeń (taki obraz stosunków międzynaro‑
dowych prezentują zwykle media elektroniczne) – i byli rozsądnie ela‑
styczni w wyciąganiu wniosków z tych naszych analiz.
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Geopolityka a bezpieczeństwo 
międzynarodowe

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Geopolityka w pierwszej połowie XX wie
ku sięgnęła szczytów popularności zarówno jako dyscyplina naukowa, 
jak i szkoła myślenia politycznego. po ii wojnie światowej stała się nie
mal „nauką zakazaną”, ale nadal była uprawiana w ramach stosunków 
międzynarodowych oraz nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym 
(ich subdyscyplinie). na tym gruncie rozwinęło się szereg koncepcji, 
które co do zasady wpisywały się w główne paradygmaty stosunków 
międzynarodowych. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Koniec „zimnej wojny” otworzył 
nowy etap w refleksji geopolitycznej, która w zestawieniu z klasycznymi 
szkołami przeszła swoistą metamorfozę, uwzględniając często elementy 
konstruktywistyczne. najpełniej znalazło to odzwierciedlenie w koncep
cjach geopolityki krytycznej, niekiedy wręcz określanej jako amalgamat 
geopolityki i konstruktywizmu. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w tekście przedstawiono ewo
lucję miejsca zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego w po
lityce, w tym próby stworzenia efektywnego systemu zbiorowego 
bezpieczeństwa, oraz omówiono zagadnienie bezpieczeństwa międzyna
rodowego jako kategorii naukowej – subdyscypliny badań nad stosunkami 
międzynarodowymi.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
bezpieczeństwo narodowe, rozwijające się jako kierunek badań, korzy
stało z narzędzi geopolitycznych, zaś „nowa” geopolityka skupia swą 
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uwagę na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem międzynarodo
wym i badaniem jego subiektywnych oraz obiektywnych uwarunkowań.

Słowa kluczowe: geopolityka, geopolityka krytyczna, stosunki 
międzynarodowe, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
międzynarodowe
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bezpieczeństwo międzynarodowe – 
wyjaśnienie pojęcia

Termin bezpieczeństwo, wywodzony od łacińskiego sine cura (secu
ritas), odnoszony jest dość powszechnie do „stanu”, „poczucia” pew‑
ności, braku zagrożenia lub/oraz posiadania istnienia adekwatnych 
środków do obrony i ochrony optymalnego ładu spraw publicznych. Tra‑
dycyjnie podmiotem i przedmiotem bezpieczeństwa pozostawało pań‑
stwo, ale w XX wieku zakres pojęciowy terminu znacznie przekroczył te 
granice. „Samo bezpieczeństwo jest zjawiskiem obejmującym kilka dy‑
scyplin i specjalności naukowych. Obecnie można spotkać w literaturze 
przedmiotu co najmniej kilkanaście definicji i [to tworzonych] z różnego 
punktu widzenia” (Pokruszyński, 2010, s. 8), natomiast „różne sposoby 
podejścia do bezpieczeństwa państwa kreują to pojęcie w kategoriach: 
wartości, procesu i stanu” (Wojtaszczyk, 2009, s. 12‒13). Międzynaro‑
dowy kontekst bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) 
zawsze był obecny, a wiek XXI 

wręcz rewolucyjnie zmienia problematykę bezpieczeństwa państwa. Zwiększa 
się liczba wyzwań i podmiotów biorących udział w różnorodnych przedsięwzię‑
ciach i oczekiwaniach na ochronę własnych wartości. W konsekwencji bardzo 
trudne jest przewidywanie rozmiaru skutków zagrożeń (Wojtaszczyk, 2009, 
s. 16). 

Słowa te właściwie oddają rosnącą złożoność środowiska bezpieczeń‑
stwa, jego wielopłaszczyznowość i dynamikę. Niezmienną domeną 
bezpieczeństwa pozostaje zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, jak: 
„istnienie, przetrwanie, całość, niezależność, tożsamość, spokój, posia‑
danie, pewność funkcjonowania i rozwoju” (Zając, 2009, s. 17; Zięba, 
2006, s. 937‒938; Czaputowicz, 2012, s. 35‒37). Ryszard Zięba, często 
kojarzony ze statycznym podejściem do bezpieczeństwa (Zięba, 1999, 
s. 27‒28), zaznacza jego procesualną naturę: 

Bezpieczeństwo można więc określić jako pewność istnienia i przetrwania, sta‑
nu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem 
nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub wyeliminowania), ale po‑
wstaje także wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna 
w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego (Zięba, 2015, s. 87). 
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 Dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa podkreśla Stanisław Ko‑
ziej, uznając je za ciągły proces ‒

dziedzinę (…) aktywności, która zmierza do zapewnienia możliwości przetrwa‑
nia, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach, 
poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie 
wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciw‑
stawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów 
(Koziej, 2006, s. 7). 

Krzysztof Karolczak zwraca uwagę na subiektywny wymiar bezpieczeń‑
stwa, odnoszący się do ochrony jednostki: „to stan świadomości ist‑
nienia ochrony przed jakimkolwiek działaniem (…) ograniczającym lub 
całkowicie znoszącym prawa jednostki zarówno naturalne, jak i wyni‑
kające z prawa państwowego” (Karolczak, 2011, s. 15). Bezpieczeń‑
stwo posiada kilka wyodrębnionych kategorii, jak: bezpieczeństwo po‑
wszechne, państwa, publiczne, ludzi, osobiste, ekonomiczne. W tym 
ujęciu niezbędne jest przyjęcie określonej perspektywy, pozycjonującej 
zagadnienia bezpieczeństwa w horyzoncie polityczności. W paradyg‑
macie liberalnym (liberalnej wizji państwa) bezpieczeństwo stanowi oś 
konstytuującą istnienie państwa, którego jedną z głównych funkcji jest 
gwarantowanie „szeroko rozumianego bezpieczeństwa”, tak w wymia‑
rze zewnętrznym, jak wewnętrznym (Karolczak, 2011, s. 16‒17). War‑
to zauważyć, że te funkcje obecne są we wszystkich poglądach na rolę 
państwa, stanowiąc co najwyżej minimum oczekiwań. Subiektywny wy‑
miar bezpieczeństwa wynika bezpośrednio z przyjęcia, że w pewnym 
sensie jest to „stan” poczucia braku zagrożenia, które można określać 
jako

subiektywne (a więc zależne od percepcji podmiotu postrzegającego) lub/i 
obiektywne (rzeczywiste) występowanie niebezpieczeństwa dla istotnych dla 
danego podmiotu wartości zaliczanych do jego bezpieczeństwa. Zagrożenie 
kieruje się na konkretne wartości, które są przedmiotem ochrony przez dany 
podmiot (Zięba, 2015, s. 92). 

Agata W. Ziętek (2011, s. 199‒200) cytuje często przywoływaną for‑
mułę Daniela Freia, który zaproponował skategoryzowanie bezpie‑
czeństwa i jego braku w czterech relacjach między świadomością 
a rzeczywistością:
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a) stan braku bezpieczeństwa – występowanie realnych zagrożeń 
i symetryczna (adekwatna) świadomość ich występowania; 

b) stan obsesji – przy braku rzeczywistych zagrożeń, istnieją one 
w świadomości; 

c) stan fałszywego poczucia bezpieczeństwa – niedostrzeganie 
zagrożeń, brak ich uświadomienia itd. w sytuacji ich realnego 
istnienia; 

d) stan bezpieczeństwa – zagrożenia są nieznaczne lub nie wystę‑
pują i taka jest świadomość tego stanu (Frei, 1977, s. 18‒20).

 Zredukowanie Freiowskich kategorii do ryzyka (Beck, 2009, 
s. 296‒298) prowadzi do wyłonienia dwóch stanów świadomości zbio‑
rowej: poczucia potencjału zagrożenia i poczucia jego braku. Trzeba je 
uznać za zmienne, a tym samym poddające się zmianie wprowadza‑
nej świadomie z zewnątrz (atakowi). Niektórzy badacze uznający traf‑
ność takiego podejścia odrzucili obiektywną naturę bezpieczeństwa, za 
dominującą uznając subiektywną i świadomościową naturę tych zagad‑
nień (Pietraś, 1986, s. 161‒163). Ryszard Zięba odrzuca takie podejście, 
wskazując na zbyt daleko idące zawężenia spektrum badawczego oraz 
pominięcie pozytywnego podejścia do budowania mechanizmów i war‑
tości związanych z bezpieczeństwem (Zięba, 2015, s. 93). Sprzeczność 
między tymi stanowiskami można wyjaśnić, gdy uwzględni się specyfikę 
ujętą w modelu potrzeb‒interesów‒celów Rogera Fishera. O ile na pozio‑
mie potrzeb i interesów możliwe (a nawet pożądane) jest poszukiwanie 
ontologicznie zakorzenionych (obiektywnie istniejących) elementów życia 
społecznego (zagrożeń, wyzwań, ryzyk i szans), to w domenie celów za‑
znaczają się przede wszystkim subiektywne (świadomościowe) czynniki. 
Badacz tak uzasadnia ową dychotomiczną spójność: 

Należy uwzględniać sferę rzeczywistości podmiotów bezpieczeństwa, w tym 
państw i systemu międzynarodowego, gdzie one powstają, i sferę świadomo‑
ści, w której się dokonuje percepcja owych rodzajów ryzyka i kształtowanie po‑
czucia pewności (Zięba, 2015, s. 93).

W innej publikacji dowodzi:

Bezpieczeństwo międzynarodowe ma szerszy zakres treści niż bezpieczeństwo 
narodowe. Nie jest tyko sumą bezpieczeństwa poszczególnych państw [lecz] 
o jego istocie stanowi zespół warunków, norm i mechanizmów międzynarodowych 
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oraz oddziaływań, które zapewniają każdemu państwu danego systemu między‑
narodowego czy regionu mniejszą lub większą pewność niezagrożonego istnie‑
nia, przetrwania, stanu posiadania i swobód rozwojowych (Zięba, 2018, s. 23). 

 W taki sposób w wymiarach globalnym i regionalnym tworzą się swo‑
iste reżimy międzynarodowe, które charakteryzują się między innymi 
generowaniem ponadnarodowych zespołów norm i wartości, wzorców 
zachowań i postępowania. Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa 
państwa, w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego ście‑
rają się ze sobą dwa podejścia – statyczne i procesualne, ale wyraźną 
przewagę zyskuje to drugie. Wiąże się to z dużą dynamiką, turbulent‑
nością i labilnością sytuacji międzynarodowej, której dominującą ce‑
chą jest zmiana. Nie można jednak pomijać podniesionego wcześniej 
aspektu, że uwarunkowania procesów związanych z bezpieczeństwem 
międzynarodowym wykształcają nowe jakości, organizacje, instytucje, 
procedury, tworząc nowe „pola” bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo mię‑
dzynarodowe w takiej perspektywie stanowi konglomerat zjawisk, w któ‑
rych należy uwzględniać istnienie wielu podsystemów, kierujących się 
różnymi systemami wartości i mechanizmami, objętych zróżnicowany‑
mi uwarunkowaniami. System globalny, w XX i XXI wieku oparty na Li‑
dze Narodów oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, pozostaje „luź‑
ny” z uwagi na konieczność godzenia ze sobą różnych, niejednokrotnie 
sprzecznych tendencji. Od drugiej połowy XX wieku coraz większe pole 
stosunków międzynarodowych, a tym samym bezpieczeństwa, jest za‑
gospodarowywane przez aktorów niepaństwowych, opisywanych jako 
organizacje międzynarodowe. Proces ich upodmiotowienia oraz ich 
liczba (gwałtownie wzrastająca pod koniec stulecia) powiększyły złożo‑
ność systemu międzynarodowego. Kolejnym czynnikiem pogłębiającym 
tę złożoność są „rewolucje technologiczne”, otwierające nowe obszary 
dla stosunków międzynarodowych. Obok benefitów i szans płynących 
z globalizacji (jednej, ale niejedynej cechy współczesności) pojawiają 
się nowe wyzwania, ryzyka i zagrożenia. 

bezpieczeństwo międzynarodowe w polityce
W polityce międzynarodowej zagadnienia bezpieczeństwa między‑
narodowego, rozumianego jako kwestia integralna i systemowa, 
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kompleksowo zaznaczyły swoje miejsce u schyłku I wojny światowej. 
Poza nielicznymi wyjątkami, wcześniej dominowało podejście kładące 
na szali punkt widzenia państw z pytaniem, jak wygrać ewentualną woj‑
nę. Hekatomba Wielkiej Wojny uczyniła jedną z głównych „trosk” za‑
gadnienie, jak uniknąć wojny. Wcześniej pojawiały się inicjatywy mające 
„złagodzić” brutalne oblicze światowych kryzysów: ruch „humanitary‑
zacji” środków walki, zajęcie się losem rannych na polach bitew, zain‑
teresowanie się statusem i ochroną ludności cywilnej. Jednak dopie‑
ro w drugiej dekadzie XX wieku zaczęto łączyć te kwestie, podejmując 
systemową refleksję na temat unikania wojen. Międzywojenne próby 
stworzenia efektywnego systemu zbiorowego bezpieczeństwa w formu‑
le Ligi Narodów zakończyły się niepowodzeniem – główny cel Ligi, jakim 
było uniknięcie kolejnego światowego starcia, nie został zrealizowany. 
Doktryna Ligi Narodów zawierała mechanizmy obliczone na opóźnienie 
wybuchu wojny i stworzenie mechanizmów negocjacyjnych oraz arbitra‑
żowych, które miały zmniejszyć prawdopodobieństwo sięgnięcia po siłę 
zbrojną. Rozwiązania te okazały się nieskuteczne – wojny wybuchały, 
zaś aparat wprowadzany w Pakcie Ligi Narodów był skutecznie ignoro‑
wany bądź omijany. Należy podkreślić, że rozwiązania te nie odnosiły 
się do terytoriów niesuwerennych i zjawisk wewnętrznych, zatem mię‑
dzynarodowe bezpieczeństwo zostało ograniczone wyłącznie do relacji 
miedzy państwami. Kolejnym zagadnieniem związanym z bezpieczeń‑
stwem międzynarodowym uczyniono obszar rozbrojenia. Stało za tym 
przekonanie, że „nadmierne” zbrojenia stanowiły jedną z istotnych (je‑
śli nie główną) przyczynę wojen. Wyrazem tych tendencji były inicjaty‑
wy rozbrojeniowe realizowane pod auspicjami Ligi Narodów i poza nią 
(np. negocjacje i traktat waszyngtoński). Wykazały one niezdolność do 
przezwyciężenia napięć międzynarodowych i łańcucha współzależno‑
ści w zakresie polityki państw. Poza nielicznymi wyjątkami, nie udało się 
wyjść poza deklaracje i ambitne projekty. Na kolejnych forach, przede 
wszystkim Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej, kwestie techniczne, 
ilościowe i szczegółowe były torpedowane uwarunkowaniami politycz‑
nymi, a zapisy art. 8 skutecznie blokowały możliwość osiągnięcia real‑
nego porozumienia.
 Pierwszy zbiorowy, uniwersalny i powszechny pakt bezpieczeństwa, 
jakim był projekt Ligi Narodów, wyznaczał nową jakość i nowe kierunki 
w polityce międzynarodowej. Można przyjąć, że w ten sposób kategoria 
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bezpieczeństwa międzynarodowego znalazła swoje miejsce w polityce 
światowej. Mimo ostatecznego fiaska tego przedsięwzięcia wyznaczo‑
ny został kurs, który już w okresie II wojny światowej wszedł do agendy 
systemowych rozwiązań dla powojennej architektury bezpieczeństwa. 
W latach 1941‒1945 w wyniku wieloetapowych negocjacji zaprojek‑
towano nowy kształt systemu międzynarodowego, który znalazł osta‑
teczną formę w Karcie Narodów Zjednoczonych. W styczniu 1941 roku 
prezydent Franklin Delano Roosevelt w orędziu noworocznym skiero‑
wanym do Kongresu przedstawił filary przyszłego bezpieczeństwa mię‑
dzynarodowego. Wśród czterech „wolności” znalazły się: wolność sło‑
wa i możliwość wyrażania opinii, swoboda w wyznawaniu wiary w Boga 
na swój własny sposób, wolność od lęku przed agresją (w tym redukcja 
zbrojeń) i wolność od niedostatku. Ten ostatni element stanowił pew‑
ne novum. Oczywiście uprzednio wskazywano, że nierówności społecz‑
ne i rozwarstwienia w poziomie życia prowadzą do poważnych napięć 
i konfliktów, jednak nigdy wcześniej nie wybrzmiało to tak mocno. Losy 
późniejszych konferencji czasu wojny pokazywały, że „wolność od nie‑
dostatku” traktowana była przez dyplomację sowiecką jako zapowiedź 
otwarcia nowego pola rywalizacji. 
 Utworzona w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych sta‑
wiała sobie za cel:

Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki 
zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów 
agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić i załatwiać – w drodze pokojowej, 
według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego – spory lub sytuacje 
mogące prowadzić do naruszenia pokoju (Art. 1, § 1 KNZ). 

 Kategoria „międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” pojawia 
się w Karcie NZ bardzo często, ale nie zawiera ona definicji tych po‑
jęć. Przedmiotem debat w środowiskach naukowych i politycznych sta‑
ło się „bezpieczeństwo międzynarodowe”, interpretowane szeroko lub 
wąsko, a jego zakres w sposób naturalny podlegał zmianie w warun‑
kach dużej dynamiki stosunków międzynarodowych. Uwarunkowania 
zimnowojenne utrzymywały główny zakres pojęcia bezpieczeństwa 
międzynarodowego w domenie postrzegania relacji międzypaństwo‑
wych i balansu potęgi. W takiej optyce istotnym problemem stawało się 
unikanie wojny globalnej i międzypaństwowej, lub zapewnienie sobie 
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zmaksymalizowanego potencjału zwycięstwa w ewentualnym starciu. 
W praktyce oznaczało to rozbudowywanie zdolności do odstraszania 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak też sojuszniczym (międzyblo‑
kowym). Dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zyskały na znacze‑
niu zagadnienia wewnątrzpaństwowe, praw człowieka, ekologii, energe‑
tyki itd. Przyjmuje się, że umowny początek „nowej ery” w politycznym 
postrzeganiu bezpieczeństwa międzynarodowego wyznaczyła Paryska 
Karta Nowej Europy z 1990 roku.

bezpieczeństwo międzynarodowe 
jako kategoria naukowa
Bezpieczeństwo międzynarodowe jako kategoria badawcza ostatecz‑
nie ukonstytuowało się po II wojnie światowej, wyłaniając nową dyscy‑
plinę – studia nad bezpieczeństwem (security studies). Stała się ona 
szczególnym fragmentem badań nad stosunkami międzynarodowy‑
mi, a właściwie ich subdyscypliną. W latach 50. i 60. XX wieku w Sta‑
nach Zjednoczonych część badań nad bezpieczeństwem podjęli cywilni 
uczeni. Kontynent europejski był bardziej „konserwatywny” – refleksja 
nad bezpieczeństwem międzynarodowym wchodziła w zakres myśli 
strategicznej, która długo jeszcze pozostawała podporządkowana krę‑
gom wojskowym. W tzw. „złotym okresie” studia nad bezpieczeństwem 
międzynarodowym znalazły swoje miejsce na styku badań nad stra‑
tegią (strategiami) i polityką zagraniczną, i na stałe zagościły w myśli 
„strategów cywilnych”. Analitycy bezpieczeństwa zajmowali się przede 
wszystkim opracowywaniem teorii odstraszania nuklearnego (i walki nu‑
klearnej), prowadzeniem analiz systemów związanych ze strukturą sił 
zbrojnych i alokacją zasobów oraz doskonaleniem narzędzi zarządza‑
nia kryzysowego. Jako obszar polityczności, bezpieczeństwo międzyna‑
rodowe wymaga namysłu nad jego naturą i charakterem – jest wartoś‑
cią dynamiczną, zatem mówienie o „stanie bezpieczeństwa” może mieć 
charakter co najwyżej roboczy. Bezpieczeństwo posiada naturę proce‑
sualną, z uwagi na dużą zmienność i nieprzewidywalność rzeczywisto‑
ści bieżącej i przyszłej wymaga stałego monitoringu oraz elastycznego 
reagowania, a w przypadku prognozowania ‒ zapewnienia możliwo‑
ści dokonywania korekt. Znaczna część zagrożeń dla bezpieczeństwa 
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jest generowana przez świadome podmioty (np. innych uczestników gry 
międzynarodowej), należy więc przyjąć, że ich aktywność zmienia się 
w zależności od kierunków, pól, natężenia itd. Czynnikiem modyfikują‑
cym wrogie aktywności może być opór (tarcie) obrony. Dobrze ilustruje 
to metafora wyścigu między „mieczem a tarczą”, gdzie zdolności ataku 
równoważone są potencjałem obrony, wymuszając opracowywanie no‑
wych technologii i metod ofensywnych, które z kolei uruchamiają postęp 
defensywy itd. Złożoność i konieczność elastycznego podejścia opisuje 
Andrzej Misiuk, postulując odejście od statycznego pojmowania proble‑
mów bezpieczeństwa: 

Zmieniają się zagrożenia, coraz bardziej komplikuje się środowisko natural‑
ne i społeczne, w którym funkcjonuje człowiek, grupy społeczne, całe narody, 
w związku z tym ewoluują potrzeby i wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa 
(Misiuk, 2013, s. 11‒12). 

 W okresie zimnej wojny, a przynajmniej w jej pierwszym dwudziesto‑
leciu, studia nad bezpieczeństwem koncentrowały się na czterech per‑
spektywach (4 x S: state, strategy, science, status quo): 1) państwocen‑
trycznej – ze szczególnym podkreśleniem miejsca i roli państwa jako 
głównego uczestnika stosunków międzynarodowych, a tym samym 
głównego przedmiotu i podmiotu bezpieczeństwa międzynarodowego; 
2) strategicznej – zaznaczającej się wskazaniem jako głównego kom‑
ponentu badań zagadnień militarnych, które stawały się punktem odnie‑
sienia wszelkiej aktywności państwa (głównym celem było maksyma‑
lizowanie zdolności obronnych państwa); 3) naukowej – od strategów 
i badaczy oczekiwano wypracowania solidnej i weryfikowalnej wiedzy 
na temat mechanizmów polityki, które pozwoliłyby zoptymalizować wy‑
siłki w celu racjonalnego zwiększania potencjału państwa; 4) konser‑
watywnej – zakładającej jako cel dążeń utrzymanie status quo poprzez 
uniemożliwienie przeciwnikowi realizacji jego zamierzeń i naruszenie 
istniejącej równowagi.
 Model potrzeb, wyrażony w latach 60. XX wieku przez Abrahama 
Maslowa w postaci słynnej „piramidy”, jest dobrze znany, ale warto za‑
uważyć, że odnosi się on zarówno do potrzeb indywidualnych, jak i zbio‑
rowych. U podstawy piramidy znalazł się pakiet potrzeb, nazywanych 
często fizjologicznymi. Maslow dopiero na drugim poziomie wskazu‑
je „potrzeby bezpieczeństwa”. Zagwarantowanie satysfakcjonującego 
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zasobu w obu tych grupach mieści się w spektrum bezpieczeństwa, 
które można określić jako zapewnienie warunków przeżycia. Pozosta‑
łe trzy „piętra” piramidy także mieszczą się w kategorii bezpieczeństwa, 
rozumianego jako zapewnienie warunków do właściwego rozwoju. Naj‑
częściej bezpieczeństwo jest związane z unikaniem bądź łagodzeniem 
zagrożeń dla żywotnych obszarów i wartości, zwłaszcza tych, których 
pozostawienie bez kontroli zagraża przetrwaniu obiektu referencyjne‑
go w najbliższej przyszłości. Bezpieczeństwo i przetrwanie są często 
powiązane, ale nie są synonimami. Przetrwanie jest warunkiem egzy‑
stencjalnym, natomiast bezpieczeństwo wymaga zdolności do realiza‑
cji ambicji politycznych i społecznych. Stąd można wyciągnąć wniosek, 
że na bezpieczeństwo składają się zdolności zapewnienia przeżycia 
oraz ‒ jak określił Ken Booth – „przeżycie plus”, gdzie „plus” oznacza 
pewną wolność podejmowania żywotnych wyborów, po zapewnieniu 
trwałości egzystencjalnej (Booth, 2008, s. 134‒144). W literaturze tę dy‑
chotomię określa się bardziej precyzyjnie jako bezpieczeństwo od i bez
pieczeństwo do. Mówiąc inaczej, możliwe jest zidentyfikowanie dwóch 
powszechnych „filozofii” bezpieczeństwa, z których każda wyłania się 
z różnych punktów początkowych. Pierwsza postrzega bezpieczeństwo 
jako synonim kumulowania potęgi. W tej perspektywie bezpieczeństwo 
jest rozumiane jako produkt osiągany w efekcie zdolności dysponowa‑
nia określonym zasobem (aby być bezpiecznym, aktorzy muszą posia‑
dać określone środki materialne, jak: własność, pieniądze, broń, siły 
zbrojne, surowce itd.). Uważa się, że potęga/potencjał jest drogą do 
bezpieczeństwa: im więcej potencjału (szczególnie siły wojskowej) pań‑
stwo może zgromadzić, tym bardziej będzie bezpieczne.
 Drugie podejście opiera się na zakwestionowaniu poglądu, że bez‑
pieczeństwo wypływa z potęgi lub że jest jej bezpośrednią i wyłączną 
funkcją. Uznaje się, że jest ono funkcją emancypacji i stabilności spo‑
łecznej z silnie zaznaczoną rolą jednostek. Wiąże się to z troską o spra‑
wiedliwość społeczną i zapewnienie praw człowieka. Z tej perspektywy 
bezpieczeństwo rozumiane jest raczej jako relacja między różnymi pod‑
miotami niż produkt potęgi. Relacje te można rozumieć albo w katego‑
riach negatywnych (bezpieczeństwo dotyczy braku czynnika zagrażają‑
cego), albo w kategoriach pozytywnych (obejmujących zjawiska, które 
umożliwiają osiąganie celów). To rozróżnienie jest często odzwiercied‑
lone w ideach wolności od i wolności do. Bezpieczeństwo rozumiane 
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w sensie współzależności polega na uzyskaniu pewnego stopnia spo‑
łecznej akceptacji dla celów, wynikającej ze współdzielenia się pewny‑
mi świadomymi zobowiązaniami (prawami i odpowiedzialnością), co 
z kolei zapewnia pewien stopień pewności i przewidywalności. Pogląd 
ten dowodzi, że to nie konkretne środki (np. broń nuklearna) stanowią 
kluczowy czynnik w zrozumieniu „równania bezpieczeństwa i niepew‑
ności”, ale raczej związki i współzależności między zainteresowanymi 
podmiotami.
 Obie te perspektywy badawcze przebiegają wzdłuż podziału na po‑
dejścia „realistyczne” i „liberalne” (stosunki międzynarodowe), bądź 
szerzej – koercyjne i kooperatywne wizje społeczne (socjologia). Nie 
wykluczają się wzajemnie, a nawet w określonych warunkach mogą się 
uzupełniać. W kwestii bezpieczeństwa i bezpieczeństwa „plus” pozosta‑
ją ze sobą w nierozerwalnym sprzężeniu zwrotnym. Sektor „plus” może 
być formułowany wyłącznie w warunkach zapewnienia bezpieczeństwa 
„od”/„przed”, natomiast realizacja sektora „do” (czyli bezpieczeństwa 
„plus”) zapewnia środki do rozwijania zdolności do obrony i ochrony 
podstaw egzystencjalnych w dynamicznie zmieniającym się i rywaliza‑
cyjnym środowisku.
 Na gruncie subdyscypliny stosunków międzynarodowych i jej kate‑
gorii związanej z bezpieczeństwem międzynarodowym wykształciło się 
kilka paradygmatów, ale najgłębsza – zarówno w czasie, jak i zakre‑
sie przedmiotowym – debata przebiega między postawami realistyczny‑
mi i liberalnymi. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że oba nurty 
oparte zostały na zbliżonej „diagnozie” natury środowiska międzynaro‑
dowego i bezpieczeństwa. Charakteryzuje się ono wysokim poziomem 
anarchiczności i w pewnym stopniu chaotyczności (niepewności i nie‑
przewidywalności). Ta pierwsza cecha wynika bezpośrednio z istoty 
struktury międzynarodowej, która składa się z suwerennych podmiotów 
(państw i uczestników niepaństwowych) przy braku nadrzędnego regu‑
latora relacji między nimi. Cecha druga wiąże się z dużą (i rosnącą) 
liczbą uczestników gry międzynarodowej, którzy realizują własne, nie‑
rzadko rywalizacyjne aktywności. Prowadzi to do wielu zderzeń, których 
wypadkowe są niemożliwe do przewidzenia. Można przyjąć, że wraz 
ze wzrostem złożoności i sieciowości współczesnych stosunków mię‑
dzynarodowych oraz bezpieczeństwa, chaotyczność i „niepewność” bę‑
dzie się poszerzać. Każdy z paradygmatów, mimo podobnej diagnozy, 
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proponuje inne rozwiązania i zalecenia. Klasyczny realizm propono‑
wał działania obliczone na maksymalizację potęgi własnej, co ma gwa‑
rantować zdolność do projektowania rzeczywistości politycznej i pola 
bezpieczeństwa zgodnie z własnymi potrzebami, interesami i celami. 
W konsekwencji system międzynarodowy miał się opierać na zasa‑
dzie „egoizmu” (self-help system) i permanentnej rywalizacji oraz zmian 
w modelu dystrybucji potęgi. Wewnątrz paradygmatu realistycznego 
wykształciły się podejścia uwzględniające charakterystykę i specyfikę 
systemu międzynarodowego: strukturalne, realizmu ofensywnego i de‑
fensywnego itd. W paradygmacie liberalno‑idealistycznym dominującym 
podejściem jest dążenie do ograniczenia anarchiczności i chaotyczno‑
ści poprzez normalizację i instytucjonalizację stosunków międzynaro‑
dowych, zarówno na poziomie globalnym, jak też sektorowym i regio‑
nalnym. W wyniku przesłanek kooperacyjnych generowane są obszary 
redukujące chaotyczność, a w efekcie tworzenia nowych reżimów nor‑
matywnych uruchamiane są zautomatyzowane algorytmy rozszerzania 
i pogłębiania integracji. Pozorny paradoks polegający na ograniczaniu 
anarchiczności i chaotyczności przez zwiększanie liczby uczestników 
„gry” zostaje przezwyciężony w rezultacie włączania określonej liczby 
uczestników systemu w podsystemy organizujące, oparte na jednolitych 
systemach wartości. Odbywa się to kosztem rezygnacji przez podmio‑
ty bezpieczeństwa z części suwerenności, w wyniku czego redukuje się 
Hobbesowska domena rywalizacji i anarchizacji całego systemu.
 Trzeci z paradygmatów – podejście konstruktywistyczne ‒ kładzie 
nacisk na subiektywną i dyskursywną naturę bezpieczeństwa. Ciekawie 
zostało to wyrażone w pracach tzw. szkoły kopenhaskiej. Na poziomie 
operacyjnym z subiektywną i poniekąd „sprawczą” naturą bezpieczeń‑
stwa korespondują koncepcje sekurytyzacji i desekurytyzacji. Podstawą 
dla nich jest silnie zakorzenione w konstruktywizmie przekonanie o ko‑
nieczności systemowego podejścia do transformacji konfliktu (Williams, 
2003, s. 514‒517), a jednym z podstawowych obszarów zainteresowa‑
nia są pytania o sposób transformacji celu w problem dotyczący bezpie‑
czeństwa (stanowi to istotę konfliktu) oraz kwestie dotyczące dynamiki 
konfliktu w efekcie procesów sekurytyzacji. W tym rozumieniu konflikt 
ma swoje źródło w zdefiniowaniu przez jednego z aktorów sytuacji, jako 
bezpośrednio zagrażającej dalszemu istnieniu, przetrwaniu, zagwaran‑
towaniu możliwości realizacji „żywotnych potrzeb” itd. (Moravscik, 1999, 
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s. 669‒675). Istotą konfliktu nie jest obiektywnie istniejący stan rzeczy, 
lecz subiektywne zdefiniowanie swojej pozycji w systemie (a właści‑
wie jego stworzenie poprzez nazwanie) jako zagrożonej. Szkoła kopen‑
haska podkreśla, że bezpieczeństwo posiada wyłącznie subiektywną 
naturę: 

Definicja bezpieczeństwa okazuje się wyraźnie konstruktywistyczna w tym sen‑
sie, że nie pytamy, czy dany problem sam w sobie jest zagrożeniem, ale skupia‑
my się na kwestii: kiedy, w jakich warunkach i kto sekurytyzuje problem (Buzan 
i Wæver, 2004, s. 71). 

 Aktor w sytuacji sekurytyzacji uzasadnia swoje prawa do użycia nad‑
zwyczajnych środków i łamania istniejących norm. W ten sposób, po‑
przez nałożenie na sytuację „etykiety” bezpieczeństwa lub zagrożenia, 
dana kwestia ulega jakościowej zmianie, stając się tym, czym została 
określona (Buzan i Wæver, 2004, s. 72). Ole Wæver ujmuje problem 
jeszcze dosadniej, twierdząc:

Bezpieczeństwo nie jest kwestią odnoszącą się do czegoś realnego – wypo‑
wiedź sama w sobie jest działaniem. Poprzez stwierdzenie, że coś zostało zro‑
bione (…). Deklarując „bezpieczeństwo” przedstawiciel strony uruchamia kon‑
kretny rozwój wydarzeń w danym obszarze, a tym samym przyznaje [swojej 
stronie – J.R.Z.] szczególne prawo do wykorzystania wszelkich środków, jakie 
są niezbędne dla jego zagwarantowania (Wæver, 1995, s. 55). 

Z drugiej strony, warto wskazać na proces odwrotny – desekurytyzację, 
którą Barry Buzan uznaje za „optymalną opcję długofalową”. Należy ją 
rozumieć jako proces „usuwania” z dyskursu łańcuchów „istniejących za‑
grożeń, przeciw którym musimy podejmować nadzwyczajne środki” (Bu‑
zan, Wæver i Wilde, 1998, s. 29). Ostatecznie pozwala to na przerwanie 
sekwencji akcja‑reakcja (zagrożenie/obrona) i podjęcie próby powrotu 
do regularnych relacji społecznych. Według operacyjnego konstruktywi‑
zmu, samo odwołanie się do zagrożenia (zwerbalizowanie) wystarczy, 
by uruchomić proces samonapędzania się poczucia niebezpieczeń‑
stwa (nawet jeśli osąd został przesadzony lub wygenerowany sztucznie) 
i wzmocnienia świadomości zagrożenia obserwatora poprzez samo‑od‑
różnianie od źródła zagrożenia. Innymi słowy, zróżnicowanie systemu 
komunikacyjnego w stanie zagrożenia jest tożsame z utworzeniem sa‑
mozwrotnego systemu konfliktu, który – na podstawie założenia ogólnej 
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teorii systemów – ma tendencję do kontynuacji i wchodzenia w fazy chro‑
niczne. Konflikt wynika zatem z nieustającej komunikacji zagrożenia, 
którą Wæver i Buzan opisują jako sekurytyzację (Buzan i Wæver, 2004, 
s. 75‒76). O powodzeniu sekurytyzacji nie decyduje wyłącznie podmiot 
„wypowiadający”, ale także adresat (audytorium) deklaracji bezpieczeń‑
stwa. Istotna jest kwestia, czy odbiorca przyjmie, że coś jest egzysten‑
cjalnym zagrożeniem dla wspólnych wartości (Buzan, Wæver i Wilde, 
1998, s. 31). Należy podkreślić, że koncepcje sekurytyzacji i desekury‑
tyzacji nie odnoszą się do ontologicznej sfery zagadnienia bezpieczeń‑
stwa, natomiast koncentrują się na procesach decyzyjnych i ich uwarun‑
kowaniach, w szczególności w jego pierwszych etapach.
 Współcześnie w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że refleksja na 
temat bezpieczeństwa pojawia się na trzech podstawowych poziomach: 
podmiotowym, przedmiotowym i przyszłościowym. W pierwszym wy‑
miarze można mówić o bezpieczeństwie narodowym (utożsamianym na 
ogół z bezpieczeństwem państwa) oraz o bezpieczeństwie międzynaro‑
dowym. W zakresie przedmiotowym u schyłku „zimnej wojny” ( Buzan, 
1983) Barry Buzan wskazał następujące obszary:

1. militarny: skoncentrowany na badaniu wzajemnych relacji zdolności ofen‑
sywnych i obronnych państw oraz wzajemnym postrzeganiu intencji. Ten po‑
ziom nazywany był „strategicznym”;

2. polityczny: ukierunkowany na stabilność organizacyjną państw, systemów 
władzy i ideologii, które dają im legitymację;

3. ekonomiczny: skoncentrowany wokół dostępu do zasobów, finansów i ryn‑
ków niezbędnych do utrzymania akceptowalnego poziomu dobrobytu i siły 
państwa;

4. społeczny: skoncentrowany na trwałości i ewolucji tradycyjnych wzor‑
ców języka, kultury, tożsamości oraz zwyczajów religijnych i narodowych 
(way-of-life);

5. środowiskowy/ekologiczny: związany z utrzymaniem lokalnej i planetarnej 
biosfery jako niezbędnego systemu wsparcia, od którego zależą wszystkie 
inne przedsięwzięcia ludzkie (Buzan, 2009, s. 107‒119 i 221‒236).

 W tym ujęciu nie ulega wątpliwości, że badana kategoria stanowi 
zagadnienie wielopłaszczyznowe i multidyscyplinarne. Można też przy‑
jąć, że po roku 1983 zasięg bezpieczeństwa jako kategorii, jak też jego 
zawartość uległy znacznemu poszerzeniu. Sztywne rozgraniczanie 
między wskazanymi obszarami nie wytrzymuje krytyki, bowiem stano‑
wią one złożoną sieć współzależności i wzajemnego przenikania się. 



92 JaceK reGiniazacHarSKi

Przynajmniej w jednej z dostępnych perspektyw wspólnym mianowni‑
kiem może, a nawet powinna być polityka, ze szczególnym uwzględnie‑
niem jej żywotnych i strategicznych aspektów. Niezależnie od położenia 
akcentu, wskazane obszary pozostają w domenie „diagnoza – doktry‑
na – efekt/skutek optymalny” aktywności decydentów politycznych. Do‑
tyczy to zarówno poziomu państw, jak i gry na poziomie globalnym. 
bezpieczeństwo międzynarodowe a geopolityka

Po zakończeniu II wojny światowej, a przede wszystkim po procesie no‑
rymberskim geopolityka została obarczona odium zideologizowanej na‑
uki będącej intelektualnym zapleczem dla agresywnej polityki III Rzeszy. 
Bezpieczeństwo narodowe, rozwijające się dynamicznie jako kierunek 
badań, przejęło znaczną część pola wcześniej zagospodarowywanego 
przez geopolitykę. Wiele koncepcji z zakresu stosunków międzynaro‑
dowych, podejmujących zagadnienia bezpieczeństwa, korzystało z na‑
rzędzi geopolitycznych. W pracach takich autorów, jak George Kennan, 
Hans Morgenthau, Herbert Butterfield, Saul B. Cohen, Zbigniew Brze‑
ziński, Kenneth Waltz, Robert O. Keohane, Joseph Nye, Raymond Aa‑
ron i wielu innych widoczne są elementy właściwe myśli geopolitycznej 
(Donnelly, 2000). W okresie zimnej wojny dyscyplina ta była uprawiana 
pod szyldem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa między‑
narodowego. Koniec dwubiegunowego świata, mimo rozpowszechnia‑
nia się optymistycznych i futurologicznych teorii końca (Francis Fu‑
kuyama, Jeremy Rifkin itp.), zaznaczył się powrotem geopolityki, a jej 
współczesne oblicze ma znacznie szersze spektrum podejścia do za‑
gadnienia. Obok „klasycznych” trendów istnieją i umacniają swoją pozy‑
cję koncepcje włączające elementy subiektywne (B. Buzan, O. Wæver) 
w definiowaniu sektorów bezpieczeństwa, występuje też nurt „geopo‑
lityki krytycznej” (G. Ó Tuathail) łączącej podejście geopolityczne ze 
szkołami konstruktywistycznymi i post‑strukturalizmem. Niezależnie od 
postawy badawczej i praktycznej, znaczna część pola zainteresowa‑
nia „nowej geopolityki” koncentruje się na zagadnieniach związanych 
z bezpieczeństwem międzynarodowym i badaniem jego subiektywnych 
oraz obiektywnych uwarunkowań. 
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Geopolityka a studia strategiczne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Strategia jest pojmowana w kilku powiązanych ze 
sobą znaczeniach. w tekście ukazano relacje między geopolityką a różny
mi typami strategii.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: przez wiele stuleci strategia była 
zarezerwowana dla aktywności wojskowej państw i związana przede 
wszystkim z kulminacyjną fazą rywalizacji – wojną. Jej umiejscowienie za
częło się zmieniać z przekształcaniem się wojny w starcie o charakte
rze totalnym (pojawienie się broni jądrowej). wobec odrzucenia starcia 
zbrojnego jako niemieszczącego się w granicach racjonalnie akceptowal
nego ryzyka, strategia coraz częściej poszukiwała przewagi w innych, nie
bezpośrednio łączonych z wojskowością domenach. zjawisko to nasiliło 
się po przejęciu założeń strategii przez działania w obszarze gospodarki 
i zarządzania. Historia zatoczyła koło – strategia, wyposażona w nowe 
narzędzia wypracowane na gruncie ekonomii i zarządzania, powróciła do 
sfery polityki i wojska. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Studia strategiczne, pozostając ob
szarem bardzo złożonym, praktykowane są obecnie w znacznej części na 
uczelniach cywilnych. Strategie państwowe (narodowe) zawierają kom
ponenty militarne, ale są one tylko ich częścią (nie najważniejszą). Studia 
te podlegają nieustannej ewolucji związanej z narastającą dynamiką zmia
ny w środowisku międzynarodowym (zwiększanie się jego złożoności 
i nieprzewidywalności). Kolejne paradygmaty obliczone są na uporząd
kowanie chaotyczności współczesnego świata oraz „przewidywania przy
szłości” – zadanie to, wręcz niemożliwe do realizacji, jest stawiane przed 
strategami i samą strategią. 
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REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
autor zwraca uwagę na ograniczenia modeli strategicznych, które kon
centrują się na zarządzaniu posiadanymi zasobami, podczas gdy dynamicz
nie zmieniający się świat sprawia, że strategia powinna się koncentrować 
zwłaszcza na „przyszłości”.

Słowa kluczowe: strategia, studia strategiczne, doktryna, geopolityka, 
linearność, chaotyczność
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pojęcie strategii 
Pojęcie strategii (gr. στρατηγία stratēgia) stanowi połączenie słów stra
tós (armia) i ágein (dowodzić), pierwotnie oznaczało dowodzenie (pro‑
wadzenie) armii do boju. Do XIX wieku utrzymywało się stosunkowo 
wąskie rozumienie zakładające, że strategią jest kierowanie wojskami 
bez bezpośredniego kontaktu bojowego, podczas gdy kierowanie samą 
bitwą wchodzi w zakres taktyki. Od starożytności obejmowało ono za‑
gadnienia zaopatrzenia armii (logistyki), zagwarantowania stabilnego 
systemu zaciągu i odnawiania kadr, zapewnienia niezbędnych środków 
utrzymania (również w czasie pokoju) itd. Część badaczy uznaje, że 
dzieje cywilizacji to w znacznej części historia wojskowości i jej organi‑
zowania, a zatem kwestie związane ze strategią. Pod koniec XIX wieku 
rozumienie strategii znacznie wykraczało poza zagadnienia związane 
li tylko z wojskowością. Już Helmuth Karl Bernhard von Moltke uznawał 
strategię za naukę i sztukę używania wszelkich dostępnych środków 
dla realizacji założonego celu politycznego. Wiele w tym inspiracji Carla 
von Clausewitza, ale „ojciec strategii nowożytnej” więcej uwagi poświę‑
cał rozdzieleniu sfery wojskowej od cywilnej (w jego „triadzie” trzy wierz‑
chołki trójkąta: władza, społeczeństwo, armia, pozostając ze sobą w re‑
lacji, utrzymują odrębność).
 Współcześnie strategia jest ujmowana w czterech odrębnych, ale po‑
wiązanych ze sobą znaczeniach: 1. Strategia jako plan dotarcia z punk‑
tu „A” do punktu „B”; 2. Strategia jako wzorzec działań w czasie; 3. Stra‑
tegia jako decyzja o użyciu siły (środków wojskowych) w celu spełnienia 
określonych wymagań politycznych; 4. Strategia jako perspektywicz‑
ny sposób działania. W domenie związanej z polityką przez lata domi‑
nowało ujęcie trzecie, eksponujące zaangażowanie siły (zbrojnej) dla 
osiągnięcia celu/celów politycznych. Colin S. Gray uznaje za strate‑
gię „działanie z zastosowaniem siły i/lub groźbą jej użycia dla realizacji 
efektu politycznego” (Gray, 1999, s. 17). Tę „siłową” wykładnię można 
odnaleźć w stwierdzeniu Basila H. Liddella Harta, który mówił o strate‑
gii jako sztuce „rozdziału i użycia środków militarnych w taki sposób, 
aby osiągnąć cel polityczny” (Liddell Hart, 1959, s. 387). Józef Kukułka 
pisał natomiast o strategii jako wojskowej części fazy realizacji polityki 
państwa (Kukułka, 2003). Przekonanie, że użycie środków militarnych 
(wojna) jest częścią polityki, stanowi swoistą podwalinę europejskiej 
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(transatlantyckiej) kultury strategicznej, którą sformułował von Clau‑
sewitz. Podobnie, André Beaufre definiuje strategię jako „dialektyczną 
sztukę starcia dwóch przeciwstawnych ośrodków oraz woli użycia siły 
w celu rozwiązania sporu” (Beaufre, 1985, s. 16). Twierdził on, że w epo‑
ce nuklearnej pojawiła się konieczność modyfikacji tradycyjnego rozu‑
mienia strategii z uwagi na niemożliwy do akceptacji potencjał zniszcze‑
nia, stąd wnosił o przeniesienie zasad strategii (jej metodologii, głównie 
w zakresie planowania i zarządzania posiadanymi zasobami) do innych 
sfer polityki. Po takiej ewolucji strategia sprowadza się do „wyboru środ‑
ków, które mogłyby zagwarantować osiąganie efektów ustanowionych 
przez polityków” (Beaufre, 1997, s. 50).
 Polityka i strategia pozostają w nieustannej interakcji w postaci swoi‑
stego sprzężenia zwrotnego (Zalewski, 2013, s. 54‒58). Polityka okreś‑
la ogólny zamiar i cel, a strategia koncentruje się na ocenie możliwych 
kierunków działania i ich skutków. Strategia wyznacza i określa spójne 
cele dla wszystkich angażowanych środków (wojskowych, gospodar‑
czych, dyplomatycznych itd.). Beaufre uważa, że cele polityczne można 
osiągnąć poprzez dwa rodzaje zachowań strategicznych: bezpośred‑
nie i pośrednie, zaś Roman Kuźniar twierdzi, że strategia jest wszech‑
stronnym sposobem na dążenie do celów politycznych, w tym groźby 
lub faktycznego używania siły, w sprzężeniu zwrotnym (dialektyce) woli 
co najmniej dwóch podmiotów (Kuźniar, 2005, s. 25). Należy podkreślić, 
że strategie nie są tworzone w pustce, ale w odniesieniu do skonkrety‑
zowanych wyzwań, które mogą być uosabiane przez przeciwnika, jego 
potencjał itd.
 We współczesnej myśli politycznej prezentowane są dość szeroko 
poglądy rozdzielające „strategię czasu pokoju” od „strategii czasu woj‑
ny” albo uznające tę ostatnią jako szczególną część tej pierwszej. Ilu‑
struje to przykład koncepcji polistrategii, rozumianej jako „spięcie” stra‑
tegii sektorowych w polityce państwa. To istotne wyjście poza wyłącznie 
siłowe postrzeganie strategii, która staje się sztuką „mierzenia oraz łą‑
czenia wszelkich środków narodowych, aby zapewnić powodzenie zało‑
żonych na przyszłość interesów i korzyści” (Kukułka, 2003, s. 165‒166). 
W takim ujęciu strategia wojenna byłaby zatem sektorowo‑branżową 
częścią polistrategii. Podejście to koresponduje z rozdziałem dokony‑
wanym w zachodniej myśli strategicznej, który zakłada istnienie Wielkiej 
Strategii (Grand Strategy) i strategii, przy czym ta pierwsza do pewnego 
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stopnia stanowi odpowiednik polistrategii, natomiast sama strategia 
(bez przymiotników) dotyczy sfery wojskowej. Gray uznaje, że „strategia 
jest mostem, który łączy użycie siły militarnej z celami politycznymi. Nie 
jest siłą militarną per se ani politycznym celem” (Gray, 1999, s. 17‒18). 
Swoistym uzupełnieniem będzie poniższa opinia: 

Strategia opiera się przede wszystkim na identyfikacji i/lub tworzeniu asyme‑
trycznych przewag, które mogą zostać wykorzystane w celu osiągnięcia osta‑
tecznych celów własnych pomimo szczupłości zasobów i innych ograniczeń, 
oraz przeciwstawnych wysiłków przeciwników lub konkurentów i nieusuwalnej 
nieprzewidywalności strategicznych wyników (Krepinevich i Watts, 2009, s. 19). 

 W definicjach znacznie wykraczających poza domenę polityki i kwe‑
stii wojskowych można odnaleźć podobne elementy. Richard P. Rumelt 
wskazuje, że strategia to „spójny zbiór analiz, koncepcji, polityk, argu‑
mentów i działań, które odpowiadają na wyzwania o wysokich staw‑
kach” (Rumelt, 2011, s. 6). Szerzej rzecz ujmuje Lawrence Freedman, 
nazywając strategię „sztuką tworzenia potęgi” (Freedman, 2013, s. xii). 
W wymiarze ograniczającym refleksję na temat strategii do bezpieczeń‑
stwa, strategia bywa określana jako „teoria na temat tego, jak państwo 
może najskuteczniej zapewnić sobie bezpieczeństwo” (Posen, 1986, 
s. 13), albo jako „teoria zwycięstwa” (Fryc, 2019, s. 61‒63). W takich 
ujęciach strategia zbliża się do doktryny, co mocno akcentuje Bolesław 
Balcerowicz definiujący strategię jako „teorię i praktykę działania ukie‑
runkowanego na osiągnięcie założonych celów w danej dziedzinie, uj‑
mowanych w skali ogólnej i mających charakter długofalowy” (Balce‑
rowicz, 2002, s. 94; idem, 2004, s. 17‒18). Wyraźnie skłania się on 
do poglądu, że kluczowym elementem konstytuującym staje się „me‑
toda – droga postępowania” (tamże). Według niego strategia jest prze‑
de wszystkim metodą optymalizacji celów w stosunku do posiadanych 
środków oraz właściwego przyporządkowania tych środków osiąganiu 
wskazanych celów. Prowadzi to niemal do utożsamiania strategii i dok‑
tryny, co może nasuwać wątpliwości (Dybczyński, 2015, s. 184). 

Studia strategiczne – podejścia linearne 
W ujęciach linearnych strategie można sprowadzić do rozważań nad 
krokami, jakie należy podjąć, aby wychodząc z określonego punktu 
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rzeczywistości politycznej dotrzeć w przyszłości do hipotetycznego punk‑
tu charakteryzującego się optymalizacją (z perspektywy „podmiotu 
strategicznego”) pojawiających się warunków. Strategia będzie zatem 
„stwarzaniem przyszłej rzeczywistości”, a jej istotną fazą staje się „dok‑
tryna”. Powstaje tu pytanie o złożoną relację między właściwą diagnozą 
teraźniejszości, możliwymi scenariuszami, posiadanymi i możliwymi do 
osiągnięcia środkami, uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrzny‑
mi, zmiennością środowiska strategicznego itd. Skomplikowanie i wie‑
lowymiarowość materii strategicznej stanowią dość skuteczne bariery 
dla tworzenia stabilnych modeli.
 Przez większą część dziejów studia strategiczne koncentrowały się 
na analizie zdarzeń i procesów z przeszłości oraz na próbach budo‑
wania twierdzeń syntetyzujących (na podstawie tworzonych uogólnień). 
Taki sposób uprawiania strategii prowadził do studiowania wybranych 
przypadków uznanych za istotne z punktu widzenia strategii. W domi‑
nującym podejściu historycznym istotne z punktu widzenia kompletno‑
ści danych było zebranie jak największej ilości informacji, faktów oraz 
sprzężeń. Na podstawie takiego materiału można było w miarę komplet‑
nie odtworzyć proces strategiczny, a z perspektywy znajomości efektów 
możliwe było jego mapowanie i ewaluacja pod kątem słabych i mocnych 
stron. Kolejnym krokiem było tworzenie wyabstrahowanych scenariuszy 
„gier strategicznych” jako podstawy ćwiczeń i prac studyjnych (sztabo‑
wych). Rozwinęło się to w system „gier wojennych” (gier strategicznych, 
serious games), rozgrywanych na poziomach strategicznym i operacyj‑
nym. Wydaje się, że wraz ze wzrostem złożoności pojmowania strate‑
gii to podejście wykazywało coraz poważniejsze ograniczenia. Pewną 
modyfikację takiego modelu refleksji strategicznej stworzył Anatol Ra‑
poport, opierając się na systemie debat sektorowych i ich syntezy ogól‑
nostrategicznej (Rapoport, 1989). Przesłankę metodologiczną stanowi‑
ło przekonanie, że rywalizacja strategiczna jest zderzeniem zespołów 
przekonań, kompleksowych wizji przyszłości oraz podporządkowanych 
im doktryn wdrożeniowych (preparacyjnych i finalnych). Strategia sta‑
wała się zatem domeną „debat” (wewnątrzpaństwowej i międzynarodo‑
wej) oraz sprzężeń zwrotnych między nimi. Takie „praktyczne” podejście 
pozwalało stosować równoważne techniki i strategie typowe dla wal‑
ki i gier. „Debaty” Rapoporta umożliwiają analizę korespondowania lo‑
giki procesów decyzyjnych, właściwe balansowanie zestawów obietnic 
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i gróźb oraz motywacji opierających się na realiach i przekonaniach, 
a także pozwalają na projekcję zderzenia woli, celów, przekonań i pre‑
ferencji. „Strateg” w takiej sytuacji obejmował rolę „mistrza gry”, zdolne‑
go syntetyzować wnioski. Efektem takich działań są choćby współczes‑
ne strategie narodowe, prezentowane np. w formie „białych ksiąg”.
 W drugiej połowie XX wieku Thomas Schelling zaproponował inne 
narzędzie do analizy strategicznej, zwane „eksploatacją Schellinga” 
(Schelling Exploitation). Podejście to, oparte na postulacie badania 
środowiska rywalizacji i zachowań innych podmiotów, cieszy się sze‑
roką akceptacją w strategiach rynkowych i biznesowych, często bywa 
też używane w pracach nad strategiami politycznymi (Schelling, 1960, 
s. 3). Strategia w ujęciu Schellinga nie powinna zajmować się projek‑
towaniem skutecznego użycia siły, lecz wykorzystaniem siły potencjal‑
nej. Dotyczy to zarówno rywalizujących przeciwników, jak i partnerów 
(kooperantów), którzy znaleźli się w sytuacji naznaczonej rozbieżnoś‑
cią stanowisk bądź niepewnością co do intencji. Rolą strategii jest nie 
tylko szacowanie podziału zysków i strat między dwoma rywalami, ale 
także możliwości określenia i wdrożenia rozwiązań optymalnych. Ta‑
kie podejście jest bliskie szukaniu rozwiązań na podstawie „równowagi 
 Nasha” i preferowaniu rozwiązań kooperacyjnych. Studiowanie strategii 
rywalizacyjnych opiera się na przekonaniu, że większość sytuacji kon‑
fliktowych to przede wszystkim potencjały negocjacyjne. Podstawowe 
znaczenie ma antycypowanie posunięć przeciwnika (lub partnera) w in‑
terakcji, co wymaga poszukiwania i analizowania informacji, projekto‑
wania manewrów i podejmowania decyzji obliczonych na przyszłość. 
Kluczowe staje się rozumienie kontekstów i świadome „zanurzenie” się 
w procesy tworzenia przyszłości, przy uwzględnieniu stanowisk i dzia‑
łań innych graczy. Charakter takiego paradygmatu strategicznego nie‑
wątpliwie określiła osobowość jego twórcy – Schelling jest uznawany za 
jednego z pionierów i klasyków stosowania w polityce międzynarodowej 
teorii gier. 
 Innym paradygmatem, który od późnych lat 80. XX wieku zyskiwał na 
popularności, jest postrzeganie strategii w postaci modelu zapropono‑
wanego przez Arthura F. Lykke’a Jr. Przyjmuje on, że „strategia równa 
się celom (do których się dąży) plus sposoby (drogi działania) plus środ‑
ki (instrumenty, dzięki którym można osiągnąć założony efekt)” (Lykke, 
1989, s. 3). 
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strategia = cele (efekty) + środki + drogi (metody) realizacji

Tak opisana formuła często sprowadza się do umiejętności (sztuki) 
właściwej alokacji środków, jakie pozostają do dyspozycji. Ryzyko („kąt 
nachylenia”) można ilustrować metaforą trójnogu, w którym pełna sta‑
bilność osiągana jest przy równych długościach nóg. Układ pozostaje 
stabilny nawet przy różnej ich długości w granicach określanych akcep‑
towalnym ryzykiem (schemat 1).

Schemat 1. Strategiczny model Arthura F. Lykke’a Jr.
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Źródło: opracowanie własne (za: Lykke, 1989).

 Mimo ogromnej popularności i niekwestionowanej „elegancji”, model 
Lykke’a ma kilka istotnych mankamentów i ograniczeń. Na jego podsta‑
wie sformułowano przekonanie, że domena środków pozostaje pierwot‑
na w stosunku do metod i (przede wszystkim) celów. W konsekwencji 
strategia została sprowadzona do „administrowania” posiadanymi środ‑
kami i ewentualnego ich gromadzenia oraz sektorowego zwiększania 
potencjału, bez określenia celu. Efektem było przyjęcie koncepcji dzie‑
lącej narzędzia (środki) budowania potęgi na sektory: dyplomatyczny, 
informacyjny, militarny, ekonomiczny, finansowy, wywiadowczy oraz 
prawny – DIMEFIL (Moon, 2006, s. 6‒9). Praktyka interpretacyjna zało‑
żeń doktrynalnych zaowocowała zawężeniem pojmowania strategii jako 
sztuki odpowiedniego doboru poszczególnych narzędzi lub ich elemen‑
tów do reagowania na doraźne zagrożenia, wyzwania i ryzyka. O ile 
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zasoby i środki w większości sektorów (DIMEFIL) pozostają niezmien‑
ne lub modyfikowalne w bardzo ograniczonym zakresie, o tyle dome‑
na celów (zdecydowanie subiektywna) może podlegać głębokim i do‑
raźnym modyfikacjom. Element określony jako drogi (metody) realizacji 
ma wyraźnie wtórny charakter wobec celów (efektów) i środków. Model 
Lykke’a może więc prowadzić do redukcjonistycznego podejścia do do‑
meny celów. Warto podkreślić, że jednym z podstawowych zadań decy‑
dentów politycznych („strategów”) jest dążenie do minimalizacji ryzyka. 
 Model Lykke’a, w odróżnieniu od paradygmatu Schellinga, w nie‑
wielkim stopniu uwzględnia środowisko strategiczne i innych aktorów. 
Można zakładać, że w sposób całkowicie nieuzasadniony przyjmuje się 
w nim niezmienność uwarunkowań głębokich, pozostających poza bez‑
pośrednim wpływem podmiotu strategicznego. Model ten został sformu‑
łowany pod koniec lat 80. XX wieku, gdy w anglosaskim oglądzie świa‑
ta panował paradygmat „końca historii”. Wydarzenia z lat 1989‒1991, 
które spowodowały diametralne zmiany w architekturze stosunków mię‑
dzynarodowych i bezpieczeństwa, nie pozostawiają wątpliwości, że 
teza o braku wpływu czynników obiektywnych na strategie podmiotów 
była fałszywa. Podobne uwagi można odnieść do domeny środków (Re‑
ginia‑Zacharski, 2013, s. 62‒63). Obserwowane współcześnie skokowe 
rewolucje technologiczne pozwalają sformułować hipotezę, że stabil‑
na ocena posiadanych narzędzi w perspektywie średniofalowej stanowi 
przedsięwzięcie co najmniej ryzykowne. Wiele przemawia również za 
tym, że adekwatne wykorzystywanie szans pojawiających się w dziedzi‑
nie technologicznej (innowacyjność) pozostaje w bezpośrednim związ‑
ku z newralgicznymi sektorami pomnażania potęgi gospodarczej, a tym 
samym ogólnej. 
 Przy „zrównoważonym” podejściu do wszystkich elementów model 
Lykke’a jest użyteczny i rozsądny, bowiem redukuje ryzyko, jakie po‑
wstaje przede wszystkim przez niedobór zasobów. Nie pozwala igno‑
rować ich deficytów, co teoretycznie powinno uniemożliwić przyjmowa‑
nie nierealistycznych strategii (Lykke, 1989, s. 6‒7). Część interpretacji 
(Balcerowicz, 2004; Gray, 2015) skoncentrowana jest na strategii jako 
doktrynie, czyli sposobie działania (w ujęciu Graya jest to „most” łączą‑
cy zasoby i efekty). Ta formuła konceptualizacji wychodzi poza cele 
(efekty) i zasoby (środki) (Gray, 2015, s. 43). Strategia staje się syno‑
nimem „planu działania” – aktywności, które należy podjąć przy użyciu 
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zasobów dostępnych do osiągnięcia celu. To podejście sprowadza stra‑
tegię do zarządzania posiadanymi zasobami (Gray, 2006, s. 5). 
 Pewnym wyjściem z tej pułapki wydaje się być model zaproponowa‑
ny przez Colina S. Graya w 2015 roku. Do „tradycyjnego”, właściwe‑
go modelu Lykke’a, zawierającego efekty, metody i środki, dołączono 
element czwarty – założenia (assumptions) (Gray, 2015, s. 46). Kore‑
sponduje on jednocześnie z każdym z pozostałych sektorów strategicz‑
nych, pozostając swoistą dominantą całości procesu strategicznego 
(schemat 2). 

Schemat 2. „Fundamentalna architektura strategii” – czteroskładnikowy model 
strategiczny C.S. Graya (2015)

ZAŁOŻENIA

efekty polityczne metody zasoby taktyczne

Źródło: opracowanie własne (za: Gray, 2015).

 Domena założeń odnosi się przede wszystkim do przyszłości, czyli 
przyjmowania tego, jak może ona się kształtować. Jednocześnie „spi‑
na” przyszłość w zakresie jej przewidywania oraz szczegółowych efek‑
tów dla podmiotu planującego strategię, oraz teraźniejszość w zakresie 
metod i zasobów. Teraźniejszość posiada wyraźny kontekst i zakorze‑
nienie w przeszłości (Czaja, 2013, s. 22‒23). W odniesieniu do metod 
i procedur niezbędne jest uwzględnienie wieloaspektowej kultury strate‑
gicznej, której szczególnym składnikiem są doświadczenia z przeszło‑
ści. W taki sposób strategia w ujęciu Graya staje się „mostem” łączącym 
teraźniejszość z przeszłością i przyszłością.
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Studia strategiczne – ujęcia chaotyczne 
(nielinearne)
Kwestia strategii wydaje się być zdecydowanie bardziej złożona. Jeśli 
przyjąć, że jest ona „teorią sukcesu” czy „teorią zwycięstwa”, niezbęd‑
ne jest uwzględnienie dorobku z sektorów dotyczących tych właśnie 
obszarów (Fryc, 2018, s. 64‒65). W znacznym uproszczeniu, sukces 
bywa określany jako realizacja zamierzonych efektów przy racjonalnie 
skalkulowanych i zoptymalizowanych kosztach, natomiast zwycięstwo 
nabiera ostatnio innych konotacji (Kupiecki, 2013, s. 7‒16). Kluczowe 
staje się pytanie, czym w istocie jest zwycięstwo, bowiem sprowadzanie 
go do opisanego wyżej „sukcesu” nie wytrzymuje krytyki. Zdecydowanie 
właściwsze wydaje się podkreślanie dążenia do osiągnięcia rozwiązań 
charakteryzujących się funkcjonalną stabilnością, uwzględniających za‑
gwarantowanie realizacji interesów własnych, aczkolwiek ta funkcjo‑
nalna stabilność wymaga uwzględnienia w pewnym stopniu interesów/
aspiracji przeciwnika. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której przyjęta 
strategia zakłada „przetrwanie” przeciwnika, bowiem przy strategiach 
„anihilacyjnych”, których celem jest fizyczna likwidacja przeciwnika, za‑
łożenie konieczności uwzględniania jego aspiracji staje się nieaktualne 
(Żurawski vel Grajewski, 2012, s. 26). W kręgu zachodniej kultury stra‑
tegicznej rozwiązania anihilacyjne pozostają niedostępne z uwagi na 
uwarunkowania cywilizacyjne i prawne. 
 Powraca tu istotne znaczenie domeny celów, zakładanych na eta‑
pie projektowania działań, bowiem niezbędna staje się konceptualizacja 
pewnego kształtu rzeczywistości, którą decydenci strategiczni uznają za 
optymalną. Zasadne wydaje się też podkreślenie maksymalnej komplek‑
sowości przyjmowanej wizji rzeczywistości z uwzględnieniem jak najwięk‑
szej ilości zmiennych. Dzięki tej „wieloelementowości” zakładany kształt 
zoptymalizowanej przyszłości stwarza szansę osiągnięcia kompletności, 
ale pojawia się też istotne ryzyko. Strategie budowane są w określonym 
kontekście, mocno zakorzenionym w czasie i przestrzeni oraz świadomo‑
ści właściwej „momentowi decyzyjnemu”. Obciążony jest on „nieusuwal‑
nym dylematem niepewności” (Booth i Wheeler, 2008, s. 4‒5), zarówno 
w zakresie kompletności posiadanych informacji, jak i adekwatności mię‑
dzy czasem konceptualizacji (przyjęcia strategii) a czasem implementacji. 
Warto więc zaakcentować kwestię „czasu” i „danych”.
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 Z tej perspektywy można powiedzieć, że s t r a t e g i a  t o  k o m ‑
p l e k s o w a  k o n c e p c y j n a  i  i m p l e m e n t a c y j n a  a k t y w n o ś ć 
m a j ą c a  n a  c e l u  z a g w a r a n t o w a n i e  o p t y m a l n y c h  e f e k ‑
t ó w  w  n i e z n a n e j  p r z y s z ł o ś c i  (za: Rogers, 2009, s. 56). Chodzi 
o „adekwatne przewidywanie przyszłości”, opracowywanie scenariuszy
oraz zapewnienie środków, procedur, wsparcia społecznego itd., gwa‑
rantujących realizację w zoptymalizowany sposób interesów podmio‑
tu decyzyjnego (strategicznego). Są to działania jednocześnie koniecz‑
ne i niemożliwe do wykonania (Gray, 2014, s. 84‒95; Barrow, 1999,
s. 61‒62), bowiem przyszłość jest nieprzewidywalna z uwagi na nie‑
skończenie wiele czynników warunkujących. Jej prognozowanie obar‑
czone jest ogromnym potencjałem ryzyka (Waltz, 2015, s. 49‒50), dla‑
tego lepiej mówić o „stwarzaniu przyszłości”.

Niska przydatność modeli linearnych w odniesieniu do prognozowa‑
nia przyszłości skłania do podjęcia analizy opartej na ujęciach chaotycz‑
nych. Układy chaotyczne można określić jako 

[obszary], w których proste przyczyny prowadzą do znacznych nieregularności 
zachowań, a te sprawiają wrażenie przypadkowości. Jednak dokładna anali‑
za odnajduje w tych zachowaniach określone prawidłowości, podporządkowa‑
ne pewnym regułom. Dla rozróżnienia takich zachowań układu od innych, cał‑
kowicie przypadkowych i niedających ująć w ramy jakiegokolwiek porządku, te 
pierwsze obejmujemy mianem chaosu deterministycznego (Krupski, 2010, s. 5). 

 Organizacje działające w takim otoczeniu i uwarunkowaniach cha‑
rakteryzują się szczególnymi cechami, jak: nieprzewidywalność, ograni‑
czona kontrola, krótkoterminowa nieefektywność, aktywność, ciągłość 
i dywersyfikacja (Krupski, 2010, s. 9‒10). Cechy te są charakterystycz‑
ne dla modeli stosowanych w zarządzaniu organizacjami o charakterze 
gospodarczym, ale w świetle wcześniejszego rozumowania wydają się 
odpowiednie dla analizy współczesnych organizacji terrorystycznych 
(lub co najmniej ich części). Różnicę w podejściu do „strategii” w tych 
dwóch modelach ilustruje (w uproszczeniu) schemat 3. 
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Schemat 3. Uproszczony model strategiczny – ujęcie linearne

Punkt wejścia Punkt wyjścia

Źródło: opracowanie własne.

W prezentowanym schemacie prosta odpowiada optymalnej (najkrót‑
szej i najmniej kosztochłonnej) ścieżce przejścia od punktu wejścia do 
systemu („tu i teraz” – diagnozowane w kontekście zasobów i możliwo‑
ści) do punktu wyjścia (opisanego konkretnymi celami „politycznymi”). 
Krzywe odnoszą się do modyfikowanych strategii, nadal charakteryzu‑
jących się linearnością, które pojawiają się w wyniku wystąpienia nega‑
tywnych uwarunkowań korygujących (Reginia‑Zacharski, 2014, s. 70; 
Booth i Wheeler, 2008, s. 4‒5), zwiększając koszty i wydłużając czas 
osiągnięcia celu (punktu wyjścia) ‒ niezmienne pozostaje dążenie do 
niego. To uproszczone podejście do ilustrowania modelu strategiczne‑
go, znacznie silniej zakorzenione w tradycji anglosaskiej (Gray, 1999, 
s. 318‒319; Freedman, 2013, s. 578‒580) niż kontynentalnej europej‑
skiej (Gray, 2009, s. 58‒59; Handel, 1986, s. 288), oparte na szczegól‑
nie pojmowanej „trójetapowości”, charakteryzuje się przede wszystkim
linearnością, dookreśleniem w zakresie celów i środków oraz przewidy‑
walnością. W odniesieniu do ugrupowań terrorystycznych taki paradyg‑
mat okazuje się mało praktyczny.

Jak zaznaczono wcześniej, modele organizacyjne odwołujące się do 
funkcjonowania w obszarach chaosu zdeterminowanego (lub na jego 
krawędzi), akcentujące nielinearność w procesach politycznych, wydają 
się być zdecydowanie bardziej adekwatne w analizie badanego obszaru 
(Elliott i Kiel, 1997, s. 65‒69; Brown, 1996, s. 119‒121). Istotą takiego 
podejścia jest brak definiowanego „punktu wyjścia” z systemu, określo‑
nego na początku wektora działań. W konkretnym „momencie decyzyj‑
nym” definiowane są „okna możliwości”, które można określić jako do‑
stępne opcje. Wybór jednej z nich determinuje kolejne decyzje, będące 
w istocie powieleniem wcześniej przyjętego wzorca. Takiego rodzaju 



108 JaceK reGiniazacHarSKi

procesy decyzyjne posiadają charakter „skrzynkowy” albo multiplikują‑
cego się schematu wyjściowego (schemat 4).

Schemat 4. Nielinearny model strategii chaotycznej

Punkt wejścia

Nieznana liczba 
 punktów wyjścia

Źródło: opracowanie własne.

 Powyższy model uwzględnia fakt, że związek między przyczyną 
i skutkiem może być daleki od symetrii czy proporcjonalności – niewiel‑
kim nakładem sił i środków mogą zostać uruchomione procesy o ogrom‑
nym wydźwięku, powodując natychmiastową i głęboką zmianę środowi‑
ska rywalizacji. Innymi słowy, nawet niewielkie zaburzenie warunków 
wyjściowych powoduje rosnące wykładniczo zmiany w zachowaniu 
układu – tzw. „efekt motyla” (Mosco, 2005, s. 23). Z punktu widzenia 
nauk społecznych sednem takiego podejścia jest wniosek, iż z jednego 
punktu rzeczywistości (np. decyzyjnej) może wyłaniać się wiele poten‑
cjalnych rozwiązań, które są uwarunkowane znaczną liczbą czynników 
(Reginia‑Zacharski, 2014, s. 99). W tak definiowanej rzeczywistości, 
strategiczne w rozumieniu klasycznym (linearnym) podejście do proce‑
su decyzyjnego zostaje pozbawione racji bytu. Zdecydowanie bardziej 
właściwa wydaje się odpowiednia identyfikacja „punktów siodłowych” 
systemu i oddziaływanie na nie, w sposób gwarantujący zmianę (Mit‑
chell, 2011, s. 77). Uczestnicy stosunków międzynarodowych, postrze‑
gani jako systemy, wykazują tendencje do swoistej „samoizolacji”, któ‑
ra mieści się w definicji systemów autopojetycznych (Luhmann, 2011, 
s. 74‒78). Ich istotą jest zamknięcie w odniesieniu do innych systemów
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i redukowanie aktywności do zapewnienia przetrwania. W świetle przy‑
toczonych wyżej argumentów nieco mylące może wydawać się kierowa‑
nie komunikatów na zewnątrz, jak też realizowanie przemocy zbrojnej, 
terroru itd. poza obszarami i rejonami „własnymi”. Nie są one równo‑
znaczne z wchodzeniem w reakcje z innymi „systemami”, tworzą do‑
raźne „przyczółki” dla umożliwienia realizacji jedynego celu – trwania. 
Wpisuje się to w mechanizmy funkcjonowania „organizacji na krawę‑
dzi chaosu” i każe nam raczej mówić o potencjałach do uruchomienia 
i skutkach trudnych do oszacowania.

Studia strategiczne a geopolityka
Geopolityka rozumiana jako konceptualna aktywność koncentrująca się 
na niezmiennych lub wolno‑zmiennych czynnikach wprowadza do stu‑
diów i cykli strategicznych, naznaczonych niepewnością, chaotycznoś‑
cią i nieprzewidywalnością, w miarę stabilne punkty odniesienia. For‑
muła ta częściowo zawiera się w geostrategii, która bywa określana 
jako metoda działań politycznych w przestrzeni. W klasycznej geopo‑
lityce przestrzeń i czas traktowane były jako czynniki stałe, natomiast 
współczesna geopolityka i geostrategia cechuje się stosunkowo wyso‑
ką dynamiką zmiany, przede wszystkim w sektorach niematerialnych. 
Harmonizując z determinantami w pewnym stopniu przewidywalnymi, 
geopolityka daje podstawę do tworzenia (przynajmniej częściowych) 
stabilnych i przewidywalnych obszarów w matrycach identyfikacji stra‑
tegicznej. Państwa współczesne (główni aktorzy polityki światowej) na‑
dal są strukturami o wymiarze przestrzennym (terytorialnym) i w sen‑
sie politycznym (niekoniecznie etnicznym) narodowymi. Środowisko ich 
wzajemnych relacji pozostaje obszarem rywalizacji.
 Geopolityka, skoncentrowana na budowie relatywnej potęgi, wpro‑
wadza do strategii i studiów strategicznych silne postulaty permanen‑
tnego budowania potencjałów materialnych i atrakcyjnych ideologii 
(potencjałów niematerialnych), które mogą zapewnić przewagę w ry‑
walizacyjnym środowisku międzynarodowym. Tu przydatne są mode‑
le Lykke’a oraz Graya. Z kolei podejścia nawiązujące do paradygmatu 
Schellinga umożliwiają zapewnienie efektywności oraz racjonalne za‑
rządzanie ryzykiem. 
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 Modele strategiczne koncentrujące się na zarządzaniu posiadanymi 
zasobami wydają się być niewystarczające w obliczu zadań stających 
przed decydentami. W dynamicznie i gwałtownie zmieniającym się świe‑
cie strategia musi koncentrować się przede wszystkim na „przyszłości”, 
co przy jej niepewności i niedookreśloności oraz konieczności antycypo‑
wania wymaga znaczącego przemodelowania podejścia do strategii jako 
takiej. Jeśli pojmować ją jako szczególnie traktowaną „strategię zwycię‑
stwa”, to kluczowe będą pytania o zoptymalizowany funkcjonalnie przy‑
szły ład, jego kształt, elementy składowe i relacje między nimi.
 Strategie ofensywne zaopatrzone są w komponent „zarządzania 
chaosem”, natomiast strategie defensywne są niejako skazane na za‑
rządzanie ryzykiem. W tym drugim wypadku, wobec imperatywu anty‑
cypacji, a w konsekwencji – prewencji i wyprzedzania, stają się one 
„ofensywne”. Stara maksyma, w myśl której najlepszą obroną jest atak, 
zyskuje w ten sposób aktualne dla współczesności znaczenie.
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Geopolityka a prawo międzynarodowe

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Geopolityka rozumiana zarówno jako doktryna 
polityczna głosząca tezę o istnieniu ważnych zależności między środowi
skiem geograficznym a charakterem, tendencjami rozwojowymi państw 
i ich ekspansją polityczną, jak i jako podejście badawcze do stosunków 
międzynarodowych pozostaje w bliskich związkach z prawem międzyna
rodowym. związki te wynikają z państwocentrycznego charakteru prawa 
międzynarodowego – tworzenie jego reguł, stosowania ich w codziennej 
praktyce i egzekwowania odpowiedzialności za ich naruszanie opiera się 
na woli i zgodzie państw, które w określonej przestrzeni terytorialnej za
bezpieczają swoje interesy. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: praktyczne zastosowania geo
polityki jako doktryny politycznej miały miejsce zanim pojawiła się ona 
w naukach o stosunkach międzynarodowych jako dojrzała, pretendują
ca do autonomii koncepcja badawcza. w tekście przywołano koncepcje 
autorów, którzy nadali koncepcjom geopolitycznym usystematyzowany 
kształt (Kjellén, Haushofer, Mackinder) czy wykorzystywali je w nauce 
prawa międzynarodowego (Schmitt), jak również doktryny Monroego, 
Stimsona i breżniewa jako mające ich bezpośredni związek z podstawo
wymi zasadami prawa międzynarodowego. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: relacja między interesami indywi
dualnymi państw (realizowanymi w ramach strategii geopolitycznych) 
a ochroną interesów „wspólnoty międzynarodowej jako całości” (inte
resów wspólnotowych) dowodzi, że prawo międzynarodowe, nolens 
volens działające w świecie polityki, w wymiarach materialnoprawnym, 
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proceduralnym i instytucjonalnym pozostaje takim, jakim chcą go uczynić 
państwa. w rezultacie to państwa pozostają odpowiedzialne za często 
zauważalny rozdźwięk między argumentami prawnymi a argumentem siły.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w kontekście związku między prawem międzynarodowym a geopolity
ką podkreślono rolę suwerennych podmiotów terytorialnych, mających 
największy wpływ na tworzenie, stosowanie i egzekwowanie zasad i re
guł prawa międzynarodowego. wola i wybory państw, które tworzą spo
łeczność międzynarodową, decydują o tym, czy między ich interesami in
dywidualnymi a interesami „wspólnoty międzynarodowej jako całości” 
(interesami wspólnotowymi) istnieje symbioza czy antagonizm.

Słowa kluczowe: prawo międzynarodowe, geopolityka, terytorium,
interesy państw, interesy wspólnotowe
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definicja pojęcia
Związki między geopolityką i prawem międzynarodowym są bardzo bli‑
skie, lecz niejednoznaczne. Bliskość tych związków wynika z tworze‑
nia oraz stosowania zasad i reguł prawa międzynarodowego przede 
wszystkim przez państwa, czyli suwerenne podmioty terytorialne, któ‑
re realizują założone cele polityczne i interesy w określonej przestrzeni 
geograficznej. Niejednoznaczność związków między geopolityką a pra‑
wem międzynarodowym ma co najmniej dwie przyczyny. Pierwszą jest 
kontrowersja dotycząca prymatu między nimi, co skłania do opowiedze‑
nia się albo za kształtowaniem prawa międzynarodowego przez geo‑
politykę, albo moderowania działań politycznych państw w bliższym 
i dalszym sąsiedztwie przez prawo. Druga przyczyna jest związana 
ze znaczeniem samego pojęcia geopolityka. Może być ona rozumiana 
jako: 1) ideologia na usługach władzy zmierzającej do poszerzenia stre‑
fy wpływów; 2) obecny już w starożytności wyraz geograficznej świado‑
mości państw, implikujący ich polityczne zaangażowanie i postrzega‑
nie określonej przestrzeni geograficznej jako strefy wpływów i kontroli 
(Czaputowicz, 2007); 3) określony układ stosunków faktycznych i poli‑
tycznych wynikający z geografii politycznej (główne podmioty terytorial‑
ne i polityczne świata – państwa, sąsiadują z innymi państwami, z któ‑
rymi mogą podzielać wspólne interesy albo pozostawać w konflikcie 
w wyniku prób realizacji rozbieżnych interesów); 4) dyscyplina lub gałąź 
 teorii stosunków międzynarodowych; 5) doktryna polityczna z przełomu 
XIX i XX wieku, głosząca tezę o istnieniu istotnych zależności między 
środowiskiem geograficznym a charakterem i tendencjami rozwojowymi 
państw oraz ich ekspansją polityczną.
 Współcześnie geopolityka jest często utożsamiana z polityką siły 
prowadzoną przez państwa w określonych częściach świata. Politykę 
siły mogą prowadzić państwa o znaczącym potencjale militarnym i go‑
spodarczym, a celem ich działań jest zabezpieczenie granic, zapewnie‑
nie bezpieczeństwa i poszerzenie stref wpływów poprzez zapewnienie 
szerokiego dostępu do zasobów naturalnych. Tak pojmowana geopo‑
lityka wiązana jest ze szkołą realizmu w teorii stosunków międzynaro‑
dowych, choć nie wszyscy przedstawiciele realizmu mówią jednym gło‑
sem na temat geopolityki jako doktryny i jej znaczenia w wyjaśnianiu 
działań państw w stosunkach międzynarodowych. Symptomatyczne 
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w tym względzie pozostaje stanowisko klasyka szkoły realizmu – Han‑
sa Morgenthaua. Z jednej strony kwestionował on geograficzny deter‑
minizm leżący u podstaw geopolityki jako doktryny politycznej, a z dru‑
giej strony twierdził: „Geografia jest oczywiście najbardziej stabilnym 
czynnikiem, na którym opiera się potęga narodu” (Morgenthau, 2010, 
s. 135).
 Geopolityka jako doktryna polityczna wskazuje na potrzebę, wręcz 
konieczność, posiadania przez państwo strategii politycznej wynikającej 
z położenia geograficznego. W tej optyce położenie geograficzne pań‑
stwa wpływa wprost na jego dzieje. W Polsce głównym orędownikiem 
tego podejścia był Roman Dmowski. Z położenia Polski między Rosją 
a Niemcami wywodził on określone cele polityczne zarówno przed Wiel‑
ką Wojną, jak i w okresie dwudziestolecia międzywojennego (Niemcy, 
Rosja i kwestia polska z 1908 r. oraz Polityka polska i odbudowanie 
państwa z 1925 r.).
 Dowodem bliskich związków geopolityki i prawa międzynarodowego 
są doktryny polityczne państw, które znalazły wyraz w ich długotermi‑
nowych działaniach. Przybrały one formę aktów jednostronnych, a dwie 
z nich – doktryny Monroego i Stimsona – trwale wpłynęły na kształt za‑
sad i reguł prawa międzynarodowego. Jak podaje Thomas D. Grant, 
doktryny te różniły się od codziennej praktyki państw i składanych w jej 
ramach oświadczeń (Grant, 2014). Były to bowiem oświadczenia na 
najwyższym szczeblu (głów państw lub szefów rządów) i choć ich gene‑
za wiązała się z konkretnym, nawet krótkotrwałym incydentem politycz‑
nym, to stanowiły one zapowiedź długoterminowych działań państw(a) 
na określonym terytorium. W założeniu działania te miały prowadzić do 
wywołania trwałych skutków prawnych wobec innych państw, służąc 
ochronie zdefiniowanych i ważnych interesów państwa wydającego sto‑
sowny akt jednostronny. Określona reakcja innych państw (aprobata, 
krytyka, ale i brak wyraźnej reakcji) na tego rodzaju akty jednostronne 
pozostaje miernikiem ich wpływu na prawo międzynarodowe. Wynikają 
z tego dwie sprawy. Po pierwsze, ochrona określonych interesów poli‑
tycznych i gospodarczych państw związanych z położeniem geograficz‑
nym, wyrażana w oświadczeniach politycznych państw na najwyższym 
szczeblu, może mieć trwały wpływ na kształt prawa międzynarodowe‑
go. Po drugie, stanowiska innych państw, zwłaszcza mocarstw, mają 
tutaj decydujące znaczenie. Rozstrzygają bowiem o tym, czy określona 
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jednostronna strategia geopolityczna i podejmowane na jej podstawie 
działania znajdą wyraz w zasadach i regułach prawa międzynarodo‑
wego. Jak pokazuje praktyka, działania jednostronne, które nie spot‑
kały się z aprobatą innych państw, nie znalazły odzwierciedlenia w nor‑
mach prawa międzynarodowego, czyli prawnej legitymizacji. Świadczy 
to z jednej strony o państwocentrycznym charakterze prawa międzyna‑
rodowego, a z drugiej strony o znaczeniu wielostronnego mechanizmu 
kształtowania jego norm, w tym norm, które mogą znaleźć zastosowa‑
nie do wszystkich państw, czyli zasad prawa. Państwa, wspierając okre‑
ślone rozwiązania prawne bądź przeciwstawiając się ich powstaniu, 
kierują się własnymi interesami, w tym interesami wynikającymi z poło‑
żenia geograficznego. Badacze stosunków międzynarodowych uznają 
to twierdzenie za oczywiste. Jest ono akceptowane również przez praw‑
ników, niektórzy mówią wręcz o potrzebie posiadania przez państwo 
własnej „doktryny prawa międzynarodowego” służącej ochronie intere‑
sów państwowych. W polskiej nauce prawa międzynarodowego postu‑
lat taki, jeszcze przed II wojną światową, sformułował Ludwik Ehrlich: 

Każdy wielki naród, którego członkowie współpracują nad rozwojem prawa mię‑
dzynarodowego, wytworzył i wytwarza szereg własnych ‘doktryn’ odpowiadają‑
cych własnym jego interesom, a wynikających z głębszych zasad, na których 
opiera się prawo międzynarodowe. Każdy naród musi też bronić się na terenie 
międzynarodowym przed doktrynami wytworzonymi przez inne narody a szkod‑
liwymi dla jego interesów (Ehrlich, 1958, s. 96). 

Podejście to znalazło u Ehrlicha wyraz w uzasadnianiu, wbrew stano‑
wisku prawnemu Republiki Federalnej Niemiec, pełnego tytułu prawne‑
go Polski do terytoriów na zachodzie i północy państwa, uzyskanych na 
mocy układu poczdamskiego.

analiza historyczna pojęcia

Ustanawianie terytorialnych stref wpływów między państwami, czy‑
li używanie geopolityki jako strategii politycznej, towarzyszyło równole‑
gle i nadal towarzyszy rozwojowi prawa międzynarodowego. Można po‑
wiedzieć, że tak rozumiana geopolityka jest równie stara, jak stare jest 
prawo międzynarodowe (jej wyraźne ślady odnajdujemy na przykład 
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u Tukidydesa w Wojnie peloponeskiej). Spektakularnym praktycznym 
przejawem realizacji strategii geopolitycznych w czasach nowożytnych 
był podział w XVI wieku Nowego Świata oraz późniejsza kolonizacja 
Afryki, Bliskiego Wschodu i znacznej części Azji. Te delimitacje stref 
wpływów geopolitycznych znalazły stosowny wyraz w umowach mię‑
dzynarodowych, uzyskując legitymizację w ówczesnym prawie mię‑
dzynarodowym (nowożytne prawo międzynarodowe legitymizowało też 
rozbiory Rzeczpospolitej Obojga Narodów). Wymienione praktyczne 
zastosowania geopolityki jako doktryny politycznej miały miejsce zanim 
w naukach o stosunkach międzynarodowych pojawiła się geopolityka 
jako dojrzała, pretendująca do autonomii koncepcja badawcza. Trzeba 
również zwrócić uwagę na pozytywny wpływ równowagi interesów geo‑
politycznych mocarstw na rozwój prawa międzynarodowego. Szczegól‑
nie było to zauważalne w kształtowaniu się statusu prawnego teryto‑
riów niepodlegających wyłącznej jurysdykcji żadnego z państw. Geneza 
współczesnego statusu morza otwartego oraz dna i podziemia morskie‑
go poza zewnętrznymi granicami szelfów kontynentalnych państw nad‑
brzeżnych, w tym obecna w Konwencji o prawie morza z 1982 roku 
koncepcja „wspólnego dziedzictwa ludzkości”, wiąże się z siedemnasto‑
wiecznym sporem o status morza otwartego między Hiszpanią, Portuga‑
lią i Anglią a Niderlandami reprezentowanymi przez Kompanię Wschod‑
nioindyjską. Wyrazem stanowiska prawnego tej drugiej była praca „ojca 
nauki prawa międzynarodowego” Hugona Grocjusza o symptomatycz‑
nym tytule Mare liberum (1609). 
 Wpływ równowagi interesów geopolitycznych na prawo międzyna‑
rodowe dobrze ilustruje sytuacja prawna obszarów podbiegunowych. 
W odniesieniu do określenia pozycji prawnej bieguna południowego 
charakterystyczne było działanie mocarstw, których terytoria nie przy‑
legają do tego bieguna – Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckie‑
go, co dowodzi niezależności interesów geopolitycznych od bliskości 
sąsiedztwa geograficznego. Właśnie te państwa doprowadziły do przy‑
jęcia 1 grudnia 1959 roku w Waszyngtonie Traktatu o statusie Antarkty‑
ki. Z jednej strony umowa ta nie rozstrzygnęła definitywnie zgłaszanych 
dotychczas roszczeń terytorialnych do Antarktyki, ale z drugiej strony 
zakazała składania nowych roszczeń i nadała Antarktyce status teryto‑
rium międzynarodowego. Związek między położeniem geograficznym 
państw, ich interesami gospodarczymi i politycznymi a stanem prawa 
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międzynarodowego dobrze obrazuje też sytuacja Morza Arktycznego, 
Oceanu Lodowatego Północnego oraz przylegających do nich mórz 
wraz z wyspami, czyli bieguna północnego (Arktyki). Symptomatyczny 
pozostaje wciąż brak jednoznacznej regulacji prawnej tego terytorium. 
Wspierana w pierwszej połowie XX wieku przez państwa, których tery‑
toria przylegały do Arktyki (Danię, Kanadę, Norwegię, USA i ZSRR) te‑
oria sektorów geograficznych została obecnie zarzucona. Roszczenia 
terytorialne wobec Arktyki dotyczą współcześnie dna i podziemia mor‑
skiego pod wodami arktycznymi i związane są z ustanowieniem tam 
szelfów kontynentalnych szerszych niż 200 mil morskich. Z tego powo‑
du roszczenia te wysuwane są przez państwa, których obszary morskie 
przylegają do morskich wód arktycznych, opierając się na Konwencji 
o prawie morza z 1982 roku.
 W naukach o polityce i stosunkach międzynarodowych usystema‑
tyzowany kształt koncepcjom geopolitycznym nadali Rudolf Kjellén, 
Karl Haushofer i Halford J. Mackinder. Niektórzy badacze twierdzą, że 
Kjellén pierwszy zdefiniował geopolitykę jako naukę o państwie jako or‑
ganizmie związanym z określoną przestrzenią geograficzną i o wpływie 
fizycznego podłoża geograficznego na politykę państwa (Wolff‑Powę‑
ska, 1979, s. 23). Haushofer, wydawca w latach dwudziestych i trzy‑
dziestych XX wieku „Zeitschrift für Geopolitik”, jest uznawany za pionie‑
ra analiz polityki światowej w pryzmacie stref wpływów oraz orędownika 
poglądu o potrzebie zapewnienia dynamicznym narodom Lebensraum 
koniecznej dla ich rozwoju, co po dojściu Hitlera do władzy stało się jed‑
nym z wektorów polityki zagranicznej III Rzeszy (Wolff‑Powęska, 1979, 
s. 135‒140). To jednak angielskiego geografa Mackindera, autora De
mocratic Ideals and Reality (1919), uważa się najczęściej za autora, 
który nadał koncepcjom geopolitycznym spójny i dojrzały kształt. 

Mackinder zbudował konstrukcję, na której opierała się większość stworzonej 
w XX wieku literatury geopolitycznej, a jego zasadnicze tezy stały się dla ko‑
lejnych myślicieli albo przedmiotem krytyki albo, na odwrót, inspiracji (Buzon 
i  Little, 2011, s. 82).

Rdzeniem jego konstrukcji jest twierdzenie, że rozwijające się na prze‑
strzeni historii stosunki polityczne były w dużym stopniu uzależnione od 
geografii i wpływu, jaki wywiera ona na zdolność przemieszczania się 
ludzi. Mobilność jest najważniejszym wyznacznikiem potęgi i znaczenia 



120 roMan Kwiecień

politycznego. Czynniki geograficzne mogą tę mobilność ułatwiać albo 
hamować, określają zatem zdolność państw do kształtowania rozmia‑
rów ich wpływów w stosunkach międzynarodowych.
 Znaczącym wyrazem obecności koncepcji geopolitycznej w nauce 
prawa międzynarodowego w czasie ugruntowania się geopolityki jako 
doktryny politycznej oraz perspektywy badań nad stosunkami międzyna‑
rodowymi było stanowisko niemieckiego prawnika Carla Schmitta. W wy‑
kładzie wygłoszonym 1 kwietnia 1939 roku z okazji 25‑lecia istnienia In‑
stytutu Nauk Politycznych i Prawa Międzynarodowego w Kilonii Schmitt 
przedstawił krytyczne wobec porządku prawnego opartego na traktacie 
wersalskim spojrzenie na prawo międzynarodowe. Usiłował on zastąpić 
utrwalone rozumienie prawa międzynarodowego jako prawa rządzącego 
relacjami personalnie i terytorialnie zamkniętych podmiotów – państw, 
koncepcją prawa międzynarodowego jako porządku regulującego sto‑
sunki między „wielkimi obszarami”. W jego ujęciu Großraum stanowiło 
alternatywę dla Lebensraum, idei obecnej u wspomnianego Haushofe‑
ra i jednej z kluczowych idei nazizmu uzasadniającej ekspansjonistycz‑
ną politykę III Rzeszy. „Wielki obszar” to ideowe centrum, wokół którego 
skupiają się w danym regionie świata narody pod przewodnictwem na‑
rodu najlepiej rozwiniętego. Terytorium państwowe ‒ głosił Schmitt ‒ za‑
chowuje obok różnych specyficznych znaczeń ogólny, neutralny, mate‑
matyczno‑fizyczny sens, natomiast „wielki obszar” stanowi „konkretne, 
historyczno‑polityczne pojęcie doby współczesnej”, które pierwsze zna‑
czące zastosowanie znalazło po I wojnie światowej w terminie „gospo‑
darka wielkoobszarowa” (Schmitt, 2018, s. 18, 19). Uważał, że sednem 
prawa międzynarodowego nie jest regulacja stosunków między naroda‑
mi, lecz stosunków przestrzennych między „wielkimi obszarami”:

Obok wychodzącej od pojęcia narodu weryfikacji dotychczasowej doktryny pra‑
wa międzynarodowego potrzebne jest też nowe badanie z perspektywy po‑
rządku przestrzennego. Uważam przy tym za niezbędne, by wykraczając poza 
abstrakcyjne, zawarte w ogólnym pojęciu „państwa” wyobrażenia obszaru, 
wprowadzić do nauki o prawie międzynarodowym pojęcie konkretnego wielkie
go obszaru i przyporządkowane mu pojęcie należącej do dziedziny tego prawa 
zasady wielkiego obszaru (Schmitt, 2018, s. 18).

 Prawo międzynarodowe po II wojnie światowej nie rozwinęło się 
w kierunku nakreślonym przez Schmitta. Przeciwnie, położono nacisk 
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na personalny zakres jego działania, czego wyrazem był proces dekolo‑
nizacji ufundowany na zasadzie samostanowienia narodów, dynamiczny 
rozwój prawa praw człowieka oraz kształtowanie się w ostatnim ćwierć‑
wieczu międzynarodowego sądownictwa karnego. Niemniej w najważ‑
niejszym akcie współczesnego prawa międzynarodowego – Karcie Na‑
rodów Zjednoczonych znajdujemy wyraźny relikt geopolitycznej pozycji 
mocarstw w postaci statusu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. 
Działania, a właściwie zaniechania tej instytucji, będące następstwem 
weta stałych członków, pozwalały na ustanowienie i ochronę stref wpły‑
wu mocarstw w okresie „zimnej wojny”. Obecnie także wyraźnym tego 
przykładem jest brak krytycznej reakcji Rady na aneksję Półwyspu 
Krymskiego przez Rosję, konflikty zbrojne w Syrii, Jemenie czy wschod‑
niej Ukrainie. Przykłady te obrazują istnienie silnych związków między 
prawem międzynarodowym a geopolityką, ponieważ podłożem tworze‑
nia i stosowania jego zasad i reguł są relacje między suwerennymi pod‑
miotami terytorialnymi, w których interesie jest między innymi ustana‑
wianie i rozwijanie przestrzennych stref wpływów. 
 Uzupełnieniem historycznego rysu związków geopolityki i prawa mię‑
dzynarodowego jest prezentacja wspomnianych aktów jednostronnych 
państw zapowiadających określone zachowania wobec innych państw 
w określonych okolicznościach. Na szczególną uwagę zasługują dok‑
tryny Monroego, Stimsona i Breżniewa ze względu na ich bezpośredni 
związek z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. 
 Najsłynniejszym przejawem zastosowania strategii geopolitycznej 
w ramach aktu jednostronnego, który wywołał wymierne i długotrwa‑
łe skutki w prawie międzynarodowym, była doktryna Monroego. Pre‑
zydent USA w orędziu wygłoszonym w Kongresie 2 grudnia 1823 roku 
oświadczył między innymi:

Zasadą, z którą związane są prawa i interesy Stanów Zjednoczonych jest, iż 
kontynent amerykański, ze względu na warunki wolności i niepodległości, które 
zdobył i utrzymuje, nie może już odtąd być uważany jako obszar przyszłej kolo‑
nizacji przez żadne z Mocarstw europejskich… W wojnach Mocarstw europej‑
skich z powodu spraw, które ich wyłącznie dotyczą, nigdy nie braliśmy udziału 
i nie leży to w zasadach naszej polityki. Dopiero gdy nasze prawa są naruszone 
albo poważnie zagrożone, odpowiadamy na obrazę lub czynimy przygotowa‑
nia do swej obrony. […] Ze względu na otwartość i przyjazne stosunki istnieją‑
ce między Stanami Zjednoczonymi a tymi Mocarstwami winniśmy oświadczyć, 
że każdą z ich strony próbę rozciągnięcia swego systemu politycznego na tę 
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półkulę musielibyśmy uważać za niebezpieczną dla naszego pokoju i bezpie‑
czeństwa. […] Dlatego jest rzeczą niemożliwą, abyśmy obojętnie przyjęli taką 
interwencję w jakiejkolwiek postaci (Winiarski, 1938, s. 22‒23). 

 Wyrazem trwałości i znaczenia dla prawa międzynarodowego tego 
stanowiska było jego umocowanie w Pakcie Ligi Narodów, którego art. 21 
głosił: „Zobowiązania międzynarodowe, takie jak traktaty w sprawie są‑
downictwa rozjemczego oraz porozumienia obejmujące pewną liczbę 
państw, jak doktryna Monroego, zabezpieczające utrzymanie pokoju, nie 
są uważane za sprzeczne z postanowieniami niniejszego Paktu”. Ściśle 
biorąc, nie było to porozumienie, lecz akt jednostronny USA związany 
z nieustabilizowaną sytuacją na kontynencie amerykańskim, wynikają‑
cą z uzyskania niepodległości przez byłe kolonie Hiszpanii i Portugalii. 
Z prawnego punktu widzenia znaczenie tej doktryny wiązane jest z utrwa‑
laniem w prawie międzynarodowym zasady nieinterwencji. Ważnym eta‑
pem w tym procesie i zarazem konsekwencją doktryny Monroego było 
wsparcie przez USA stanowiska argentyńskiego ministra spraw zagra‑
nicznych Drago, kwestionującego legalność interwencji zbrojnej państw 
europejskich na zachodniej półkuli w celu wyegzekwowania długów 
umownych. Doktryna Drago i jej wsparcie w 1904 roku przez prezyden‑
ta Roosevelta związane były z interwencjami kilku państw europejskich 
w Wenezueli w latach 1902‒1903. Wsparcie to przyczyniło się do przyję‑
cia w Hadze w 1907 roku Konwencji w sprawie ograniczenia użycia siły 
celem ściągnięcia długów zawarowanych umową. Innym, choć świad‑
czącym o jej ambiwalentnym znaczeniu dla prawa międzynarodowego, 
aspektem doktryny Monroego był jej wymiar strategiczny i w tym znacze‑
niu geopolityczny. Jak ocenia Grant (2014), w doktrynie Monroego Sta‑
ny Zjednoczone upatrywały podstawy licznych interwencji zbrojnych na 
zachodniej półkuli. Swoistym przedłużeniem takiej interwencjonistycznej 
polityki były stanowiska prezydentów Johnsona i Reagana, przeciwsta‑
wiające się, również przy użyciu siły zbrojnej, powstawaniu rządów ko‑
munistycznych w państwach amerykańskich. Prawną ocenę tych praktyk 
dał między innymi Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 
dotyczącym przegranego przez USA sporu z Nikaraguą w sprawie Mili
tarnych i paramilitarnych działań w i przeciwko Nikaragui (1986).
 Mniej dwuznaczny dla prawa międzynarodowego był inny akt jed‑
nostronny USA, znany jako doktryna Stimsona. Po interwencji Japonii 
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w Chinach w 1931 roku i ustanowieniu w jej następstwie marionetkowe‑
go podmiotu Mandżuko, sekretarz stanu USA Henry Stimson oświad‑
czył Japonii i Chinom, że USA nie zamierzają uznać żadnej sytuacji ani 
aktu prawnego, które byłyby następstwem działań sprzecznych z trak‑
tatem paryskim z 27 sierpnia 1928 roku o wyrzeczeniu się wojny. Trak‑
tat ten, znany jako pakt Brianda‑Kelloga, ustanowił bezwzględny za‑
kaz wojny agresywnej i uznał za prawnie nieważne nabycie terytorium 
w drodze takiego użycia siły zbrojnej. Z geopolitycznego punktu widzenia 
stanowisko Stimsona tłumaczone jest również jako ochrona interesów 
amerykańskich, które mogłyby zostać uszczuplone w wyniku narusze‑
nia równowagi sił mocarstw na Dalekim Wschodzie. Niemniej doktryna 
Stimsona była katalizatorem procesu prowadzącego do wykształcenia 
się zwyczajowej reguły prawa międzynarodowego o skutkach erga om
nes, zakazującej uznawania przez państwa sytuacji sprzecznych z im‑
peratywnymi regułami prawa międzynarodowego.
 Z kolei doktryna Breżniewa, znana również jako doktryna ograniczo‑
nej suwerenności, stanowiła wyraz dążenia do ochrony wbrew obowią‑
zującym ogólnym regułom prawa geopolitycznych interesów i wpływów 
państwa wiodącego prym w określonym regionie. Została sformułowa‑
na przez I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego po in‑
terwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku, 
do której doszło po odśrodkowej próbie zmiany ustroju w tym państwie. 
Breżniew głosił, że osłabienie związków w świecie państw socjalistycz‑
nych wywiera wpływ na wszystkie państwa socjalistyczne, które nie mogą 
pozostać wobec tego obojętne. Komuniści z zaprzyjaźnionych państw nie 
mogą pozwolić, aby państwa te w imię abstrakcyjnej suwerenności były 
zagrożone przez antysocjalistyczną degenerację. Klasowe podejście do 
sprawy nie może zostać odrzucone w imię legalistycznych rozważań. 
 Ocena tego stanowiska w świetle prawa międzynarodowego nie bu‑
dzi wątpliwości. „Legalistyczne rozważania”, czyli siła prawniczych ar‑
gumentów, zostały w tej doktrynie wprost podporządkowane (geo)po‑
lityce. Stanowisko to godziło w zasadę suwerennej równości państw 
(równości państw pod względem suwerenności), zasadę nieinterwencji 
oraz zasadę samostanowienia narodów. Geopolityczna strategia obec‑
na w doktrynie Breżniewa miała destrukcyjny wpływ na międzynarodo‑
wy porządek prawny i nie spotkała się z aprobatą państw niepozostają‑
cych w radzieckich strefach wpływów.
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problemowe ujęcie pojęcia
Wzajemne związki geopolityki i prawa międzynarodowego ufundowane 
są na politycznym podłożu, na którym działają państwa, zaś ich efekta‑
mi są stosunki terytorialne i zachodzące w nich zmiany, w tym sytuacje 
niejednoznaczne z prawnego punktu widzenia, jak terytorialne de facto 
reżimy (np. Osetia Południowa czy Abchazja). Prawo międzynarodowe 
jest kształtowane (tworzone, stosowane i egzekwowane) przede wszyst‑
kim przez państwa – suwerenne podmioty geopolityczne. Określone 
wybory polityczne to nie tylko dążenia do poszerzenia stref wpływów, 
ale również neutralne zachowania państwa/państw wobec konkretnych 
konfliktów, sporów i sytuacji międzynarodowych. To, w jakim zakresie 
na te wybory wpływają względy prawne, pozostaje sprawą sporną. Cho‑
dzi tu w szczególności o kwestię opozycji polityki i prawa, albo ich koeg‑
zystencji. Na uwagę w analizie tej kwestii z jednej strony zasługuje sta‑
nowisko angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych oraz szkoły 
realizmu w stosunkach międzynarodowych, a z drugiej strony podejście 
amerykańskiej doktryny prawa międzynarodowego (policy-oriented juri
sprudence) i wyodrębnionego w jej obrębie w ostatnich dekadach nur‑
tu international law and international relations. Wymienionym szkołom 
wspólne jest postrzeganie stosunków międzynarodowych i prowadzo‑
nej w ich obrębie polityki, w tym realizacji strategii geopolitycznych, jako 
naturalnego podłoża działania zasad i reguł prawa międzynarodowego. 
Hans Morgenthau ‒ klasyk realizmu w nauce stosunków międzynaro‑
dowych – utrzymywał, że tam, gdzie nie istnieje wspólnota interesów 
państw lub równowaga ich sił, nie ma prawa międzynarodowego, zaś 
do rozwoju tego prawa przyczyniają się dwa czynniki: wzajemna zgoda 
państw i ochrona wspólnych interesów. Oceniał, że 

państwa na ogół przestrzegają ogromnej większości zasad prawa międzynaro‑
dowego bez potrzeby stosowania przymusu, ponieważ dotrzymywanie zobo‑
wiązań prawnych na ogół leży w ich interesie (Morgenthau, 2010, s. 266). 

Z kolei Headley Bull, reprezentujący angielską szkołę stosunków mię‑
dzynarodowych, która odwołuje się do grocjańskiej tradycji prawa mię‑
dzynarodowego, utrzymywał, że 



125Geopolityka a prawo międzynarodowe

prawo międzynarodowe poprzez ustanowienie podstawowych reguł koegzy‑
stencji między państwami może znacząco przyczyniać się do stabilizacji po‑
rządku międzynarodowego tylko wówczas, gdy reguły te znajdą potwierdzenie 
we wzajemnych stosunkach państw (Bull, 1977, s. 143).

Z kolei amerykański prawnik Louis Henkin twierdził: 

Między prawem i polityką nie ma zasadniczej różnicy, choć ich stosunek nie jest 
prosty. Całe prawo jest instrumentem polityki szeroko pojętej. Prawo nie jest ce‑
lem samym w sobie. Jest środkiem służącym ustanawianiu porządku stabilno‑
ści, pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości (Henkin, 1970, s. 86). 

 Jedna z głównych przedstawicielek nurtu international law and in
ternational relations, Anne‑Marie Slaughter (2000) akcentuje, że poli‑
tyczne stosunki między państwami wskazują na to, co musi i na to, co 
może zostać prawnie ustanowione. Jej zdaniem, międzynarodowe pra‑
wotwórstwo to poszukiwanie rozwiązań dla problemów międzynarodo‑
wych, zaś zadaniem nauki stosunków międzynarodowych jest propo‑
nowanie nowych rozwiązań starych problemów, dla których założenia 
prawa międzynarodowego okazały się staromodne lub zostały zdyskre‑
dytowane. Swój wywód o relacjach między prawem i polityką konkludu‑
je następująco: 

Prawo i polityka były zawsze i będą splecione, lecz lepszy świat może zostać 
zbudowany dopiero wówczas, gdy zostanie wyobrażony i ujęty w konstruk‑
cje prawne. A jest to zadanie prawa międzynarodowego i zajmujących się nim 
prawników (Slaughter, 2000, s. 235).

 Przytoczone poglądy skłaniają do konceptualizacji i rozważenia 
problemu, czy w zdecentralizowanej społeczności międzynarodowej, to 
znaczy społeczności cierpiącej na deficyt centralnej władzy prawodaw‑
czej, wykonawczej i sądowniczej, jest miejsce na efektywne przestrze‑
ganie międzynarodowych zobowiązań prawnych i egzekwowanie od‑
powiedzialności za ich naruszenia. Realistycznie zorientowani badacze 
stosunków międzynarodowych, a nawet niektórzy uznani prawnicy, np. 
wspomniany Henkin (1970, s. 65), przyznają, że koszt nieprzestrzega‑
nia prawa międzynarodowego jest czasami niższy od jego przestrze‑
gania. W świecie geopolityki, w którym głównymi aktorami są suweren‑
ne podmioty terytorialne usiłujące w ramach określonych uwarunkowań 
geopolitycznych realizować swoje interesy, jest to (przynajmniej na 
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pierwszy rzut oka) jeszcze wyraźniejsze. Stanowiska państw wobec 
prawa międzynarodowego i wynikających z niego zobowiązań, jak apro‑
bata, odrzucenie, dążenie do zmiany czy tolerowanie naruszeń prawa, 
pozostają związane z budowaniem korzystnej dla interesów państwa 
przestrzeni geopolitycznej. Ta zaś jest wyznaczana przez powiązanie 
zjawisk, procesów i faktów politycznych z określonymi warunkami geo‑
graficznymi. Jeśli zasady i reguły prawa międzynarodowego zabezpie‑
czają interesy zainteresowanych państw, w danej przestrzeni geopoli‑
tycznej nie dochodzi do kolizji prawa i polityki. Jak pokazują regulacje 
obowiązującego prawa międzynarodowego dotyczące statusu bieguna 
południowego, przestrzeni powietrznej i kosmicznej czy morza oraz dna 
i podziemia morskiego, możliwe jest prawne zabezpieczenie wspólnych 
interesów wszystkich państw. W praktyce pojawia się również zjawisko 
przeciwne, to znaczy niezdolność społeczności państw do osiągnięcia 
konsensusu prawnego w sprawie strategicznych terytoriów, czego przy‑
kładem jest status bieguna północnego. Powraca tu pytanie, czy prawo 
międzynarodowe skutecznie ogranicza geopolityczne aspiracje państw, 
czy może odwrotnie ‒ to geopolityka kształtuje prawo międzynarodowe, 
w tym również hamuje jego rozwój?

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego jest zasa‑
da suwerennej równości państw (art. 2.1. Karty Narodów Zjednoczo‑
nych), czyli równości państw pod względem suwerenności. W świet‑
le tej zasady wszystkie państwa korzystają z równej ochrony wobec 
prawa międzynarodowego, bez względu na wielkość terytorium, PKB 
czy potencjał militarny. Organ sądowy Narodów Zjednoczonych (Mię‑
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości) niejednokrotnie kwestionował 
geopolityczne aspiracje mocarstw, czego spektakularnym, wspomnia‑
nym już wyrazem była przegrana Stanów Zjednoczonych z Nikaraguą 
w sporze dotyczącym Militarnych i paramilitarnych działań w i przeciw
ko Nikaragui (1986). Słabą stroną prawa międzynarodowego jest jednak 
brak obowiązkowej jurysdykcji sądów w sporach międzypaństwowych. 
Jurysdykcja taka opiera się na zgodzie państw, toteż wiele państw 
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przedkłada własne interesy nad sądowe (wiążące) rozstrzyganie spo‑
rów ze swym udziałem i nie uczestniczy w postępowaniach spornych 
przed sądami, zwłaszcza Międzynarodowym Trybunałem Sprawied‑
liwości. 74 państwa spośród 193 państw‑członków ONZ, w tym tylko 
jeden stały członek Rady Bezpieczeństwa – Wielka Brytania (stan na 
19.12.2019), uznaje za obowiązkową jurysdykcję tego sądu na mocy 
jednostronnej deklaracji składanej na podstawie art. 36.2 Statutu MTS. 
Ponadto, regulacje prawne obecne w Karcie Narodów Zjednoczonych 
odzwierciedlają do pewnego stopnia wpływ geopolitycznej pozycji mo‑
carstw na prawo międzynarodowe, co charakteryzowało ten porządek 
prawny w jeszcze większym stopniu przed II wojną światową. Chodzi 
o prawną i polityczną pozycję stałych członków Rady Bezpieczeństwa. 
To od ich konsensusu, w szczególności od braku weta ze strony które‑
gokolwiek z nich, zależy podjęcie przez ONZ skutecznych działań w ra‑
zie „zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji” (rozdział VII 
Karty NZ). Sprzeciw choćby jednego ze stałych członków stanowi praw‑
ną przeszkodę podjęcia działań przez całą organizację. Praktyka Rady 
Bezpieczeństwa pokazuje, że niejednokrotnie względy służące ochro‑
nie interesów geopolitycznych jednego państwa przeważały nad racja‑
mi prawnymi w działalności stałych członków, w tym nad powierzoną 
Radzie w art. 24.1 Karty NZ „główną odpowiedzialnością za utrzyma‑
niem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Trzeba też wspo‑
mnieć o obecnej w Karcie NZ regulacji, która godzi w zasadę nemo 
iudex in causa sua. Otóż Karta nie pozbawia członków Rady Bezpie‑
czeństwa prawa do głosowania w sprawach bezpośrednio ich dotyczą‑
cych. W ten sposób współczesne prawo międzynarodowe legitymizuje 
pozycję mocarstw – stałych członków Rady, wobec których na grun‑
cie Karty NZ nie mogą zostać zastosowane zbiorowe środki przymusu, 
włącznie z użyciem siły zbrojnej. Pozwala to mocarstwom na realiza‑
cję strategicznych interesów geopolitycznych w bliższym i dalszym oto‑
czeniu, czego wyrazem w ostatnich latach jest działalność Rosji wobec 
Ukrainy i jej zaangażowanie w konflikt zbrojny w Syrii. Stawia to pyta‑
nie, na ile obowiązujące prawo międzynarodowe jest „prawem hegemo‑
nialnym”, to znaczy prawem, które Detlev F. Vagts określa jako prawo 
działające przede wszystkim w interesie państw o silnej pozycji geo‑
politycznej (Vagts, 2001). Rozdźwięk między statycznym charakterem 
norm prawnych a dynamiką zmian w społeczności międzynarodowej 
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kreuje sytuacje, które dają państwom możliwość wyrażania hegemo‑
nialnych aspiracji potwierdzających żywotność w prawie międzynaro‑
dowym reguły ex factis ius oritur. Część prawników, zwłaszcza praw‑
ników reprezentujących policy-oriented jurisprudence, widzi w praktyce 
godzącej w obowiązujące prawo międzynarodowe nie tyle naruszanie 
tego prawa, co zapowiedź zmiany jego reguł. Tym samym podzielają 
oni zdanie przedstawicieli szkoły realizmu w teorii stosunków między‑
narodowych. Wspominany już Morgenthau krytykował niewielką efek‑
tywność egzekwowania naruszeń prawa międzynarodowego, wynika‑
jącą z pozycji w nim mocarstw, a ochronę interesu narodowego uważał 
za główny wektor polityki zagranicznej państwa. Ta wyrażona ponad 70 
lat temu teza znajduje wyraźną aprobatę części współczesnych prawni‑
ków. Jack L. Goldsmith i Eric A. Posner twierdzą, że prawo międzyna‑
rodowe kształtowane jest przez racjonalnie działające państwa w celu 
maksymalizowania swoich interesów. Relację między przestrzeganiem 
prawa a zabezpieczaniem interesów państwowych, w tym pierwszeń‑
stwo między nimi, rozstrzyga teoria racjonalnego wyboru, która pro‑
wadzi tych autorów do następującej konstatacji: działalność zgodna 
z prawem międzynarodowym pozostaje zależna od tego, czy służy ona 
bezpieczeństwu państwa, ekonomicznemu wzrostowi i ochronie innych 
dóbr wzmacniających interesy państwa (Goldsmith i Posner, 2005).
 We współczesnym prawie międzynarodowym utrwalenie pozycji 
geopolitycznej państw jest słabsze niż przed II wojną światową. Wie‑
le działań państw jednoznacznie dzisiaj kwalifikowanych jako bezpraw‑
ne nie byłoby uznane za sprzeczne z prawem w świetle nowożytnego 
ius publicum europaeum. Wspomniana zasada suwerennej równo‑
ści państw, ustrojowy pluralizm społeczności międzynarodowej, zakaz 
groźby lub użycia siły zbrojnej, nakaz pokojowego rozstrzygania spo‑
rów międzynarodowych, zakaz ingerencji w wewnętrzne sprawy państw 
są pod rządami Karty Narodów Zjednoczonych oficjalnie akceptowa‑
ne, czyli uznawane za prawo przez wszystkie państwa. Nie pozwala 
to na legalizację sprzecznych z tymi zasadami jednostronnych dzia‑
łań państw realizujących geopolityczne interesy. Można z tego wypro‑
wadzić wniosek następujący: prawo międzynarodowe jest takie, jakim 
chcą go uczynić państwa, zwłaszcza państwa, których możliwości po‑
zwalają na realizację indywidualnych interesów geopolitycznych w bliż‑
szym i dalszym sąsiedztwie. Stan prawa międzynarodowego to nie tylko 
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określona dyspozycja zasad i reguł prawa materialnego, ale i przestrze‑
ganie w praktyce ustanowionych reguł, reakcja na ich naruszanie oraz 
skuteczne instytucjonalne środki egzekwowania odpowiedzialności za 
naruszenia. O niezadowalającym w tym zakresie stanie prawa między‑
narodowego zostało wspomniane w kontekście pozycji prawnej stałych 
członków Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz braku obowiązkowego są‑
downictwa międzypaństwowego. Na forum powszechnym obraz pra‑
wa międzynarodowego nie kształtuje się więc zadowalająco. Wynika to 
z braku stosownej woli państw, zwłaszcza mocarstw o utrwalonej pozy‑
cji geopolitycznej w różnych częściach świata oraz z przedkładania in‑
teresów indywidualnych państw nad interesy wspólnotowe.
 Forum regionalne działania prawa międzynarodowego przedstawia 
się korzystniej. Najważniejszym przykładem pozostaje tu integracja eu‑
ropejska. Od jej początków, to znaczy od lat pięćdziesiątych XX wieku, 
wykonywanie zobowiązań państw uczestniczących we Wspólnotach Eu‑
ropejskich poddane zostało kontroli sądu międzynarodowego. Chciały 
tego państwa tworzące europejskie struktury integracyjne, prowadzą‑
ce do dzisiejszej Unii Europejskiej. Członkowie tej organizacji, jak i inne 
państwa europejskie, wyraziły również zgodę na sądową kontrolę prze‑
strzegania przez siebie praw człowieka gwarantowanych przez Konwen‑
cję europejską o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i jej 
protokoły dodatkowe. Obecność sądowej kontroli przestrzegania przez 
państwa prawa w różnych dziedzinach międzynarodowego obrotu praw‑
nego to jeden z najważniejszych mierników stanu prawa międzynarodo‑
wego i jego znaczenia w zderzeniu z geopolitycznymi interesami państw.
 Związek między prawem międzynarodowym a geopolityką jest trwa‑
ły, wręcz naturalny, ponieważ prawo międzynarodowe działa w świecie 
polityki międzynarodowej. Tę kształtują suwerenne podmioty terytorial‑
ne, które mają też największy wpływ na tworzenie, stosowanie i egze‑
kwowanie zasad i reguł prawa międzynarodowego. Od woli i wyborów 
państw tworzących społeczność międzynarodową zależy to, czy mię‑
dzy ich interesami indywidualnymi a interesami „wspólnoty międzynaro‑
dowej jako całości” (interesami wspólnotowymi) będzie trwać symbioza 
czy antagonizm. Obraz tej relacji to wyraz wiary państw w siłę rozwią‑
zań prawnych bądź przekonania o ich nieskuteczności w kształtowaniu 
ładu światowego. Jest to w każdym razie test badający kondycję spo‑
łeczności, w obrębie której funkcjonuje prawo międzynarodowe, czyli 
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społeczności międzynarodowej i jej głównych członków – państw. Para‑
frazując znaną paremię ubi societas, ibi ius, można rzec – jaka społecz‑
ność międzynarodowa, takie prawo międzynarodowe.
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Geopolityka a nauki polityczne – kontrowersje

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: wokół relacji geopolityki z innymi naukami spo
łecznymi narastały kolejne kontrowersje, od czasów jej powstania aż po 
dzień dzisiejszy.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: przedstawiono linie sporu doty
czące genezy geopolityki oraz sposobów jej uprawiania w ramach tzw. 
nurtu neoklasycznego geopolityki i geopolityki krytycznej. zaprezento
wano kontrowersje związane z ulokowaniem tej dziedziny wiedzy w ob
rębie paradygmatów istniejących w teorii stosunków międzynarodowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: pierwsza oś kontrowersji to kwe
stionowanie rozumowania geopolitycznego i powstających koncepcji, 
z omówieniem genezy poglądów i celów, jakie im przyświecały. druga oś 
dotyczy aspektu teoretycznego, a trzecia odrębności dociekań geopoli
tycznych od innych pokrewnych dziedzin wiedzy.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
tekst wskazuje na problemy związane z niewypracowaniem w ramach 
różnych nurtów geopolityki metod, technik, narzędzi badawczych i anali
tycznych, które mogą być rozwiązane m.in. przez zaadoptowanie metod 
badawczych z innych nauk społecznych.

Słowa kluczowe: geopolityka, geopolityka klasyczna, geopolityka 
krytyczna
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definicja pojęcia
Geopolityka i jej relacja z innymi naukami społecznymi często bywa 
przedmiotem sporów związanych z genezą samej geopolityki oraz doty‑
czących jej aktualnego statusu naukowego. Nie ma jednej, powszechnie 
akceptowanej definicji tego pojęcia. Różnice zdań pomiędzy naukow‑
cami uprawiającymi tę dziedzinę wiedzy dotyczą kwestii zasadniczych, 
w tym odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju wiedzą jest geopolityka. 
Określa się ją jako: samodzielną dyscyplinę naukową, część składo‑
wą innych nauk, paradygmat badawczy (w ramach nauk społecznych), 
metodę badawczą, doktrynę polityczną, sposób myślenia o świecie, 
wiedzę dającą się zastosować (Macała, 2010, s. 9‒20; Sykulski, 2014, 
s. 10‒27; Sykulski, 2013, s. 91; Dybczyński, 2013, s. 22‒44; Klin, 2013).
 Korzenie geopolityki związane są z geografią, a obecnie jej rozwój 
dokonuje się w dużej mierze w obszarze stosunków i bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Jakub Grygiel wskazuje na różnice dzielące trzy 
pokrewne obszary wiedzy: geografię, geopolitykę i geostrategię (Gry‑
giel, 2006, s. 21‒39), które badają ‒ z różnej perspektywy ‒ fizyczną 
przestrzeń oraz procesy polityczne. Próbują one również opisać proces 
zachodzących zmian, jednak ze względu na przedmiot badania tempo 
uwzględnianych zmian jest różne.  Przestrzeń fizyczna, która stanowi 
przedmiot bezpośredniego zainteresowania geografii, jest niezmienna 
(nie licząc wyjątków w postaci kataklizmów, np. trzęsienia ziemi). Rela‑
cje pomiędzy przestrzenią a polityką stanowią przedmiot dociekań geo‑
polityki, która skupia się na opisie i badaniu „czynnika ludzkiego” działa‑
jącego na opisanej przez geografię przestrzeni, np. przebiegu szlaków 
komunikacyjnych, pojawiania się nowych tras wymiany ludzi i towarów, 
istnienia zasobów naturalnych lub gospodarczych (economic resour
ces), zasobów naturalnych już przetworzonych, czy ulokowanych zakła‑
dów produkcyjnych. Przedmiotem zainteresowania są procesy zmiany 
o powolnej dynamice, zachodzące na poziomie systemu międzynarodo‑
wego, przy czym technologia stanowi jeden z zasadniczych czynników 
inicjujących zmianę (np. umożliwienia wykorzystanie nowych tras ko‑
munikacyjnych). Geopolityka jako dyscyplina naukowa zajmuje się wy‑
jaśnianiem, z jakich powodów i na jakich obszarach koncentruje się po‑
lityka danego państwa przejawiająca się alokowaniem niezbędnych 
zasobów.
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 Geostrategia bada procesy zmian, które zachodzą szybciej i z więk‑
szą dynamiką w czasie od tych opisywanych przez geopolitykę. Ich 
podmiotem jest państwo i jego działania (związane z bezpieczeństwem 
wojskowym oraz rozwojem innych aspektów, w tym gospodarczego 
i kulturowego). Znaczenie geostrategiczne danego obszaru może ule‑
gać zmianie w ciągu bardzo krótkiego czasu. Zmiana ta może być wy‑
nikiem uwarunkowań geograficznych, działań podejmowanych przez 
państwo (motywowanych ideologicznie lub działaniem grupy interesu), 
albo jest rezultatem działania przywódców politycznych. 
 W sporach dotyczących statusu geopolityki jako nauki wskazuje się 
m.in. na brak specyficznej dla geopolityki dziedziny rzeczywistości, któ‑
rą miałaby ona badać. Obrońcy jej naukowego statusu podkreślają, że 
jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy czerpie ona z wielu nauk po‑
krewnych: geografii, geografii politycznej, nauk politycznych (w tym sto‑
sunków międzynarodowych) oraz nauk o bezpieczeństwie. Spór do‑
tyczy także rodzaju uprawianej przez geopolityków nauki. Zwolennicy 
podejścia pozytywistycznego zakładają, że świat jest obiektywnie istnie‑
jącą poznawalną rzeczywistością, w której można uchwycić zachodzą‑
ce związki przyczynowo‑skutkowe (Marsh i Furlong, 2006, s. 22‒23). 
Takie nomotetyczne podejście do zdobywania wiedzy zakłada, że moż‑
liwe jest sformułowanie praw i prawidłowości rządzących światem. 
W kontekście geopolityki jako nauki oznaczałoby to oczekiwanie, że bę‑
dzie ona w stanie wyjaśniać i formułować stabilne w czasie prawa rzą‑
dzące polityką międzynarodową, umożliwiające jej efektywne progno‑
zowanie (Sajduk, 2006, s. 3‒18). Tak sformułowany postulat jest trudny 
(o ile w ogóle możliwy) do spełnienia przez jakąkolwiek z nauk społecz‑
nych; można uznać go za trafny tylko w wąskim wymiarze, adekwat‑
nym do zawężonego obszaru wiedzy z obszaru nauk ścisłych. Jeśli na‑
tomiast potraktuje się geopolitykę jako nauką idiograficzną, zajmującą 
się opisem i analizą faktów jednostkowych, niezainteresowaną formuło‑
waniem ponadczasowych praw, wówczas wiedza ta byłaby bliższa na‑
ukom humanistycznym. 
 Obecnie istnieją dwie szkoły prowadzenia badań geopolitycznych. 
S z k o ł a  n e o k l a s y c z n a  (Bassin, 2004, s. 620‒626) podejmuje 
wątki leżące u podstaw badań prowadzonych przez prekursorów geo‑
polityki, czyli wpływu uwarunkowań geograficznych na politykę mię‑
dzynarodową państw. Tak pojmowaną geopolitykę można opisać jako 
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„interdyscyplinarną naukę zajmującą się badaniem wpływu geografii na 
zjawiska i procesy polityczne” (Sykulski, 2009, s. 180). Wyróżnia ją spoj‑
rzenie procesualne, przyjęcie perspektywy „długiego trwania” (fr. longue 
durée), założenie, że polityka międzynarodowa to nieustanna rywaliza‑
cja ośrodków siły o wpływy. Perspektywa „długiego trwania” nawiązuje 
do metod wykorzystywanych przez środowisko badaczy (głównie histo‑
ryków) skupionych wokół czasopisma „Annales de d’Histoire Économi‑
que et Sociale” ‒ byli to: Fernand Braudel, Jacques Le Goff, Lucien 
Febvre i Marc Bloch. Skupiali się oni na długotrwałych procesach prze‑
mian ekonomicznych, kulturowych i cywilizacyjnych, które były niedo‑
strzegalne z perspektywy pojedynczego człowieka, a wywierały wpływ 
na rozwój społeczeństw i państw. G e o p o l i t y k a  k r y t y c z n a  kwe‑
stionuje pozytywistyczną ontologię oraz epistemologię i przyjmuje sta‑
nowisko interpretacjonistyczne (Marsh i Furlong, 2006, s. 26), odrzu‑
cając stanowisko, jakoby rzeczywistość istniała niezależnie od ludzkiej 
wiedzy o niej (istnieją wyłącznie interpretacje, a nie obiektywna rzeczy‑
wistość). Nauka w tym paradygmacie jest tylko jedną z metanarracji 
promujących jedne znaczenia kosztem innych. Podejmując wątki kry‑
tyczne wprowadzone przez szkołę frankfurcką, geografię humanistycz‑
ną oraz francuskich postmodernistów (Jacques Derrida ‒ koncepcja 
dekonstrukcji; Michel Foucault ‒ archeologia władzy), geopolityka kry‑
tyczna skupia się na dekonstrukcji wyobrażeń geopolitycznych. Czę‑
sto cele tego procesu nie ograniczają się tylko do ich zrozumienia, ale 
sięgają do odkrycia relacji władzy zawartych w wyobrażeniach geopoli‑
tycznych, które stanowią twór konkretnych jednostek (np. klasycznych 
geopolityków) i są uwarunkowane kontekstem społeczno‑politycznym, 
w którym powstawały. 
 Wiedza w tym ujęciu nie jest bezinteresowna, odzwierciedla interes 
jednostek i grup ją tworzących, posiadających i rozpowszechniających. 
Analogicznie, twierdzenia geopolityczne są jedynie dyskursem (Müller, 
2008, s. 322‒338) służącym uprzywilejowaniu jednej grupy (np. konkret‑
nego państwa) kosztem innych. Takie pojmowanie geopolityki przesuwa‑
łoby ją bliżej refleksji socjologicznej niż stosunków międzynarodowych 
i geografii. Przedmiotem analiz staje się społeczeństwo oraz procesy 
w nim zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wy‑
obrażeń geograficznych, jako próba zrozumienia „jak to, co polityczne, 
jest zakorzenione w tym, co przestrzenne” (Potulski, 2013, s. 26).
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 Powyższy podział w obrębie geopolityki pokrywa się w dużej mierze 
z podziałem na orientacje w ramach spektrum politycznego na prawi‑
cę i lewicę (Bassin, 2004, s. 620‒626). Politycznej prawicy i praktykom 
politycznym bliższa jest neoklasyczna geopolityka uwzględniająca kla‑
syczne kategorie geopolityczne współdzielone z realizmem w obrębie 
teorii stosunków międzynarodowych, w tym sześć zasad realizmu poli‑
tycznego Hansa Morgenthaua (2010, s. 20‒33). Lewicy natomiast bli‑
żej jest do uprawianej głównie przez akademików geopolityki krytycznej. 
Tak uprawiana geopolityka jest podejściem pokrewnym do konstrukty‑
wizmu w teorii stosunków międzynarodowych (zob. Wendt, 2008).
 Harold Sprout (1968) wprowadził rozróżnienie doprecyzowujące 
współczesne znaczenie geopolityki. Odróżniał on geopolitykę (ang. 
geopolitics), czyli dyscyplinę zajmującą się badaniem wpływu uwarun‑
kowań geograficznych na politykę międzynarodową, od geopolicy, czyli 
praktyki i doktryny realizowania polityki przez państwa, w której znaczą‑
ce miejsce zajmują czynniki geograficzne (Sprout, 1968, s. 120‒121). 
W podobnym kontekście Leszek Moczulski zwrócił uwagę, że geopo‑
lityka badawcza, której zadaniem jest analiza rzeczywistości, różni się 
od geopolityki stosowanej, dostarczającej wiedzy przydatnej polity‑
kom w podejmowaniu decyzji (Moczulski, 2009, s. 94). Możliwe było‑
by więc przyjęcie, że geopolitolog to naukowiec zajmujący się wpływem 
przestrzeni na politykę, a geopolityk stosuje ustalenia geopolitologów 
w praktyce (Dybczyński, 2013, s. 44‒45), jednak współcześnie mianem 
geopolityków określa się osoby uwzględniające w swoich badaniach re‑
lację pomiędzy polityką a geografią. Rozróżnienie to wyraźnie wskazuje 
na odrębność praktyki politycznej od nauki. Zatarcie się granic pomię‑
dzy nimi było przedmiotem znaczącej części krytyki wymierzonej w geo‑
politykę w początkowym okresie jej rozwoju.

analiza historyczna 
Wokół uprawiania geopolityki nawarstwiły się liczne kontrowersje, 
a wraz z jej rozwojem pojawiały się koncepcje i pojęcia budzące opory 
i konflikty. W XIX wieku pod wpływem nauk historycznych zaczęła wyod‑
rębniać się dziedzina wiedzy opisująca wpływ przestrzeni geograficznej 
na ludzką działalność. Prekursorami tego podejścia byli m.in. niemiecki 
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geograf Friedrich Ratzel (Eberhardt, 2015, s. 199‒224), szwedzki ba‑
dacz polityki i polityk Rudolf Kjellén, który jako pierwszy użył określe‑
nia geopolityka (Eberhardt, 2012, s. 313‒332) oraz niemiecki generał 
i uczony Karl Haushofer (Eberhardt, 2009, s. 527‒549).
 Ratzel, działający pod koniec XIX wieku, przyrównywał państwo do 
żyjącego organizmu, które analogicznie do innych organizmów potrze‑
bowało przestrzeni, by się rozwijać (pozytywizm empiryczny). Jego 
zdaniem „rozwój terytorialny państwa następuje na drodze wchłaniania 
mniejszych jednostek” (Moczulski, 2000, s. 9). Pogląd ten bezpośrednio 
nawiązywał do darwinizmu i przenikał ówczesne myślenie geopolitycz‑
ne, stając się źródłem inspiracji dla ideologii narodowego socjalizmu. 
Kjellen, zainspirowany myślą Ratzela, w swoich koncepcjach uwzględ‑
niał elementy determinizmu i biologizmu: 

państwa widział jako istoty żywe, które rodzą się i umierają. Narządami państwa są 
granice polityczne, kończynami regiony produkcyjne, systemem nerwowym stoli‑
ca, układem krążenia sieć komunikacyjna (Wolff‑Powęska i Schulz, 2000, s. 61).

Krytyka początków geopolityki z lat 40. XX wieku koncentrowała się na 
pracach Haushofera i prowadzonego przez niego Instytutu Geopolityki 
w Monachium, a szczególnie silna krytyka została sformułowana w pra‑
sie amerykańskiej (Sondern, 1941, 1941a). Pisano, że powstające tam 
idee stanowiły inspirację i argumenty na rzecz ekspansywnej polityki III 
Rzeszy, zwłaszcza idea Lebensraum – przestrzeni życiowej, która 

u Haushofera, po części za Ratzelem, przybiera postać argumentu na rzecz za‑
boru cudzych ziem i eksterminacji miejscowej ludności – ludobójstwa (Moczul‑
ski, 2000, s. 21). 

 W obrębie myśli anglosaskiej za twórców geopolityki uchodzą m.in. 
amerykański oficer marynarki Alfred Thayer Mahan, autor zrębów ame‑
rykańskiego rozumowania na temat roli sił morskich (Mahan, 2013; 
Eberhardt, 2013, s. 629‒654), brytyjski polityk i naukowiec sir Halford 
John Mackinder, twórca koncepcji ‘Heartlandu’ (Mackinder, 2009, 2017; 
Eberhardt, 2011, s. 251‒266) oraz Nicholas Spykman, autor koncep‑
cji ‘Rimlandu’, wpływowej intelektualnie w okresie zimnej wojny (Eber‑
hardt, 2014, s. 261‒280). Mahan utrzymywał, że o wyniku wojen decy‑
duje przewaga na morzu oraz zdolność do zagwarantowania możliwości 
nieprzerwanego prowadzenia handlu. Mackinder w pierwszej połowie 
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XX wieku przestrzegał przed zagrożeniem, jakie dla hegemonii Wielkiej 
Brytanii mogło stanowić pojawienie się ośrodka siły, który uzyska do‑
stęp do Oceanu po opanowaniu ‘Heartlandu’ – obszaru centralnego na 
Światowej Wyspie (tworzonej przez trzy kontynenty: Europę, Azję i Afry‑
kę). Narzędziem do przeciwdziałania temu procesowi miało być prowa‑
dzenie polityki wzmacniającej państwa położone pomiędzy Niemcami 
i Rosją, by nie dopuścić do tego, aby którekolwiek z nich opanowało 
‘Heartland’. „[Ten], kto panuje nad wschodnią Europą, ten włada ‘He‑
artlandem’, kto panuje nad ‘Heartlandem’, ten włada Światową Wyspą, 
kto panuje nad Światową Wyspą, ten włada światem” (Mackinder, 1942, 
s. 106). Spykman uznał, że kluczowe dla panowania nad światem jest 
kontrolowanie ‘Rimlandu’, bowiem „kto kontroluje ‘Rimland’, ten panuje 
nad Eurazją, kto panuje nad Eurazją, ten dominuje nad światem” (Spy‑
kman, 1944, s. 43). Uchodzi on za przedstawiciela realizmu polityczne‑
go, choć podkreślał znaczenie czynnika geograficznego: „ministrowie 
przychodzą i odchodzą, nawet dyktatorzy umierają, a góry pozostają 
niewzruszone na swoim miejscu” (Spykman, 1938, s. 29).
 Po II wojnie światowej środowiska naukowe świadomie unikały po‑
jęcia geopolityka. W USA geopolitykę utożsamiono z niemiecką szko‑
łą geopolitik i odrzucono jako ideologię napędzającą agresywną polity‑
kę III Rzeszy. Podobnie uczyniono w ZSRR z powodów ideologicznych, 
widząc w niej reakcyjną koncepcję niemożliwą do pogodzenia z dok‑
tryną marksizmu‑leninizmu (geopolityka miała uzasadniać imperializm 
państw zachodnich). W okresie zimnej wojny geopolityka została nie‑
mal całkowicie zastąpiona przez rozumowanie strategiczne (Moczulski, 
2009, s. 99; zob. Gray, 1977), uprawiane przez uczonych oraz aktyw‑
nych polityków i dyplomatów. Należy tu przywołać kilku uczonych: Saul 
B. Cohen ‒ twórca m.in. koncepcji stref pęknięć/zgniotu (shatterbelts), 
regionów istotnych strategicznie, charakteryzujących się wysokim pozio‑
mem napięcia polityczno‑społecznego, ulokowanych pomiędzy dwoma 
geostrategicznymi regionami, w których centralną rolę odgrywały USA 
i ZSRR (Cohen, 1975, 2003, 2009); Charles F. Doran ‒ autor teorii cy‑
klu siły (power cycle theory), za pomocą której wyjaśniał zmiany pozycji 
i ról, jakie państwa pełniły w systemie międzynarodowym (Doran, 1971, 
1991); George Modelski ‒ twórca m.in. teorii długiego cyklu hegemonicz‑
nego, objaśniającej proces strukturalnych zmian zachodzących w syste‑
mie międzynarodowym (Modelski, 1987). Trzeba też wskazać praktyków 
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polityki odwołujących się w swoich koncepcjach do wątków geopolitycz‑
nych: George Kennan ‒ położył intelektualne fundamenty pod doktrynę 
powstrzymywania ZSRR przez USA (Kennan, 1947, s. 566‒582); Robert 
Strausz‑Hupé (zob. Klin, 2009, 55‒79); Zbigniew Brzeziński ‒ doradca 
ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jimmy’ego Cartera 
(Brzeziński, 1998, 2008, 2010; Vaughan 2010); Henry Kissinger ‒ sekre‑
tarz stanu w administracji prezydentów USA Richarda Nixona i Geralda 
Forda (Kissinger, 1996, 2016; Ferguson, 2015).
 Po odejściu jednego pokolenia badaczy tematyka ta znów pojawi‑
ła się w debatach politycznych i naukowych, a od lat 70. geopolityka 
stopniowo zaczęła powracać jako pojęcie. W Europie działo się to m.in. 
za sprawą francuskiego geografa Yves Lacoste’a (zob. Lacoste, 2010; 
Eberhardt, 2014, s. 243‒279), którego prace znalazły oddźwięk wśród 
innych badaczy, w tym Gearoida Ó Tuathaila (1996), Klausa Doddsa 
(2005, 2018) czy Johna Agnew (2004, 2018; Agnew i Corbridge, 1995), 
dając początek geopolityce krytycznej. Wskazywała ona, że klasycz‑
ne koncepcje geopolityczne nie były neutralnymi poglądami, zawierając 
opis będący wyrazem władzy, np. uprzywilejowując europocentryczny 
punkt widzenia (Ó Tuathail, 1999, s. 108). Geopolityka wracała do de‑
baty publicznej o polityce międzynarodowej za sprawą polityków, jak 
Kissinger, który w działaniach dyplomatycznych na rzecz obrony amery‑
kańskiego interesu narodowego kierował się optyką geopolityczną i za‑
sadami realizmu politycznego (Mamadouh i Dijkink, 2006, s. 352).

problemowe ujęcie geopolityki 
Kontrowersje związane z geopolityką mają kilka wymiarów problemo‑
wych, bezpośrednio łącząc się z procesem rozwoju refleksji geopolitycz‑
nej. Istnieją trzy intelektualne „osie”, wokół których skupiają się główne 
linie argumentacyjne związane z geopolityką jako metodą zdobywania 
wiedzy o świecie. Oś pierwsza wiąże zarzuty wobec geopolityki za brak 
obiektywizmu i za zaangażowanie polityczne. Oś druga skupia argu‑
menty natury teoretycznej z zakresu ontologii, epistemologii i metodo‑
logii nauk społecznych. Oś trzecia łączy argumenty krytyczne wobec 
twierdzeń o specyficzności refleksji geopolitycznej względem wcześ‑
niejszych nurtów w obrębie nauki o stosunkach międzynarodowych.
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 P i e r w s z a  o ś  k o n t r o w e r s j i, czyli kwestionowanie poprawno‑
ści rozumowania geopolitycznego i powstających w jego wyniku kon‑
cepcji, pośrednio wynika z genezy tych poglądów. W krajach anglosa‑
skich geopolitykami byli w przeważającej mierze praktycy – dyplomaci 
i wojskowi, natomiast w Niemczech i Rosji geopolitykę uprawiali teo‑
retycy oraz ideolodzy (Wolff‑Powęska i Schulz, 2000, s. 116). Anglo‑
sascy myśliciele używali geopolitycznych koncepcji do opisu i uzasad‑
niania polityki zagranicznej oraz strategii wojskowej własnych państw. 
Geopolitycy niemieccy i rosyjscy pragnęli uzasadnić zmiany ówczesne‑
go ładu międzynarodowego inicjowane przez ich własne państwa (nie‑
rzadko z użyciem siły), co sprawiało, że wiedza geopolityczna nie była 
obiektywnym opisem rzeczywistości, służąc celom politycznym. Nie‑
przypadkowo geopolityka jako sposób uprawiania Realpolitik rozwinę‑
ła się w państwach‑mocarstwach (Kuźniar, 2000, s. 81‒82, 88), które 
ze względu na własny potencjał wykorzystywały siłę do realizacji włas‑
nych interesów. W kontekście prac Mahana, Mackindera, Isaiaha Bow‑
mana i Spykmana trafnie zauważył Jakub Potulski (2013), że geopolity‑
ka miała być wiedzą praktyczną umożliwiającą lepszą realizację polityki 
państwa: 
 Problemem związanym z geopolityką w wydaniu anglosaskich ba‑
daczy było to, że ich rozważania trudno określić mianem nauki. Były to 
raczej aprioryczne, zbudowane na gruncie określonych interesów dok‑
tryny, a nie falsyfikowalne teorie dotyczące istoty zjawisk politycznych 
(Potulski, 2013, s. 18). 
 Zdaniem Ó Tuathaila, jednego ze współtwórców geopolityki krytycz‑
nej, geopolityka była formą ideologii powstałą w konkretnym miejscu 
i czasie, w początkowym okresie głównie w celu uzasadnienia euro‑
pejskiej ekspansji terytorialnej i imperializmu. Innymi słowy, była narra‑
cją, dyskursem tworzonym przez konkretnych autorów, nierzadko kieru‑
jących się partykularnymi pobudkami, w tym korzyściami finansowymi 
płynącymi z publikacji (Ó Tuathail, 1996, s. 30).
 Argumenty krytyczne w stosunku do geopolityki dezawuują ją na 
gruncie moralnym. Obwiniano ją za inspirowanie m.in. niemieckiego 
ekspansjonizmu, czego wyrazem była koncepcja Lebensraum (prze‑
strzeni życiowej, którą III Rzesza miała siłą wywalczyć w Eurazji). Naj‑
silniejsze potępienie geopolityki (w wydaniu niemieckiej geopolitik) mia‑
ło miejsce w USA, gdzie oprócz strony etyczno‑moralnej silnie obecne 
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były również argumenty przeciwstawiające geopolitykę i geografię po‑
lityczną: pierwsza miała być pseudonaukową doktryną, a druga była 
obiektywną wiedzą zdobywaną w drodze poznania naukowego (Bow‑
man, 1942, s. 646‒658). Ten ostatni wątek podejmowali także pol‑
scy i niemieccy badacze. Andrzej Piskozub uważa, że celem dociekań 
geopolitycznych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „jak być powin‑
no” wraz z jej uzasadnieniem, przez co geopolityka stała się „nauk[ą] 
pomocnicz[ą] polityki imperialnej” (Piskozub, 2012). Odróżnia to geo‑
politykę od geografii i historii (nauk podstawowych), których zadaniem 
jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „jak jest”. Geopolitycy stają się 
zatem „doradcami księcia” (taką rolę pełnili m.in. Kissinger, Brzeziński 
czy Richard Pipes). Tomasz Klin (2013) odmawia waloru naukowości 
poglądom pierwszych geopolityków, wskazując na subiektywność ich 
postulatów. Wolff‑Powęska i Schulz w kontekście genezy i rozwoju geo‑
polityki niemieckiej do końca II wojny światowej zauważają, że „teorie 
naukowe są zimne. Ideologie zaś zawierają w sobie temperaturę i na‑
miętności bardziej przypominające wiarę, religię” (2000, s. 16). Uwaga 
ta posiada walor uniwersalny, wskazując na problem polityczno‑ideolo‑
gicznego uwikłania geopolityki od czasu jej narodzin po dzień dzisiejszy. 
 D r u g a  o ś  k o n t r o w e r s j i  dotyczy aspektu teoretycznego geo‑
polityki, który można opisać za pomocą dwóch par stanowisk (przed‑
stawiono ich wersje radykalne, bez stanowisk pośrednich). Pierwszą 
stanowi rozróżnienie na dociekania uwzględniające w większym lub 
mniejszym stopniu wpływ struktury (kontekstu) albo podmiotowości 
(zob. Wendt, 2008, s. 30‒39). Stuart McAnulla wskazał, że 

podmiotowość oznacza zdolność jednostek czy grup do wywierania (zamierzo‑
nego bądź niezamierzonego) wpływu na swoje otoczenia (…) [podczas gdy – 
B.S.] „struktura” zwykle odnosi się do kontekstu; do warunków materialnych, 
które wyznaczają zakres działań dostępnych aktorowi (McAnulla, 2006, s. 273). 

 Cechą charakterystyczną każdego myślenia geopolitycznego jest 
lokowanie dociekań w obszarze bliższym strukturze aniżeli podmioto‑
wości. Drugą parę stanowisk tworzy materializm i idealizm (Hay, 2002, 
s. 194‒215). Uproszczona materialistyczna wizja nauki zakłada, że świat 
materialny oddziałuje bezpośrednio na wynik ludzkiego działania, przy 
czym możliwa jest empiryczna obserwacja tego oddziaływania. Taki po‑
gląd jest spójny z analityczno‑empirycznym modelem teoretyzowania, 
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gdzie celem jest wyjaśnienie zachodzących zjawisk. Z kolei idealizm 
przyjmuje, że świat jest tworzony w drodze interpretowania go; nauka 
uprawiana w tym podejściu jest bliska hermeneutyczno‑humanistyczne‑
mu modelowi teoretyzowania (Sajduk, 2008, s. 11‒30).
 Zarówno klasyczna, jak i neoklasyczna geopolityka, zakotwiczo‑
ne w środowisku geograficznym (w sensie ukształtowania terenu, jak 
też uwzględniającym zmienne demograficzne i kwestie gospodarcze), 
to przykłady myślenia wpisującego się w podejście strukturalistyczne. 
Klasyczni geopolitycy (Mackinder i Ratzel) przyjmowali stanowisko na‑
ukowego materializmu, które zdaniem teoretyków geopolityki krytycznej 
służyło do promowania nacjonalistycznych celów ich własnych narodów 
(Taylor, 2003, s. 379). Relatywna niezmienność środowiska geograficz‑
nego wzmacnia rolę materializmu w klasycznych i neoklasycznych do‑
ciekaniach geopolitycznych, zdolnych do tworzenia prognoz w ramach 
pozytywistycznego i empirycznego podejścia do wiedzy i budowania te‑
orii wyjaśniających. Wyzwaniem dla neoklasycznej geopolityki jest od‑
powiedź na pytanie, czy ustalenia formułowane za pomocą geopolityki 
dotyczą jedynie konkretnego państwa lub obszaru w konkretnych uwa‑
runkowaniach historycznych i technologicznych, czy też mogą być pod‑
stawą do uogólnień wyższego rzędu. Spory i kontrowersje w obrębie 
neoklasycznej geopolityki w niewielkim wymiarze dotyczyły namysłu 
nad samą geopolityką jako nauką (zagadnień metodologii i technik ba‑
dawczych). W zamian dyskusje dotyczyły wskazywania różnic pomię‑
dzy pomysłami i koncepcjami. Przykładem takich spekulacji była „ry‑
walizacja” koncepcji ‘Heartlandu’ Mackindera z koncepcją ‘Rimlandu’ 
Spykmana, czy tej ostatniej z koncepcją stref pęknięć/zgniotu Cohena. 
Podobnie, rozróżnianie państw tellurokratycznych i talassokratycznych, 
koncepcje „pułapki Charlesa Kindlebergera” (Kindleberger, 1986) czy 
„pułapki Tukidydesa” (Alison, 2017), nie mogą rościć sobie prawa do by‑
cia teorią pozwalającą na formułowanie przekonujących prognoz.
 Geopolityka krytyczna, odcinając się od determinizmu geograficzne‑
go i wskazując na trudności z wyartykułowaniem przez klasyczną i neo‑
klasyczną geopolitykę (obiektywnych) praw przyczynowo‑skutkowych, 
stanowi próbę przezwyciężenia tych ograniczeń. Punkt ciężkości przesu‑
nął się z wyjaśnień natury materialnej (geograficznej) na ustalanie sen‑
sów, jakie uwarunkowaniom geograficznym nadają grupy mające wpływ 
na politykę zagraniczną danego państwa. Peter J. Taylor (2003, s. 377) 
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uważa, że geopolityka powraca z peryferii dyskursu naukowego, wno‑
sząc do dyskusji wątki wykraczające poza klasyczne analizy sił i stra‑
tegii bezpieczeństwa. Podejście to wyrasta z krytyki pozytywistycznych 
założeń, w tym odrzucenia koncepcji obiektywnie istniejącej prawdy 
(w kontekście geograficznych prawidłowości wpływających na politykę 
państw) – jej miejsce zajęła m.in. prowadzona w postmodernistycznym 
duchu dekonstrukcja znaczeń nadawanych danemu obszarowi. Celem 
stało się odkrywanie interpretacji, jakie ludzie nadają miejscom (pojedyn‑
cze osoby, elity rządzące, grupy społeczne, kultura masowa). Badacze 
próbują zrozumieć mechanizmy wytwarzania takich pojęć oraz wskazać 
siły, w interesie których leży podtrzymywanie danej interpretacji. Innymi 
słowy, obecne w geopolityce neoklasycznej próby poszukiwania wyjaś
nień zastąpiły próby rozumienia procesów globalnych.
 Uciekając przed zarzutem o determinizm geograficzny, ramy teo‑
retyczne geopolityki krytycznej zostały poszerzone o uwzględnienie 
czynnika ideowego. Przykładowo, różne dyskursy geopolityczne, np. 
odmienne stanowiska wobec procesu integracji europejskiej Niemiec, 
Francji czy Wielkiej Brytanii, byłyby w takim podejściu wyjaśniane nie 
przez położenie geograficzne, ale poprzez interpretację i wnioski, jakie 
z położenia własnego państwa wyciągają decydenci, oraz w jaki sposób 
kształtuje to ich percepcję polityki zagranicznej. Proces badawczy stara 
się uchwycić mechanizm, za pomocą którego (obiektywny) fakt geogra‑
ficzny (np. wyspiarskość Wielkiej Brytanii) kształtuje mapy mentalne elit 
oraz powstawanie wyobrażeń na temat znaczenia przypisywanego róż‑
nym obszarom (der Wusten i Dijkink, 2002, s. 19‒38).
 Odrzuceniu geografii jako elementu strukturalistycznego towarzyszy‑
ło zastąpienie go przez inkluzywne koncepcje struktury/kontekstu, jak 
dyskurs (Mamadouh i Dijkink, 2006, s. 356), czy np. płeć i określana 
przez nią grupa społeczna (Dixon, 2015; Dixon i Marston, 2013; Maca‑
ła, 2014, s. 189‒203; Potulski, 2011, s. 99‒108). W kontekście omawia‑
nych diad najżywsze współcześnie tradycje neoklasycznej geopolityki 
i geopolityki krytycznej zajmowałyby odpowiednio pola przecinania się 
strukturalizmu i materializmu oraz strukturalizmu i idealizmu.
 T r z e c i a  o ś  k o n t r o w e r s j i  dotyczy swoistości i odrębności do‑
ciekań geopolitycznych od innych pokrewnych dziedzin wiedzy. Krytycy 
odrębności geopolityki podnoszą, że różnice pomiędzy geopolityką kla‑
syczną i neoklasyczną a teorią realizmu oraz neorealizmem/realizmem 
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strukturalnym (Waltz, 1979; Gilpin, 1981; Mearsheimer, 2001) są na tyle 
nikłe, że wydzielanie geopolityki jako osobnej dziedziny może być uznane 
za kontrowersyjne (Sykulski, 2011, s. 115‒120). Oba podejścia podzielają 
przekonanie o zasadniczej roli państwa jako centralnego podmiotu w re‑
lacjach międzynarodowych. Państwa wykorzystując siłę kierują się włas‑
nym interesem w dążeniu do wzrostu potencjału, często ignorując zasady 
międzynarodowej moralności i etyki. Obecnie świat relacji międzynarodo‑
wych opisywany jest przez pryzmat strategii wojskowych i rywalizacji mię‑
dzypaństwowej. Zgoda na prymat realizmu nad geopolityką powoduje, że 
staje się ona odmianą realizmu politycznego, akcentując znaczenie poło‑
żenia i przestrzeni geograficznej. Stefano Guzzini (2012, s. 29) podkreśla, 
że znaczna część ogłoszonych po zimnej wojnie koncepcji uwzględnia‑
jących geopolityczny sposób myślenia wyszła od realistów, jak: Zbigniew 
Brzeziński (1998); John Mearsheimer (2001); Samuel Huntington (1998) – 
jego koncepcję zderzenia cywilizacji można uznać za przejaw konstrukty‑
wizmu; Edward Luttwak (1999, s. 17‒23), który dystansuje się od wpisy‑
wania jego poglądów do szkoły realistycznej (Luttwak, 2012, s. 9). Jacek 
Czaputowicz (2014, s. 27) uważa, że geopolityka może stanowić formę 
aplikacji zasad realizmu do rzeczywistości międzynarodowej.
 Geopolityka krytyczna ma wiele wspólnego z podejściami postmo‑
dernistycznymi i konstruktywistycznymi w stosunkach międzynarodo‑
wych (Wendt, 2008; Kratochwil, 1989; Katzenstein, 2005), ale różnice 
nie są tak znaczne, by uzasadnić traktowanie jej jako osobną dyscypli‑
nę czy wręcz dziedzinę nauki. Niektórzy badacze odmawiają podejściu 
konstruktywistycznemu pozycji samodzielnego paradygmatu badaw‑
czego w obrębie teorii stosunków międzynarodowych, traktując kon‑
struktywizm jako perspektywę dającą się pogodzić z każdym z głównym 
paradygmatów (Jørgsen, 2018, s. 40). Wydaje się, że podobna decy‑
zja byłaby uzasadniona także odnośnie do geopolityki w obrębie nauki 
o stosunkach międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami 
Aktualne słabości geopolitycznego rozumowania wynikają pośrednio 
z ewolucji, jaką ta dziedzina wiedzy przechodziła od narodzin do czasów 
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współczesnych. W podejściu niemieckim w początkowej fazie rozwoju 
aparaturę pojęciową i bazę metodologiczną tworzyły materializm, deter‑
minizm i złączony z nimi biologizm (obok kontrowersji natury moralnej, 
główna oś naukowej krytyki dotyczy jednoczynnikowości udzielanych 
wyjaśnień). Teorie zawężające spektrum uwzględnianych czynników 
(Hay, 2002, s. 59‒88), łatwe w zastosowaniu, w skrajnej odmianie jed‑
noczynnikowych wyjaśnień narażone są na bardzo duże ryzyko błędu. 
Z kolei wadą geopolityki uprawianej w krajach anglosaskich było pod‑
porządkowanie jej interesom politycznym konkretnego państwa, przez 
co została ona zredukowana do pełnienia roli uzasadnienia aktualnych 
interesów politycznych.
 Leszek Moczulski (2000, s. 53‒54; 2002) pisząc o samodzielności 
naukowej neoklasycznej geopolityki jako dziedziny wiedzy, wskazywał 
m.in. na zagrożenia wynikające po pierwsze z przyjęcia determinizmu 
geograficznego, a po drugie z nihilizmu geograficznego – przeceniania 
wpływu czynnika geograficznego albo zrównania go z innymi czynnika‑
mi. Obecnie budowanie twierdzeń geopolitycznych na podstawie deter‑
minizmu geograficznego nie jest często spotykane, choć wciąż można 
je zaobserwować w warstwie semantycznej i erystycznej (por. Lubi‑
na, 2018). Obawa o nihilizm geograficzny wydaje się być uzasadniona 
w kontekście autorów podejmujących badania w nurcie geopolityki kry‑
tycznej, ale „odcięcie się” od geografii może być równoznaczne z po‑
rzuceniem jakichkolwiek związków z geopolityką. Efektem radykalnej 
reakcji na zarzuty o determinizm geograficzny jest przedkładanie bada‑
nia opinii nad badaniem samej rzeczywistości (Moczulski, 2000). Nurt 
geopolityki krytycznej neguje istnienie obiektywnej rzeczywistości, moż‑
na więc potraktować tę uwagę jako obronę stanowiska neoklasycznej 
geopolityki. Realnym „grzechem” geopolityki jest uzależnienie jej od bie‑
żących potrzeb politycznych i mód ideologicznych, co zdaniem Moczul‑
skiego jest efektem zbyt radykalnego odseparowywania się od historii. 
 Jakub Potulski twierdzi, że „koncepcja geopolityki zawsze będzie 
przedmiotem kontestacji, a jej treść i zastosowanie będą przedmiotem 
sporu między badaczami” (2010a, s. 35), niemniej warto zasygnalizo‑
wać kierunki dające jej szanse rozwoju. Dla neoklasycznej geopolity‑
ki byłby to proces łączenia z ugruntowanymi paradygmatami w ramach 
stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z neorealizmem ‒ przykła‑
dem może być praca Øysteina Tunsjø (2018), kładąca teoretyczne 
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zręby pod paradygmat geostrukturalnego realizmu. Największa słabość 
wynika z niewypracowania metod, technik, narzędzi badawczych i ana‑
litycznych, pozwalających wyjść poza opis sytuacji międzynarodowej 
nieodbiegający od opisów dostarczanych przez prasę codzienną. Na 
poziomie teorii potrzebna jest wytrwała praca nad rozwojem oraz adap‑
towaniem metod badawczych z innych nauk społecznych (Deudney, 
1997, 91‒123). Na poziomie prowadzenia analiz i testowania teorii waż‑
ne jest testowanie i włączanie w warsztat analityczny wybranych narzę‑
dzi i technik wykorzystywanych do pracy z otwartymi źródłami informacji 
(Sajduk, 2016, s. 120‒129).
 Aktualnie geopolityka krytyczna to najżywiej rozwijająca się gałąź 
geopolityki, co wynika z przyjęcia modelu tworzenia wiedzy i uprawiania 
nauki, której celem jest rozumienie. 
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Geopolityka jako zjawisko medialne w polsce

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: różnorodność nurtów geopolityki i związanych 
z nią kontrowersji czynią z niej istotne zjawisko medialne.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: w polskim dyskursie medialnym 
zainteresowanie geopolityką wzrosło po ukazaniu się książki  Jacka barto
siaka Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju (2018). 
towarzysząca temu wydarzeniu promocja sprawiła, że o geopolityce do
wiedziała się znaczna część społeczeństwa. debata medialna wokół geo
polityki, jej składowych i znaczenia dla rzeczypospolitej przybrała gwał
towny przebieg. zwolennicy i przeciwnicy tego zjawiska  polemizowali 
w kolejnych tekstach przybierających niekiedy formę listów otwartych, 
podnoszących argumenty „za” lub „przeciw” geopolityce. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Medializacja geopolityki niesie ze sobą 
szereg konsekwencji. do najważniejszych należy możliwość swobodnej 
wypowiedzi różnych autorów z jednej strony, z drugiej zaś  konieczność 
dostosowania takiej publicznej debaty do standardów rynku medialnego 
w internecie. w tekstach traktujących o geopolityce można dostrzec trzy 
dominujące wątki: 1) sposób postrzegania geopolityki (w kategorii nauki, 
quasinauki, czy ideologii); 2) fenomen atrakcyjności geopolityki; 3) złud
ność kreowanej przez nią wizji świata.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
autor zwraca uwagę na negatywne strony sporów zwolenników i przeciw
ników geopolityki, wskazując zarazem na dobre ich strony – dywersyfikację 
analiz, która może służyć decydentom w projektowaniu  polityki państwa.

Słowa kluczowe: geopolityka, media, dyskurs, polska, debata
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definicja pojęcia 
Geopolityka jest terminem zyskującym na przestrzeni ostatnich kilku lat 
na znaczeniu. Zwolennicy geopolityki uważają ją za oddzielną, acz in‑
terdyscyplinarną dziedzinę nauki, na którą składają się elementy po‑
litologii, stosunków międzynarodowych, historii i geografii. Traktują ją 
oni jako „super‑czynnik” regulujący współczesne stosunki występujące 
między państwami – w ten sposób istotę geopolityki ujmuje Jacek Bar‑
tosiak (2018). Przeciwnicy tego poglądu podkreślają, że takie ujmowa‑
nie stanu rzeczy przyczynia się do spłycenia debaty i uproszczenia rela‑
cji między państwami. Zdaniem części zwolenników geopolityki, relacje 
te podlegają niemal predestynacji, a z góry narzucone państwom role, 
mimo upływającego czasu oraz zmieniających się uwarunkowań, pozo‑
stają w zasadzie niezmienne. Przeciwnicy takiego sposobu ujmowania 
geopolityki traktują ją jako zabobon niegodny naukowca, który w ostat‑
nich latach stał się po prostu „modny” (ten subiektywny wątek pojawia 
się w dyskursie medialnym wokół geopolityki). Rozważając geopolitykę 
jako naukę można przywołać wątpliwości, które prezentuje Stanisław 
Otok (2012, s. 7‒8) pytając, czy geografia polityczna może być ujmo‑
wana jako odrębna nauka. Krytycy traktowania geopolityki jako odręb‑
nej nauki uważają, że nie ma ona ściśle określonego przedmiotu badań 
oraz jasnych ram, które pozwoliłyby na oddzielenie jej od innych dzie‑
dzin. Z racji braku możliwości wytyczenia określonego pola badawcze‑
go nie można poprawnie i precyzyjnie sformułować wniosków. 
 Geopolitykę można jednak ujmować jako element nauki (nie jako 
oddzielną dziedzinę) powiązanej nierozerwalnie z geografią polityczną 
(Otok, 2012; Moczulski, 2019). 

Geografia polityczna opisuje i poddaje analizie zjawiska polityczne, występują‑
ce na naszym globie; jest częścią ogólnego opisania ziemi. Geopolityka, wyko‑
rzystując dane geografii i historii (ale i wielu innych nauk), zajmuje się relacjami 
czasoprzestrzennymi, występującymi między państwami i ich zgrupowaniami 
(Moczulski, 2019, s. 30). 

Sama geopolityka w sposób zasadniczy różni się od nauki o stosun‑
kach międzynarodowych, które opisują i analizują zależności pomiędzy 
państwami, a także ich funkcjonowanie (Moczulski, 2019). Według nie‑
których zwolenników geopolityki umieszczenie jej pomiędzy geografią, 
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historią, naukami politycznymi, ekonomicznymi, o społeczeństwie, 
o kulturze, wyznacza dla niej centralny punkt w nauce (konsekwencje 
takiego stanowiska zostaną wskazane w dalszej części tekstu). Ter‑
min „geopolityka” wielokrotnie stanowi figurę retoryczną niemającą nic 
wspólnego z nauką, przydając tekstom walor ekspercki i analityczny.
 W literaturze przedmiotu pojawia się istotna uwaga dotycząca kry‑
tycznej konotacji geopolityki z polityką, m.in. koncepcji Grossdeu
tschland Reich opartej na Geopolitik autorstwa Karla Haushofera, która 
zaszkodziła rozwojowi dyscypliny (Moczulski, 2019, s. 30). Koncepcja 
Haushofera była narzędziem hitlerowskich Niemiec, jednak wskazywa‑
nie, że geopolityka służy wyłącznie „nauce imperializmu” jest nieuza‑
sadnione, może bowiem służyć także pokojowi. Po roku 1945 nastąpiło 
przewartościowanie związane z pojawieniem się możliwości destrukcji 
świata w następstwie stusekundowej wojny (autorem tego pojęcia jest 
Pierre Gallois). Oznaczało to, że wszelkie inne czynniki determinujące 
dotychczasowy układ sił na świecie (polityczne, demograficzne, kultu‑
rowe, terytorialne) nie miały już większego znaczenia. Po ustawieniu 
w centrum groźby samozagłady, polityka została zdominowana przez 
strategię: „przestrzeń nie straciła swego znaczenia, lecz zostało ono 
zredukowane do dwóch tylko czynników: ustalenia optymalnych celów 
oraz kierunków przenoszenia ładunków nuklearnych” (Moczulski, 2019, 
s. 36). Stąd po 1945 roku powstał termin geostrategia, który wyparł geo‑
politykę. Przedrostek „geo‑” oznaczał, że zagadnienie to dotyczyło całe‑
go świata. Zdaniem Moczulskiego, pod koniec XXI wieku geopolityka – 
jako oddzielna dyscyplina naukowa – wychodzi z kryzysu, znajdując 
odpowiedzi na nowe pytania i wyzwania związane z przełomem wieków.
 Akademicki spór wokół zagadnienia geopolityki w momencie przej‑
ścia do warstwy medialnej ucieka spod naukowych rygorów dyskusji 
na argumenty. Krąg komentatorów i uczestników dyskusji poszerza się, 
a dyskurs medialny zasadniczo różni się od skupionego na nauce. My‑
ślenie ideologiczne, skrótowe, stereotypowe, oparte niejednokrotnie na 
„niedoczytaniu”, zastępuje rzeczową dyskusję. Należy zatem przyjąć 
krytyczne, acz idealistyczne założenie, że uczestnicy dyskusji powin‑
ni dysponować podstawową wiedzą pozwalającą na zastosowanie kry‑
tycznej analizy i zajęcie stanowiska (niekoniecznie publicznie) na pod‑
stawie swojej wiedzy i doświadczenia.
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analiza historyczna pojęcia

Geopolityka jako zjawisko medialne zyskała na znaczeniu wraz z ko‑
lejnymi publikacjami Jacka Bartosiaka: Rzeczpospolita między lądem 
a morzem. O wojnie i pokoju (2018) oraz Przeszłość jest prologiem 
(2019), którym towarzyszyła szeroka promocja z wykorzystaniem me‑
diów społecznościowych. W połowie września 2018 roku Bartosiak zo‑
stał prezesem spółki nadzorującej budowę Centralnego Portu Komu‑
nikacyjnego (ustąpił w lutym 2019 r.), nadal jest członkiem Zespołu 
Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komu‑
nikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjonalizacja wizji doty‑
czących budowy CPK (2017 r.) oraz podkreślanie jego znaczenia, także 
w kontekście geopolityki, wiązała się z coraz większą liczbą medial‑
nych publikacji wokół geopolityki. W medialnym dyskursie głos zabie‑
rają przedstawiciele środowiska promującego geopolitykę, dziennikarze 
i publicyści, naukowcy, analitycy i eksperci. Teksty publikowane w czo‑
łowych periodykach, przygotowywane przez dziennikarzy, opierają się 
w dużej mierze na wypowiedziach innych osób (ekspertów, przedstawi‑
cieli nauki). Profil ideologiczny danego typu medium determinuje jego 
stosunek do geopolityki. Taka koincydencja występuje także w obsza‑
rze polityki, będąc następstwem polaryzacji polskiego sporu polityczne‑
go. Koalicja rządowa Zjednoczonej Prawicy argumentuje podejmowanie 
dużych inwestycji (wspomnianego CPK czy przekopu Mierzei Wiślanej) 
w dużej mierze uzyskaniem suwerenności, niezależności, która pozo‑
staje zagrożona ze względu na uwarunkowania geopolityczne (głównie 
związane z bliskością Rosji). Ugrupowania lewicowe, liberalne, a tak‑
że konserwatywne (nie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy) pre‑
zentują odmienne stanowisko, wedle którego projekty rządowe są prze‑
jawem nieuzasadnionej megalomanii. Dotyczy to także oceny polityki 
zagranicznej, której jednym z punktów centralnych stała się stworzona 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i prezydent Chorwacji Kolindę Gra‑
bar‑Kitarović koncepcja instytucjonalizacji Trójmorza (TSI) z 2015 roku, 
formalizowana od szczytu w Dubrowniku w 2016 roku. 
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problemowe ujęcie pojęcia
Dyskurs medialny skupia się na traktowaniu geopolityki jako czynni‑
ka determinującego działania polityczne. Zdecydowanie mniej pole‑
mik opiera się na źródłach naukowych. Geopolityka jest szeroko ko‑
mentowana w mediach społecznościowych, portalach internetowych 
i w mediach społecznościowych (tu prym wiedzie Twitter). Internet daje 
najszybszą możliwość dostępu do darmowych artykułów, a także do 
publicznego wyrażania opinii (pod swoim nazwiskiem, jak i anonimo‑
wo). Powszechność Internetu umożliwia wyrażanie opinii przez odbior‑
ców masowych, niemających przygotowania merytorycznego ‒ z jednej 
strony upowszechnia to wiedzę o geopolityce, z drugiej zaś spłyca de‑
batę. Media charakteryzują się określonymi ramami, w których niezwy‑
kle istotną rolę stanowi wskaźnik dotyczący czasu spędzanego na da‑
nym portalu internetowym. Liczba treści, kliknięć, czasu przebywania na 
danej stronie ma znaczenie dla atrakcyjności reklamowej danego me‑
dium. Oznacza to, że geopolityka w tym ujęciu jest zjawiskiem podat‑
nym także na komercjalizację. 
 W uwagach wstępnych dotyczących traktowania geopolityki jako zja‑
wiska medialnego należy przyjrzeć się terminowi „dyskurs”, nieroze‑
rwalnie powiązanemu z mediami. W latach 70. XX wieku wśród oby‑
wateli nastąpił wzrost świadomości procesów politycznych, których są 
podmiotami, co wymusiło profesjonalizację polityki. Dyskurs (łac. dis
cursus) oznacza rozproszenie, bieganie tu i tam; według słownika 
współczesnego języka to „rozmowa, dyskusja, przemowa”. Dyskurs 
jest zdarzeniem komunikacyjnym, do jego wystąpienia potrzebny jest 
język, słowa – dzięki nim odbiorca otrzymuje w zasadzie nieograniczo‑
ną możliwość tworzenia i interpretowania wypowiedzi. Występuje jed‑
nak zasadnicza różnica pomiędzy znaczeniem reguł wyrazów (langue) 
a faktycznym znaczeniem wypowiedzi (parole). Język stanowi system 
kodów, który został przyjęty przez daną społeczność i włączony do jej 
kultury, tradycji, determinując tworzony przezeń obraz świata. Francu‑
ski filozof Jacques Derrida wskazał, że system języka jest niekomplet‑
ny, w związku z tym wprowadził pojęcie „dekonstrukcji”, które odnosi się 
do wielości możliwości interpretacji języka. Nie jest możliwe ustalenie 
jedynie słusznej wykładni znaczenia wyrazów, uniwersalnej dla wszyst‑
kich odbiorców. Ogromne znaczenie ma kontekst, który jest wypadkową 
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m.in. sumy doświadczeń osobistych danej społeczności. Bronisław Ma‑
linowski zaliczył do kontekstu cztery składowe: otoczenie ludzkie (spo‑
łeczne), otoczenie kulturowe (symbole, wartości), otoczenie historyczne 
(tradycja, wspólna historia) i otoczenie fizyczne (środowisko naturalne) 
(Firth, 1967).
 Teun van Dijk (2001) pisał, że „dyskursem określamy to, w jaki spo‑
sób ludzie używają języka, myślą i oddziałują na siebie, a tym samym 
współtworzą i odtwarzają swoje grupy, społeczeństwa i kultury”. Wy‑
szczególnił trzy wymiary dyskursu: użycie języka, przekazanie idei oraz 
interakcję w procesach społecznych. Ta koncepcja zawiera najważniej‑
szą wykładnię pojęciową, uwzględnia bowiem zarówno kod języka przy‑
jęty przez daną społeczność, jak też budowę i trwanie grup ludzi, cha‑
rakteryzujących się danym dyskursem. 
 Stefan Jerzy Rittel (2003) nadrzędną rolę w interpretacji wypowie‑
dzi, w tym także przyczynku do zaistnienia dyskursu, upatruje w istnie‑
niu określonego kontekstu sytuacyjnego. Każda wypowiedź posiadają‑
ca swój kontekst będzie różnie interpretowana. Rittel wskazuje, że na 
kontekst sytuacyjny składają się cechy szczególne uczestników proce‑
su komunikacji wyrażające ich tożsamość, która w przypadku dyskursu 
oznacza rodzaj kompetencji językowej tak podmiotów indywidualnych 
(monolog), jak i komunikujących się interpersonalnie (dialog) oraz wie‑
lopodmiotowych (np. politolog w dyskusji publicznej). Ten ostatni przy‑
padek będzie właściwy dla naszej analizy.
 Między komunikacją a dyskursem wystąpiła potrzeba wspólnego 
mianownika, którym został kontekst kulturowy. Komunikacja jest kon‑
tekstem dyskursu. Dyskurs powinien spełniać wymóg komunikatywno‑
ści, do którego Rittel zalicza: spójność – tekst jest komunikatywny, jeżeli 
z powiązania wyrazów powstaje obraz całości treści; koherencję – lo‑
giczne związki między wyrazami zgodnie z normą językową; intencjo
nalność – adekwatność między celem wypowiedzi a zasadą budowy 
tekstu; akcentabilność – odbiorca oczekuje tekstu, pożąda informacji; 
informatywność – zawiera informacje, które są znane odbiorcy, male‑
je ona, gdy przeważają informacje, których odbiorca nie zna; sytua
cyjność – tekst dostosowany do miejsca, treści i warunków, w których 
jest wygłaszany; intertekstowość – tekst jest komunikatywny, jeśli trafia 
w kompetencje kulturowe odbiorcy (odbiór tekstu zależy od tekstów, ja‑
kie odbiorca już poznał).
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 W niniejszym opracowaniu analizie poddane zostaną teksty pisane, 
które pozwalają na bardziej wnikliwe zapoznanie się z nimi. Opracowa‑
nia telewizyjne czy radiowe rządzą się innymi prawami, analiza słowa 
możliwa jest dopiero po transkrypcji mowy na tekst. Istnieją także czyn‑
niki wpływające na to, czy odbiorca sięgnie po tekst, np. wprowadzanie 
opłat za dostępność do tekstów (tzw. paywall). Dane teksty są zapowia‑
dane jednym bądź dwoma akapitami (lead), a chętni mogą przeczytać 
je dalej po wykupieniu dostępu (jednostkowego lub abonamentu). Przy‑
najmniej część odbiorców tekstów wyrabia sobie opinię jedynie na pod‑
stawie tego wprowadzenia, bywa tak też w przypadku tekstów, które 
zdaniem odbiorców są zbyt długie (często tekstom towarzyszy informa‑
cja, ile czasu zajmuje ich lektura). Utrzymanie skupienia odbiorców sta‑
je się coraz trudniejsze, a odbiorca szuka konkretnych odpowiedzi na 
szybkie pytania. W takim układzie pole do samodzielnej refleksji zostaje 
zminimalizowane.
 Jak przykuć uwagę odbiorcy? Poza interesującą grafiką, zależy to 
właśnie od leadu. Przykłady: 

Geopolityka daje łatwe rozwiązania skomplikowanych problemów i receptę, jak 
uczynić z Polski regionalne mocarstwo. Problem w tym, że w ten sposób spły‑
ca debatę o stosunkach międzynarodowych oraz powiela treści bliskie Kremlo‑
wi (Łuniewski, 2020).
 By uniknąć losu marksistów, geopolitycy muszą w swoim myśleniu zaprze‑
stać popełniania „grzechów” ciężkich: od pychy począwszy, przez determinizm, 
uniwersalizm, redukcjonizm, na sekciarstwie skończywszy (Lubina, 2018a).
 Geopolityka to zła polityka dla Europy Środkowej i Wschodniej. Nie jeste‑
śmy Rosją i nie powinniśmy tak jak Kreml postrzegać stosunków międzynaro‑
dowych, a już na pewno nie być rzecznikiem takiego podejścia. Jeśli bowiem 
będziemy myśleć w kategoriach koncertu mocarstw i stref wpływów, to może się 
okazać, że nagle staniemy się ich ofiarą (Purski, 2019).
 W ostatnich kilku tygodniach obserwujemy wzmożony atak na geopolitykę 
w Polsce. Głosy krytyki płyną od prawa do lewa. Od środowisk politycznych (np. 
Bartłomiej Sienkiewicz), postkomunistycznych środowisk mundurowych (np. płk 
Piotr Wroński), aż na akademickich skończywszy (np. prof. Adam Wielomski czy 
dr Michał Lubina) (Sykulski, 2018). 
 Jacek Bartosiak: Świat, w którym się poruszamy już nie istnieje. (…) Chiny 
i Rosja są zdecydowane na rewizję systemu światowego. Stosują tylko mądrą 
taktykę drobnego testowania starego hegemona. Świat jest zupełnie inny niż 
ten, który znamy z czasów, kiedy wchodziliśmy do NATO, jest inny niż nawet kil‑
ka lat temu. To się jeszcze może pogłębić (Kopański i Krajski, 2016).
 Polacy mają nowe hobby – geopolitykę. Proponuje ona recepty na wielkość 
Rzeczpospolitej i wytrychy do rozumienia świata (Winnicki, 2018, s. 44).
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 Jeśli przyjrzeć się modom intelektualnym na polskiej prawicy, to po modzie 
na Budapeszt, Ankarę i w końcu Pekin, dziś tryumfy święci moda na geopolity‑
kę. Niestety, być może wbrew intencjom tych, którzy głoszą, że geopolityka to 
idealne narzędzie do analizy stosunków międzynarodowych, ta ostatnia moda 
coraz częściej współgra z melodią do tej pory graną przez Kreml (Jurasz, 2018). 

 Przytoczone powyżej fragmenty w oczywisty sposób pozwalają za‑
kwalifikować autorów do entuzjastów geopolityki albo do sceptyków. 
Znakomita większość materiałów poświęconych geopolityce układa się 
na osi zero‑jedynkowej – ‘tak’ lub ‘nie’ dla geopolityki.
 Zwolennikami geopolityki są: dr Jacek Bartosiak, szef firmy Stra‑
tegy & Future; dr Leszek Sykulski, autor kilkudziesięciu artykułów na‑
ukowych i publicystycznych poświęconych geopolityce, kojarzony 
z ugrupowaniem Konfederacja, twórca Polskiego Towarzystwa Geopoli‑
tycznego i kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”, redaktor naczelny por‑
talu Nowa Geopolityka; dr Tomasz Deptuch, redaktor naczelny portalu 
Układ Sił. Po stronie geosceptyków wyróżniają się między innymi: dr 
hab. Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Łukasz Fyderek, adiunkt w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wojciech 
Jakóbik, redaktor naczelny portalu Biznesalert.pl. 
 Analiza tekstów opublikowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 
związanych w największej mierze z postacią Bartosiaka, pozwala na 
sformułowanie wniosków, które zostaną pogrupowane według domi‑
nujących wątków z uwzględnieniem tego, jaki stosunek mają do geo‑
polityki. Jesienią 2018 roku pomiędzy naukowcami z obu stron sporu 
i przy udziale publicystów rozpoczęła się publiczna dyskusja dotyczą‑
ca geopolityki. Wtedy właśnie, jak zaznaczono wcześniej, geopolity‑
ka szturmem wdarła się do debaty publicznej, już nie tylko eksperckiej. 
Jej obserwatorami, a niekiedy aktywnymi uczestnikami (wyrażający‑
mi swoje opinie np. w obszernych komentarzach, zarówno w mediach 
społecznościowych, jak i pod tekstami) stały się osoby dotychczas po‑
stronne, zupełnie niezaznajomione z pojęciem geopolityki. W tym kon‑
tekście warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z kluczowych tekstów, 
które opublikowano przy okazji tego sporu, nie wyjaśniał odbiorcy istoty 
geopolityki. Punkty wspólne dotyczą tego, że geopolityka powstała na 
przełomie XIX i XX wieku. Często przywoływane są nazwy Hearthland 
czy Rimland, jednakże bez szerokiego zaprezentowania niezbędnego 
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aparatu pojęciowego, co jest następstwem konwencji panujących w me‑
diach. Komentatorami sporu były osoby niemające wiedzy dotyczącej 
podejmowanego zagadnienia. Nie ma i nie było miejsca na szeroką de‑
batę, z komponentem edukacyjnym. Zwolennicy i przeciwnicy geopoli‑
tyki trwali przy swoich stanowiskach, nie przejawiając chęci zrozumienia 
argumentacji adwersarzy.
 W dyskursie wokół geopolityki można wyróżnić trzy dominujące wąt‑
ki. Pierwszy związany jest ze sporem, czy geopolitykę postrzegać nale‑
ży w kategorii nauki, quasi‑nauki czy ideologii. Drugi dotyczy fenomenu 
atrakcyjności geopolityki. Trzeci jest związany ze złudnością (zdaniem 
krytyków) kreowanego przez geopolitykę świata. Zwolennicy uznania 
geopolityki za naukę, m.in. Leszek Sykulski, stoją na stanowisku, że 
geopolityka spełnia przesłanki, aby zostać odrębną dziedziną. 

Geopolityka jest szkołą badawczą w ramach nauk politycznych. Szkołą ekspo‑
nującą i badającą znaczenie przestrzeni geograficznej w procesach politycz‑
nych. Eksponującą, a nie determinującą. Uprawianie geopolityki, które zacho‑
wuje naczelne zasady formułowania twierdzeń naukowych, jest naukowe (…) 
(Sykulski, 2018). 

Zdaniem tego autora geopolityka wypracowała swój badawczy język, 
a także metody badawcze (potęgometrię). Jeśli geopolitykę uznaje się 
za dyscyplinę naukową, to nie powinno dziwić, że będzie ona starać się 
tworzyć uniwersalne teorie, jednak nie determinują one w żaden sposób 
tego, w jaki sposób zachowa się dane państwo (Sykulski, 2018).

Geopolityka nie jest ani determinizmem geograficznym, ani kluczem do wszyst‑
kich drzwi. Jest bardzo użytecznym narzędziem do prowadzenia analizy i pro‑
jektowania bezpieczeństwa narodowego, ale tylko jednym z wielu (Winnicki, 
2018). 
 Geopolityka jest (…) jedną z dyscyplin naukowych. Ma pewne metody po‑
znawcze, ale nie może sobie rościć prawa do jednej prawdy (Łuniewski, 2020).

 Tomasz W. Deptuch (Deptuch, 2018a; Deptuch, 2018b) wskazuje, 
że geopolityka w wielu krajach stanowi przedmiot badań akademickich, 
z przygotowywaniem rozpraw doktorskich w tym zakresie, co może sta‑
nowić jeden z mocnych argumentów na rzecz uznania geopolityki za 
naukę. Argument ten odrzuca Michał Lubina, pisząc: „(…) to, że coś 
się wykłada i bada na uniwersytetach to jeszcze automatycznie nie 
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znaczy, że jest to nauka” (Lubina, 2018b). Głosy krytyczne pod adre‑
sem geopolityki w każdym z przytaczanych punktów będą wyraźnie 
nadreprezentowane. 
 Łukasz Fyderek (2018) pisze, że geopolityka w klasycznym ujęciu 
opartą opierała się na dwóch założeniach: geograficznym determini‑
zmie i obiektywizacji geografii. Została ona poddana krytyce i sfalsyfiko‑
wana w drugiej połowie XX wieku, co skutkowało spadkiem popularno‑
ści geopolityki, a także było jednoznaczne z niemożnością uznania jej 
za naukę. Od tego momentu teza o determinizmie geograficznym ustą‑
piła miejsca założeniu, że położenie geograficzne stanowi jeden z czyn‑
ników wpływających na procesy w obszarze stosunków międzynarodo‑
wych (nie znajdujący się w punkcie centralnym). Naukowcy starający 
się zachować twierdzenie dotyczące obiektywności geografii wpisują 
się w realistyczny paradygmat nauki o stosunkach międzynarodowych. 
Badacze uprawiający tego typu naukę nie tylko sięgają do metod za‑
rezerwowanych dla klasycznej geopolityki, jak wspomniana potęgome‑
tria, ale uwzględniają także inne założenia niezwiązane z geopolityką. 
Umożliwia to formułowanie twierdzeń, które można zweryfikować zgod‑
nie z założeniami naukowymi. Obok geopolityki realistycznej badacze 
mogą wybrać drogę prowadzącą w stronę konstruktywizmu – oznacza 
to akceptację geografii jako subiektywnie konstruowanej rzeczywisto‑
ści społecznej. Uznając wiele różnych, subiektywnych geografii, można 
w sposób weryfikowalny dowodzić tezy, że mają one istotny wpływ na 
decyzje polityczne. 

Kosztem tego jest jednak rezygnacja z kreślonych z rozmachem wizji, w któ‑
rych twarde wyznaczniki geograficzne – zobrazowane na mapie i odpowiednio 
zinterpretowane – stanowią uniwersalny klucz do wyjaśnienia decyzji, planów 
i strategii politycznych państw (Fyderek, 2018). 

 Podstawowy zarzut skłaniający do nieuznawania geopolityki za dzie‑
dzinę nauki wywodzi się z ograniczeń geopolityki związanych z trak‑
towaniem czynnika geograficznego jako dogmatycznego. Stawianie 
apriorycznych tez jako dogmatu spłyca analizę, nie uwzględnia bowiem 
istotnych zmiennych mających wpływ na działanie decydentów politycz‑
nych czy krajów. Aby lepiej je rozumieć, należy dobrze poznać konteks‑
ty wokół danego kraju/rejonu, władać jego językiem, znać kulturę, tra‑
dycję, elementy, które mają istotną rolę w procesie decyzyjnym. Lubina 
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pisał o grzechu celowości, zgodnie z którym przedstawiciele geopolityki 
uważają, że „państwa i ich przywódcy kierują się wymuszonymi przez 
uwarunkowania geopolityczne interesami i dlatego wygrywają lub prze‑
grywają, jeśli ich nie rozumieją. Ale zawsze jest to powód ich decyzji. 
Do tego racjonalny” (Lubina, 2018a). Geopolityka nie uwzględnia wy‑
stępujących w danym państwie specyficznych czynników wpływających 
na proces decyzyjny, związanych np. z jego historią lub kształtowaniem 
się elit politycznych. Wpływ na proces decyzyjny może mieć także czyn‑
nik impulsu (wzajemna niechęć pomiędzy aktorami politycznymi) oraz 
pragmatyzm polityczny. „Brak ograniczeń w czasie i przestrzeni oraz 
operowanie precyzyjnie brzmiącymi, uniwersalnymi pojęciami pozwa‑
lają geopolitykom mierzyć się właściwie z dowolną kwestią” (Winnicki, 
2018). Roman Kuźniar uważa, że geopolityka aspiruje do zaklasyfiko‑
wania jej jako dyscypliny naukowej, jednakże w kategoriach czysto na‑
ukowych praktyczna realizacja założeń geopolityki tego nie potwierdza 
(Winnicki, 2018). Z kolei Jacek Sokołowski pisze:

Geopolityka nie jest (…) nauką w klasycznym rozumieniu tego słowa, nie wyjaś‑
nia bowiem w sposób całościowy wyraźnie zdefiniowanego fragmentu rzeczy‑
wistości (społecznej lub przyrodniczej). Geopolityka jest raczej paradygmatem 
poznawczym (i w tym sensie może wchodzić w skład teorii naukowych) bazują‑
cym na dość oczywistej obserwacji – że geografia, czyli ukształtowanie terenu, 
przebieg szlaków komunikacyjnych i rozlokowanie zasobów naturalnych wpły‑
wają na bezpieczeństwo państwa, a co za tym idzie, na jego politykę, zwłaszcza 
zagraniczną (Sokołowski, 2019).  

 W dyskursie pojawiają się także głosy uznające geopolitykę za ideo‑
logię mającą swoich wyznawców (Lubina, 2018a; Maciążek, 2018, s. 
A6). Witold Jurasz określa przedstawicieli geopolityki mianem „kapła‑
nów”, według niego problem z geopolityką polega na tym, że „niezwy‑
kle trudno polemizować z jej twórcami, bowiem nie wychodzą oni poza 
poziom bardzo generalnych stwierdzeń i nie pokusili się o próbę sfor‑
mułowania konkretnego, spisanego programu politycznego. W efekcie 
stworzyli teorię doskonałą, której nie można ani potwierdzić, ani sfalsy‑
fikować” (Jurasz, 2018). Inni dyskutanci piszą:

Nie odrzucamy z miejsca tezy, że niektórzy liderzy lub grupy wpływu (…), po‑
dejmując decyzje, inspirują się geopolityczną szkołą myślenia. Nie ma jednak 
na to ewidentnych dowodów, gdyż zwolennicy geopolityki nigdy nie przedstawili 
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żadnych badań (…) udowadniających wpływ geopolityki na myślenie decyden‑
tów. Dopóki tego nie zrobią, lepiej poprzestać na tym, co nauki polityczne już 
zbadały. Wiemy, że decydenci kierują się dążeniem do zachowania lub maksy‑
malizacji władzy. Chcąc trafnie analizować i przewidywać politykę zagraniczną 
państw, konieczne jest bazowanie na rzetelnych badaniach każdego z intere‑
sujących nas systemów politycznych i w każdej z kultur politycznych (Fyderek 
i Lubina, 2019).

 Debatę wokół tego, czy geopolitykę można zaklasyfikować jako na‑
ukę czy też nie, podsumowuje Paweł Wójcik: „Geopolitycy są więc prze‑
konani o wyższości ich podejścia nad innymi, tymczasem prawda jest 
taka, że geopolityka jest jednym z najmniej użytecznych podejść w XXI 
wieku” (Wójcik, 2018). 
 Drugi wątek toczącej się w Polsce dyskusji na temat geopolityki do‑
tyczy fenomenu jej atrakcyjności. Geopolityka uznawana jest za powiew 
intelektualnej świeżości. Udzielając prostych odpowiedzi na trudne py‑
tania, zaspokaja ludzką potrzebę ładu, uporządkowania, znalezienia 
sensu w świecie (Lubina, 2018a). „Odbiorcy chcą czytać o geopolityce, 
bo w ich rozumieniu lepiej objaśnia świat niż jakakolwiek inna teoria” 
(Sykulski, za: Winnicki, 2018). 

Geopolityków często nie krępuje gorset politycznej poprawności, mówią, co my‑
ślą. (…) Ich wystąpienia wydają się świeższe, oni sami bardziej otwarci, odważ‑
niejsi i kompetentni od reszty specjalistów od kondycji świata, mających tenden‑
cję do dostrzegania złożoności rzeczywistości, zwłaszcza wobec postępującego 
odpływu moralności w stosunkach międzynarodowych (Winnicki, 2018). 

 Geopolitycy uderzają w krytyczne tony, gdy chodzi o strategicznych 
partnerów Polski, np. kontestują amerykańskie gwarancje bezpieczeń‑
stwa albo uważają relacje z Niemcami za wręcz poddańcze. Fyderek 
i Lubina przestrzegają przed wpadnięciem w tzw. „pułapkę geopolityki”: 
wszystkie prognozy brzmią logicznie, spójnie i wiarygodnie, jednak się 
nie sprawdzają. Geopolityka stanowi konkurencję dla akademii, bowiem 
w sposób zdecydowanie bardziej nowoczesny i przystępny objaśnia 
trudne zagadnienia. Jak zaznaczają, „to nie geopolitycy przewidzieli ry‑
walizację amerykańsko‑chińską. Wiedziano o niej na ekspercko‑akade‑
mickim poziomie już od dawna, w tym także i w Polsce”, ale więcej od‑
biorców uznałoby, że prognozę tę trafniej wysunęli geopolitycy. „Zasługi 
(…) nie są więc prognostyczne, lecz popularyzatorsko‑marketingowe” 
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(Fyderek i Lubina, 2019). W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Fyderek 
mówił wręcz o słabości środowiska politologicznego w popularyzowa‑
niu różnych szkół myślenia o stosunkach międzynarodowych, które by‑
łoby ciekawe dla odbiorcy (Łuniewski, 2020). Powstałą lukę wypełnili 
geopolitycy, przedstawiając interesujące rozwiązania trudnych kwestii 
w przystępnej marketingowo formie, przy wykorzystaniu m.in. mediów 
społecznościowych, w tym wykładów zamieszczanych m.in. na Youtu‑
be (mają wysoki poziom oglądalności). Fyderek ubolewa, że w ostat‑
nim czasie geopolityka w jej klasycznym ujęciu stała się wszechobecna, 
bowiem 

przesuwa dyskurs do kategorii, jakimi posługiwały się mocarstwa na przełomie 
XIX i XX wieku. Zupełnie odsuwa i pomija takie aspekty stosunków międzynaro‑
dowych, jak współzależność gospodarcza, rola innowacyjności, przepływu kapi‑
tału i usług czy wymiana wiedzy. Skupiamy się na przesmyku suwalskim, karmi‑
my wizjami przyszłych wojen, a zapominamy o pozamilitarnych zagrożeniach, 
jak chociażby zmiany klimatu czy szalejąca obecnie pandemia (COVID‑19) (Łu‑
niewski, 2020). 

 W debacie publicznej geopolityka wyrządza szkodę, na którą zwra‑
cają uwagę jej przeciwnicy: zawężanie perspektyw, redukcjonizm, de‑
terminizm, a w konsekwencji intelektualne uwstecznianie debaty (infan‑
tylizm). Roman Kuźniar twierdzi, że za pomocą geopolityki próbuje się 
na skróty wyjaśniać bardzo skomplikowane zjawiska osobom, które są 
niewystarczająco wykształcone (za: Winnicki, 2018).
 Upowszechnienie geopolityki ma także pozytywne konsekwencje 
związane ze zwiększeniem zainteresowania zagadnieniami stosunków 
międzynarodowych, a tym samym pogłębianiem wiedzy na ich temat. 
Niestety teksty dotyczące geopolityki nie tłumaczą tego zjawiska od 
podstaw, ilustrują jedynie toczący się retoryczny spór pomiędzy zwolen‑
nikami a przeciwnikami geopolityki. Paweł Purski uważa, że przyczyny 
zainteresowania geopolityką są głębsze niż tylko zainteresowanie spra‑
wami międzynarodowymi:

Polskie społeczeństwo jest w trakcie redefiniowania swojej tożsamości. W obli‑
czu wzrostu zamożności, niskiego bezrobocia, rosnącej imigracji do Polski, kry‑
zysu legitymizacji Unii Europejskiej i ogólnego stanu zagrożenia, zarówno na 
Zachodzie jak i Wschodzie, wiele Polek i Polaków uwierzyło w opowieść o wy‑
jątkowej sile naszego kraju (Purski, 2019). 
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Myśl tę rozwija Paweł Wójcik wskazując, że stopień zainteresowania 
geopolityką pozostaje w ścisłej konotacji z poglądami politycznymi. 

Przytłaczająca większość polskich analityków geopolitycznych, o ile w ogóle nie 
wszyscy, jest mniej lub bardziej kojarzona z prawicą. Nic w tym zresztą dziwne‑
go, że młodzi prawicowcy z wypiekami na twarzy słuchają o rywalizacji wiodą‑
cych sił, snują rozważania o zakulisowych spiskach i przypominają, że ludzkoś‑
cią zawsze będą rządzić odwieczne prawidła, które mają naturalny charakter. 
O ile na lewicy zdecydowanie przeważa podejście socjologiczne, kwestie eko‑
nomiczno‑socjalne i relacje w społeczeństwie, ewentualnie kwestie tożsamoś‑
ciowe, polityka dla prawicy to przede wszystkim walka o interesy i pokazy siły. 
Geopolityka odzwierciedla spojrzenie prawicy na świat, którym rządzą żywioły 
i naturalne prawa, zaś państwa, jeśli chcą się utrzymać na powierzchni, muszą 
bezwzględnie walczyć o swoje interesy i strefy wpływów – zawsze czyimś kosz‑
tem (Wójcik, 2018). 

Powyższą tezę można rozszerzyć o wywód Purskiego, zgodnie z któ‑
rym wzrost wiary w siłę Polski jest nie tyle konsekwencją prostego na‑
cjonalizmu, ile wyzbyciem się długo skrywanych kompleksów wobec 

mitycznej ‘Europy’ i mocniejszym przekonaniem o swojej podmiotowości, przy 
jednoczesnym zachowaniu mesjanistycznej postawy, choć tym razem coraz 
bardziej kierowanej na rzekomo pogrążający się w kryzysie Zachód. Geopolity‑
ka ma dawać intelektualne, ‘obiektywne’ podstawy pod to, aby wreszcie Polska 
była wielka. Doprowadzona do ekstremum geopolityka to doskonałe narzędzie 
polityczne do mobilizacji zwolenników ‘twardej siły’ Polski i wykoślawionego re‑
alizmu, spod znaku środowisk skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych (Pur‑
ski, 2019). 

 Zdaniem Jacka Sokołowskiego, „geopolityka jest istotna dla Polaków, 
nie ulega bowiem wątpliwości, że rzeczywiście znajdujemy się w mię‑
dzymocarstwowej ‘strefie zgniotu’ – z punktu widzenia tychże mocarstw. 
Dzięki rozumieniu sposobu myślenia elit USA, Chin i Rosji potrafimy le‑
piej odczytać ich prawdziwe intencje i przewidzieć zachowania” (Soko‑
łowski, 2019). Reasumując, największym pozytywnym skutkiem fenome‑
nu geopolityki jest rozpoczęcie publicznej debaty dotyczącej przyszłości 
Rzeczypospolitej w kontekście bezpieczeństwa, jednak strony tej debaty 
różnią się zasadniczo co do sposobu prowadzenia takiej dyskusji.
 Wątkiem dominującym w przestrzeni medialnej jest podkreślanie 
złudności wizji świata prezentowanej przez geopolitykę. Jak zauważa 
Purski, zanim geopolityka zyskała w Polsce na popularności, 
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kojarzyła się nielicznym w Polsce z Aleksandrem Duginem, rosyjskim myślicie‑
lem politycznym, który sam mianował się swoistym Rasputinem polityki między‑
narodowej Rosji.
 Przywódcy światowi są ślepymi wykonawcami zawczasu określonych przez 
obiektywne prawa geopolityki decyzji. Jeśli nie wiesz co robić, to spójrz na 
mapę! Tam znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia skompliko‑
wanej rzeczywistości (Purski, 2019). 

Alegoria mapy wielokrotnie pojawia się w dyskursie. Michał Lubina, za‑
rzucając geopolityce grzechy uniwersalności, determinizmu i redukcjo‑
nizmu, twierdzi, że ponieważ geopolityka zdaniem jej twórców wszystko 
wyjaśniła, to wystarczy geopolitykowi sięgnąć po mapę, aby na podsta‑
wie położenia geograficznego danego kraju snuć na jego temat rozmaite 
wizje. „Nie trzeba się uczyć języków, kultury, nie trzeba mieszkać w da‑
nym państwie. Wystarczy przeczytać esej Mackindera, obejrzeć jeden 
czy dwa geopolityczne filmiki, spojrzeć na mapę i voilà!” (Lubina, 2018a).
 Wiele z licznych krytycznych wobec geopolityki głosów podważa jej 
arbitralność i uznanie za nieomylną, często wręcz arogancję w formuło‑
waniu daleko idących wniosków (Rajkowski, 2019). Lubina pisał, że gdy 
słucha przedstawicieli geopolityki, razi go pewność, z jaką wypowiadają 
dane tezy:

Cóż za rozmach! Cóż za insiderska wiedza! Znają się na wszystkim. Żadne se‑
krety nie są im obce. Wszelkie intencje – te jawne i te tajne – każdego z mo‑
carstw (małe i średnie państwa mają zazwyczaj w pogardzie) są im znane. Mo‑
tywacje liderów są dla nich klarowne. Podobnie jak wieczne interesy narodowe. 
Knowania służb specjalnych. Deale oferowane państwom w zaciszu gabine‑
tów. Podziały wśród elit. Pułapki wektorów polityki. Dylematy bezpieczeństwa… 
Przed umysłem geopolityka nic się nie ukryje! (Lubina, 2018a). 

refleksja systematyczna
Problem z analizowaniem geopolityki jako zjawiska medialnego pole‑
ga na tym, że jej zwolennicy i przeciwnicy okopali się niejako po dwóch 
stronach barykady i trwają przy swoich zdaniach, stawiając jednocześ‑
nie swoim adwersarzom warunki wstępne, od których zależałoby pro‑
wadzenie dialogu. To w sposób zasadniczy utrudnia śledzenie trwającej 
dyskusji, a także wyciągnięcie z niej wniosków przez osoby niebędące 
znawcami tematyki.
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 Zwolennicy geopolityki oczekują od swych retorycznych przeciwni‑
ków zaprzestania stygmatyzowania geopolityki dziedzictwem imperiali‑
zmu i niemieckiej koncepcji przestrzeni życiowej oraz uznania geopoli‑
tyki za dyscyplinę nauki. Z kolei krytycy geopolityki kierują pod adresem 
jej zwolenników postulat wyzbycia się pokusy ulegania determinizmowi, 
uniwersalizmowi, a także przekonania o nieomylności i snucia wizji nie‑
mających odzwierciedlenia w rzeczywistości. 
 Jak wskazano na wstępie, spór pomiędzy zwolennikami a przeciw‑
nikami geopolityki rozgorzał jesienią 2018 roku. Po początkowym „zale‑
wie informacyjnym” liczba tekstów publikowanych na temat istoty geo‑
polityki nie jest wysoka. Jest to zjawisko „sezonowe”, pojawiające się 
przy okazji głośnych publikacji książkowych bądź wywiadów z geopo‑
litykami (głównie zagranicznymi), wieszczącymi silną pozycję Polski 
w najbliższych latach. Wówczas zwolennicy geopolityki rozbudowują te 
scenariusze, przeciwnicy zaś wyciągają niedostatki geopolityki, zarzu‑
cając jej myślenie życzeniowe i magiczne. 
 Argumenty wysuwane w czasie publicznej dyskusji na temat isto‑
ty geopolityki, która przyjęła także formę listów otwartych, były pełne 
emocji, w tym także wymierzone ad personam. W 2016 roku w jednym 
z wywiadów udzielonym przy okazji publikacji książki Pacyfik i Eurazja. 
O wojnie Jacek Bartosiak mówił, że na świecie zachodzą fundamental‑
ne zmiany, tymczasem geostrategia i geopolityka pozostają w Polsce 
w zasadzie całkowicie nieznane: 

Problem polega na tym, że publicystyka często miesza reżimy opowiadania 
o rzeczywistości: z emocjami, faktami, z wnioskami przyczynowo‑skutkowymi, 
które nie sięgają głęboko i które nie są uwarunkowane pewnymi niezmiennymi 
determinantami. (…) Nie ma tego fundamentu, na którym się stoi i ma twardy 
grunt. Tym fundamentem są geostrategia i geopolityka, bo to jest podstawowa 
funkcja oceny działań polityki (Kopański i Krajski, 2016). 

Bartosiak wskazywał, że jeśli „publicystyka i debata naukowa nie miesz‑
czą się w tej przestrzeni, to są tylko pewną grą intelektualną, nie odno‑
szą się zaś do istoty rzeczy: jak uzyskać siłę dla Rzeczypospolitej” (Ko‑
pański i Krajski, 2016).
 Dyskusja o geopolityce stała się trwałym elementem debaty publicz‑
nej w Polsce na temat stosunków międzynarodowych. Jej wyróżnikiem 
jest ostry spór między silnie zantagonizowanymi stronami, w których 
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wzajemna niechęć jest na tyle silna, że w najbliższym czasie nie będzie 
możliwe stworzenie wspólnego stanowiska. Zarazem z punktu widzenia 
polityki państwa, czynnikiem pozytywnym jest to, że decydenci mogą 
wsłuchiwać się w różne głosy rozmaitych środowisk naukowych, jak 
i związanych z publicystyką. Można także liczyć na to, że wiedza i do‑
świadczenie elit politycznych pozwolą na krytyczną i obiektywną analizę 
źródeł zarówno w obszarze geopolityki, jak i pozostałych nauk.
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Geopolityka a globalizacja

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: tekst ukazuje relacje między geopolityką a globali
zacją rozumianą jako zintensyfikowanie procesów społecznych, politycz
nych i gospodarczych w skali globalnej. przyjęto założenie, że globalizacja 
jest pochodną geopolityki, a jej rozwój w danym okresie historycznym 
zależy od stabilności ładu międzynarodowego. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: autor odwołuje się do koncepcji 
wskazujących na trzy fazy globalizacji, które stanowiły: 1) odkrycia geo
graficzne pod koniec XV wieku, 2) wieki XViii i XiX, 3) rozwój po ii woj
nie światowej. przywołuje też trzy nurty myślenia teoretycznego o globa
lizacji: liberalny, realistyczny i marksistowski.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w pierwszej części tekstu przedsta
wiony został dyskurs na temat relacji globalizacji i geopolityki z perspek
tywy badaczy fenomenu globalizacji. te same relacje zostały następnie 
pokazane w debacie ekspertów ds. geopolityki. w kolejnej części omó
wiono kryzys ładu międzynarodowego i globalizacji na początku XXi wie
ku oraz przedstawiono najważniejsze wyzwania geostrategiczne wynika
jące z tego kryzysu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
tekst zamyka konkluzja, że obecnie amerykański system geopolityczny, 
jak i globalizacja znajdują się w fazie dekompozycji, co oznacza, że świat 
wkracza w okres chaosu, a zarazem poszukiwania nowego ładu.

Słowa kluczowe: globalizacja, geopolityka, kryzys ładu 
międzynarodowego, uSa, chiny, ue
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wprowadzenie
Globalizacja oznacza zintensyfikowanie procesów społecznych, poli‑
tycznych i gospodarczych w skali globalnej. Pojęcie to ma silne odnie‑
sienie do zjawisk ekonomicznych, co wynika z ekspansji wymiany go‑
spodarczej na świecie. Jednocześnie zawiera komponent systemowy, 
co oznacza, że w skali międzynarodowej powstają instytucje polityczne 
i gospodarcze, w tym m.in. reżimy walutowe, finansowe lub handlowe. 
Wspomniany aspekt systemowy ma również bezpośrednie odniesienie 
do geopolityki. Globalizacja tylko pozornie zmniejsza rolę granic między 
państwami, jak również samych państw jako głównych aktorów geopo‑
litycznych. Wręcz przeciwnie, globalizacja przenosi rywalizację geopoli‑
tyczną na poziom ogólnoświatowy, a towarzyszące jej zjawiska i obsza‑
ry aktywności są płaszczyznami rywalizacji między mocarstwami (ang. 
great powers). Oznacza to, że tworzone w skali światowej reżimy go‑
spodarcze i instytucje polityczne są polem gry i instrumentem geopoli‑
tyki, rozumianej przede wszystkim jako rywalizacja mocarstw o władzę, 
terytorium, bogactwo, technologie i inne zasoby przydatne w konfron‑
tacji międzynarodowej. Globalizacja w ujęciu systemowym jest wyni‑
kiem geopolityki, a jej stabilność w określonym okresie historycznym 
zależy od stabilności ładu geopolitycznego, a więc od oparcia porząd‑
ku międzynarodowego na dominacji (hegemonii) wiodącego mocarstwa 
lub równowadze sił między największymi państwami. Jednocześnie sy‑
stem geopolityczny i jego pochodne reżimy gospodarcze mogą mieć 
charakter asymetryczny, co powoduje nierówną dystrybucję korzyści 
z wymiany globalnej. Może to prowadzić do utrwalenia przewagi wiodą‑
cego mocarstwa (lub grupy mocarstw sojuszniczych), albo do destabi‑
lizacji dotychczasowego porządku geopolitycznego i jego nieuchronnej 
zmiany. W przypadku braku stabilizacji geopolitycznej zagrożona jest 
wymiana gospodarcza i społeczna w skali światowej, a sfery gospodar‑
ki, kultury i idei stają się obszarem walki geopolitycznej. 
 Po zakończeniu II wojny światowej rozwój globalizacji opierał się na 
dominacji politycznej USA i był kształtowany przez interesy, idee i insty‑
tucje tego mocarstwa. Ład geopolityczny gwarantowany przez Ameryka‑
nów oraz ich sojuszników z szeroko rozumianego Zachodu stał się pod‑
stawą dla intensyfikacji wymiany w skali globalnej. Po zakończeniu zimnej 
wojny przewaga geopolityczna USA stała się tak wielka, że można było 
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mówić o hegemonii Waszyngtonu. Niemniej już w XXI wieku rozpoczął 
się okres delegitymizacji amerykańskiego ładu geopolitycznego, jego de‑
kompozycja i kryzys. Przejawem tego były rozliczne problemy globaliza‑
cji, poczynając od kryzysów ekonomicznych, wojen handlowych, a koń‑
cząc na silnej krytyce amerykańskich wartości, instytucji i regulacji, na 
których opierały się procesy wymiany w skali światowej. W ten sposób 
globalizacja stała się niejako ofiarą problemów systemu geopolitycznego 
istniejącego w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Rywalizacja 
mocarstw odbywała się w skali światowej, nawet jeśli niektóre konflikty 
były skoncentrowane regionalnie bądź występowały jedynie lokalnie. 

Globalizacja a geopolityka
Globalizacja jest procesem historycznym, który zmienia organizację 
przestrzenną relacji społecznych, tworząc i intensyfikując powiązania 
sieciowe w skali światowej, w tym transkontynentalne i międzyregio‑
nalne, a także związane z nimi stosunki władzy (Held i McGrew, 2002, 
s. 1‒2). Ta definicja traktuje globalizację jako proces historyczny mają‑
cy swoją specyfikę i przebieg wynikający z uwarunkowań danego okre‑
su dziejów ludzkości. Uwydatnia znaczenie relacji sieciowych oraz ich 
intensyfikację wraz z rozwojem danej fali globalizacji, wreszcie traktuje 
globalizację w powiązaniu do dystrybucji władzy w stosunkach między‑
narodowych. Według Davida Helda i Anthony’ego McGrew globalizacja, 
zwłaszcza ta rozwijająca się w drugiej połowie XX wieku, przyczyniła się 
do wzrostu zarządzania sieciowego, a tym samym ograniczenia układów 
hierarchicznych. Oznacza to, że relatywnie traciły na znaczeniu relacje 
międzynarodowe, a obok państw wyrastali inni aktorzy w przestrzeni glo‑
balnej (Held i McGrew, 2002, s. 11). Uczeni ci uznają, że podstawą wy‑
miany globalnej jest gospodarka. Współczesną fazę globalizacji cechuje 
intensywna i szybka wymiana kapitału, co jest zresztą przyczyną niesta‑
bilności rynków finansowych oraz wielu kryzysów (ibidem, s. 3). Według 
nich globalizacja uruchamia wielostronne porozumienia międzynarodo‑
we, w tym różnorodne reżimy gospodarcze i polityczne oraz powiązane 
z nimi instytucje międzynarodowe, jak również rozwój prawa międzyna‑
rodowego obowiązującego jednocześnie w poszczególnych państwach 
oraz ponad granicami narodowymi (ibidem, s. 7).
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 Naukowcy uważają, że w historii ludzkości mieliśmy trzy fale globa‑
lizacji (Robertson, 2003). Pierwszą rozpoczęła seria odkryć geograficz‑
nych pod koniec XV wieku i kolonizacja innych kontynentów przez mo‑
carstwa europejskie. Zwieńczeniem tej fali był system westfalski (1648), 
wprowadzający najważniejsze zasady stosunków między suwerennymi 
państwami. Fala ta była powiązana z systemem geopolitycznym two‑
rzonym przez największe ówczesne mocarstwa kolonialne, jak również 
z dominacją gospodarczą Niderlandów. Druga fala, przypadająca na 
wieki XVIII i XIX, wiąże się z dominacją geopolityczną i gospodarczą 
Wielkiej Brytanii. Jednocześnie stabilizację geopolityczną gwarantował 
„koncert mocarstw” europejskich. Carl Schmitt pokazał, w jaki sposób 
wspomniane mocarstwa tworzyły ówczesne prawo międzynarodowe, 
które legitymizowało ich podboje kolonialne, a więc kontrolę i eksploa‑
tację innych części globu (Schmitt, 2019, s. 199‒214). Uzasadnieniem 
dla zajęcia i podporządkowania obcego terytorium była wiara w euro‑
pejską cywilizację jako nośnika postępu ludzkości, w tym w zakresie 
krzewienia liberalnych norm, takich jak wolność handlu w skali globalnej 
(Schmitt, 2019, s. 204). Trzecia fala, rozpoczęta po II wojnie światowej, 
opierała się na dominacji USA oraz wartościach liberalnych. W sferze 
ekonomii były to normy neoliberalne lub tzw. konsensusu waszyngtoń‑
skiego (Morawski, 2018; Rupert, 2005; Duménil i Lévy, 2004).
 W ujęciu historycznym globalizacja była powiązana z obowiązu‑
jącym ładem geopolitycznym oraz zestawem dominujących wartości. 
Kolejne fale globalizacji miały określone fazy: początek, okres wzro‑
stu, a następnie schyłek. Globalizacja przyczyniała się za każdym ra‑
zem do rozwoju gospodarczego, ale jego owoce dzieliła nierównomier‑
nie, co powodowało, że jedne grupy społeczne lub kraje zyskiwały, 
a inne traciły. Ci, którzy uznawali się za poszkodowanych lub uważali, 
że w niewystarczającym stopniu zyskują w danym ładzie geopolitycz‑
nym – protestowali. Obejmowało to szereg ruchów społecznych, m.in. 
protekcyjnie nastawionych wobec krajowej gospodarki, nacjonalistycz‑
nych, antyimigranckich itp. Historycy przedstawiają przykłady historycz‑
ne tego zjawiska, kiedy to pod koniec XIX wieku, a więc w czasie „bry‑
tyjskiej” fali globalizacji, pojawił się ruch przeciwny chińskim imigrantom 
w USA, a w tym samym okresie rozwijał się nacjonalizm i antysemi‑
tyzm w Europie (Ferguson, 2018, s. 176). Z kolei globalizacja „ame‑
rykańska” w drugiej połowie XX wieku przyniosła wzrost nierówności 
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w większości państw Zachodu, w tym stagnację dochodów lub nawet 
ich zmniejszenie w klasie średniej i niższej (Piketty, 2015). Jednocześ‑
nie przyczyniła się do redystrybucji dochodu do państw rozwijających 
się, przede wszystkim Chin. To wywołało amalgamat ruchów antyglo‑
balistycznych na Zachodzie, poczynając od protekcjonistycznych i na‑
cjonalistycznych, przez antyimigranckie do innych skrajnych, zarówno 
proweniencji prawicowej, jak i lewicowej (Ferguson, 2018, s. 360‒363; 
Grosse, 2020a).
 Można wyszczególnić trzy nurty myślenia teoretycznego o globali‑
zacji: liberalny, realistyczny i marksistowski. W ujęciu szkoły liberalnej 
globalizację rozwijającą się po II wojnie światowej cechowało rozmno‑
żenie aktorów funkcjonujących w skali światowej, takich jak organiza‑
cje pozarządowe, ruchy społeczne, korporacje międzynarodowe, a na‑
wet organizacje przestępcze i terrorystyczne. Jednocześnie relatywnie 
malała rola państw, a tym samym klasycznej geopolityki (Rosenau, 
1999). Rozwijały się rozmaite struktury instytucjonalne – wielostronne 
i transnarodowe, w tym z rosnącym udziałem aktorów niepowiązanych 
z państwami, a reprezentujących rodzące się „społeczeństwo globalne”. 
Liberałowie podkreślają rolę współzależności w globalnej gospodarce, 
jak również idei i wartości liberalnych. Większość naukowców omawia‑
nego nurtu nie kwestionowało znaczenia wiodącego mocarstwa (USA) 
dla kształtowania globalnego ładu, a nawet uznawało ją za kluczową dla 
promowania demokracji i liberalnych wartości (Ikenberry, 2001). 
 Naukowcy o liberalnej proweniencji dostrzegają rosnącą rolę poza‑
państwowych aktorów na arenie światowej, ale utrzymują, że znacze‑
nie państw jest w dalszym ciągu kluczowe dla powoływania instytucji 
regionalnych lub globalnych, a także regulacji międzynarodowych. Chri‑
stopher Hill wskazuje na rosnący udział przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego wypowiadających się na tematy związane z ochroną 
przyrody i klimatu na konferencjach międzynarodowych, ale podkreśla, 
że to państwa decydują o wprowadzeniu konkretnych decyzji mających 
znaczenie dla polityki klimatycznej, a w przypadku rozbieżności intere‑
sów narodowych trudno przyjąć porozumienie w tej mierze (Hill, 2015, 
s. 200‒203). Daniel Drezner uznaje, że to mocarstwa ustanawiają stan‑
dardy i regulacje odnoszące się do globalizacji, starając się kształto‑
wać je zgodnie z krajowymi wzorcami w tej mierze i w miarę możliwości 
wspierając narodowe interesy, w tym wywodzące się z danego państwa 
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korporacje międzynarodowe (Drezner, 2005). Regulacje międzynaro‑
dowe stają się przedmiotem ostrej rywalizacji geoekonomicznej mię‑
dzy mocarstwami mającymi na celu maksymalizację korzyści dla włas‑
nej gospodarki. Nawet jeśli następuje stopniowa harmonizacja regulacji 
w skali światowej, to najczęściej jest ona wynikiem narzucenia ich przez 
najsilniejsze podmioty geopolityczne i powiązane z nimi przedsiębior‑
stwa, niejednokrotnie przy udziale organizacji międzynarodowych. 
 Niektórzy naukowcy kwestionują opinię, że pod wpływem globalizacji 
zmniejsza się interwencjonizm państw w gospodarkę albo poziom wy‑
datków publicznych (Weiss, 2005). Modzie neoliberalnej w szczególno‑
ści nie poddawały się kraje hołdujące modelowi kapitalizmu państwowe‑
go z silnym zakresem interwencjonizmu władz w strategiczne dziedziny 
gospodarki, zwłaszcza tzw. azjatyckie tygrysy (Chiny) oraz Francja. Ko‑
lejną przyczyną niepoddawania się tej modzie była demokracja, w tym 
w krajach Unii Europejskiej, co wymuszało presję na wydatki publicz‑
ne o charakterze redystrybucyjnym. Inne państwa utrzymywały silny 
poziom wydatków i interwencjonizmu przemysłowego ze względu na 
uwarunkowania geopolityczne, np. w USA (Mosley, 2005). Nawet je‑
śli Waszyngton był jednym z największych orędowników liberalizmu na 
świecie, to na własnym podwórku starał się kontrolować rozwój techno‑
logii i przemysłu wojskowego (a także technologii podwójnego zastoso‑
wania w sektorze militarnym i cywilnych), co było związane z kwestią 
bezpieczeństwa narodowego (Grosse, 2020b). 
 Koncepcja realistyczna broniła najbardziej konsekwentnie roli państw 
w globalnej gospodarce. Naukowcy powiązani z tym nurtem uznawa‑
li państwa za najważniejszych aktorów w relacjach światowych, w tym 
dla kształtowania instytucji i regulacji globalnych (Krazner, 1982). Glo‑
balizacja jest w ich opinii wytworem największego mocarstwa, czyli USA 
i bezpośrednio wiąże się z ładem geopolitycznym, na którego straży 
stoi Waszyngton. Nawet jeśli intensyfikuje ona relacje o charakterze sie‑
ciowym, to pozostaje zależna od hierarchicznych relacji władzy w skali 
międzynarodowej, w ramach której największą potęgą dysponują Sta‑
ny Zjednoczone. Idee zakładające upadek znaczenia państw i granic 
są dla realistów jedynie pustą retoryką albo utopijnymi aspiracjami, któ‑
re mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, przynajmniej w stosun‑
ku do mocarstw (Gilpin, 2001). Do tej diagnozy należy dodać komen‑
tarz, że wiele elit politycznych, zwłaszcza w państwach mniejszych lub 
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członków UE, poddało się tej „utopijnej” retoryce, godząc się na syste‑
matyczne zanikanie funkcji państwa w niektórych obszarach spraw pub‑
licznych, a nawet bezpieczeństwa narodowego. 
 Realiści przypominają o jednym z najważniejszych swoich twierdzeń, 
że stosunki międzynarodowe przypominają ład anarchiczny (Gilpin, 
2002). Oznacza to, że instytucje i regulacje globalne mogą tylko warun‑
kowo ułatwiać zarządzanie globalizacją ‒ tak długo, jak długo ich wiary‑
godność zapewnia dominujące mocarstwo (i jego sojusznicy), a dokład‑
niej hierarchiczna władza (ang. power) przez nie sprawowana. Państwa 
w każdej chwili mogą działać zgodnie z własną racją stanu, a tym sa‑
mym nie uznawać żadnej instytucji nadrzędnej, takiej jak prawo między‑
narodowe dotyczące globalizacji. Na tym polega przekonanie realistów 
o anarchii jako genotypie relacji międzynarodowych. Załamanie ładu 
geopolitycznego oznacza najczęściej negatywne konsekwencje dla wy‑
miany globalnej, bowiem w skali światowej pojawia się chaos aż do mo‑
mentu wyłonienia się nowej konstelacji geopolitycznej, która zapewni 
stabilizację i wymusi posłuszeństwo na słabszych podmiotach. 
 Naukowcy o proweniencji liberalnej także dostrzegają trudności 
w zarządzaniu globalizacją (Ferguson, 2018, s. 397), z jednej strony 
podstawowe struktury polityczne mają charakter państwowy. Z drugiej 
zaś gospodarka oraz wiele innych zjawisk i problemów uzyskało wymiar 
globalny. Utrudnia to efektywne zarządzanie w sytuacji sprzeczności in‑
teresów między czołowymi państwami, szczególnie gdy ulega dekom‑
pozycji obowiązujący ład geopolityczny. 
 Dla naukowców stosujących marksistowskie podejście do globaliza‑
cji omawiane procesy kształtujące się w drugiej połowie XX wieku osa‑
dzały się na hegemonicznej pozycji USA. Amerykanie byli krzewicielami 
doktryny neoliberalnej, na której oparto podstawowe zasady gospodarki 
globalnej (Duménil i Lévy, 2004; Rupert, 2005). Władza geopolityczna 
wiodącego mocarstwa służyła promocji interesów największych korpo‑
racji, które stały się wehikułem akumulacji kapitału w skali światowej na 
niespotykaną wcześniej skalę (Cox, 1997). Klasa kapitalistyczna osiąga‑
ła zyski kosztem przyrody, klimatu, a nawet wielu państw rozwijających 
się lub peryferyjnych, co przypominało praktyki stosowane przez za‑
chodnich kapitalistów w poprzednich falach globalizacji (Gill, 1998). Ba‑
dacze nurtu marksistowskiego przykładali wielkie znaczenie do kształ‑
towania się coraz potężniejszych elit transnarodowych, które określali 
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mianem transnarodowej klasy kapitalistycznej (Robinson, 2001). Two‑
rzyła ona bardzo wpływową elitę w skali globalnej, mającą ogromne 
wpływy polityczne na poszczególne państwa, a jednocześnie była co‑
raz bardziej autonomiczna wobec władzy politycznej oraz traciła lojal‑
ność wobec jakiegokolwiek narodu lub państwa. W myśl tej argumen‑
tacji mocarstwa i związana z nimi geopolityka nie zanikały, ale zostały 
wprzęgnięte w cele transnarodowej klasy kapitalistycznej (Hardt i Negri, 
2000). 

Geopolityka a globalizacja
Geopolityka w ujęciu klasycznym, tj. pochodzącym z XIX wieku, jest ro‑
zumiana jako rywalizacja mocarstw o władzę i terytorium lub o władzę 
w wymiarze geograficznym (Flint, 2012, s. 31, 39; Ó Tuathail, 2006, s. 1; 
Cowen i Smith, 2009). Ta interpretacja jest bliska realistycznej szkole 
w stosunkach międzynarodowych. Inna definicja geopolityki skupia się 
na sprawowaniu efektywnej kontroli nad terytorium. Jej autor, Francis 
Sempa (2007, s. 109) uznaje równocześnie, że poczynając od XV wieku, 
a więc od odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych dokonanych 
przez Europejczyków, rozpoczęła się era globalnej geopolityki. W takim 
ujęciu globalizacja poszerza skalę geopolityki, ale zasadniczo nie zmie‑
nia jej istoty, jaką pozostaje rywalizacja o władzę i terytorium między 
państwami. Inni dodają, że globalizacja uwypukla rolę instrumentów go‑
spodarczych dla konkurencji geopolitycznej. Określają tę płaszczyznę 
zmagań międzynarodowych jako geoekonomię (Grosse, 2014, 2020c), 
albo jako „miękką” geopolitykę (ang. soft geopolitics) (Gritsch, 2005). 
 Współcześni badacze geopolityki podchodzą do tego tematu tak‑
że od strony koncepcji liberalnych lub marksistowskich. W ujęciu libe‑
ralnym duże znaczenie dla geopolityki mają nie tylko uwarunkowania 
geograficzne, lecz również dominujące idee polityczne oraz deliberacja 
publiczna dotycząca interpretacji sytuacji strategicznej. Takie podejście 
do geopolityki jest powiązane ze „sposobem widzenia świata” (Flint, 
2012, s. 33), a więc dominującą ideologią bądź paradygmatem politycz‑
nym występującym w danej społeczności. Skupia się na „nadrzędnej 
strategii” (ang. grand strategy) oraz mechanizmach jej konstruowania. 
Wspomniana strategia jest wprawdzie kształtowana w odniesieniu do 
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określonej sytuacji międzynarodowej, w tym uwarunkowań geograficz‑
nych (Gray i Sloan, 1999), niemniej nie zawsze kontekst terytorialny ma 
decydujące znaczenie dla interpretacji geopolitycznej. Niekiedy w oma‑
wianym podejściu główną rolę pełnią całkiem inne uwarunkowania, 
np. społeczne, ekonomiczne bądź ideologiczne. Tak jest w przypadku 
geopolityki feministycznej i alterglobalistycznej (Flint, 2012, s. 33, 40). 
Ponadto, dodatkowym argumentem liberałów jest teza o kształtowa‑
niu globalnych relacji gospodarczych i politycznych oraz związanych 
z tym współzależności, które osłabiają wcześniejsze znaczenie geogra‑
fii (a tym samym klasycznego rozumienia geopolityki). 
 W ramach teorii marksistowskiej powstała tzw. geopolityka krytycz‑
na (Ó Tuathail, 2006, s. 5‒12; Ó Tuathail, 1999). Neguje ona niektóre 
założenia geopolityki klasycznej, dlatego jest określana jako antygeo‑
polityka (Flint, 2012, s. 35). Krytycznie odnosi się m.in. do traktowania 
największych państw jako głównych aktorów geopolitycznych, gdyż co‑
raz większe znaczenie mają grupy interesów społecznych i gospodar‑
czych funkcjonujące ponad granicami państw. Podważa także wiodące 
znaczenie „obiektywnych” uwarunkowań geograficznych. Kładzie ra‑
czej nacisk na rolę czynników kulturowych i ideologicznych dla konstru‑
owania narracji geopolitycznych. W nawiązaniu do idei marksistowskich 
przedstawiciele „geopolityki krytycznej” uznają globalizację za wiodącą 
do neokolonialnego wyzysku prowadzonego przez amerykańskie i za‑
chodnioeuropejskie korporacje pod egidą „amerykańskiego imperium” 
(Smith, 2003).
 Wymienione koncepcje zmieniają wzajemne relacje geopolityki i glo‑
balizacji. O ile dla „realistycznych” badaczy globalizacja jedynie po‑
szerza zakres konkurencji geopolitycznej, nie zmieniając wiodącej roli 
mocarstw w tych zmaganiach, o tyle inne podejścia teoretyczne kła‑
dą nacisk na inne od państw podmioty, wskazują na zmniejszającą się 
rolę geografii i granic państwowych, jak również przykładają większe 
znaczenie do idei i narracji w geopolityce. Przykładowo, John Agnew 
(2003, s. 85‒113) podkreśla rolę konstruktywizmu w kolejnych falach 
globalizacji, czyli znaczenie ideologii w kształtowaniu geopolityki, spo‑
glądając także na historię przez pryzmat koncepcji postkolonializmu. 
W pierwszej fali globalizacji widzi przede wszystkim poczucie cywili‑
zacyjnej wyższości Europejczyków, którzy podbijali i eksploatowali za‑
morskie kolonie. Następną falę zdominowała ideologia nacjonalistyczna 
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oraz przekonanie o naturalnej wyższości rasy białej nad pozostałymi, co 
ponownie przyczyniło się do wyzysku kolonialnego. Oprócz ekspansjo‑
nizmu zamorskiego do głosu doszły idee uzasadniające podboje w sa‑
mej Europie. Tak było w przypadku niemieckiej idei pozyskania „prze‑
strzeni życiowej” (niem. Lebensraum) uzasadniającej zdominowanie 
Słowian, jak również imperializmu gospodarczego określanego wów‑
czas mianem Weltpolitik, która czyniła z gospodarczej ekspansji jedno 
z głównych narzędzi geopolityki. Agnew uważa, że ostatnia fala globa‑
lizacji została oparta na podziale na Pierwszy Świat z wiodącą pozycję 
gospodarczą i polityczną oraz Trzeci Świat – zapóźniony i słabiej rozwi‑
jający się, a niekiedy nawet „upadły”, jak określano państwa pogrążone 
w chaosie politycznym lub wojnie. W ten sposób pod płaszczykiem swo‑
body gospodarczej, modernizacji lub pomocy rozwojowej kraje Trzecie‑
go Świata były eksploatowane przez korporacje pochodzące z państw 
najbogatszych. 
 Colin Flint (2012) poszukuje nowej jakości współczesnej fali globa‑
lizacji z jednej strony w postępie technologicznym, zwłaszcza nowych 
technikach komunikacji i informacji, a z drugiej w zagrożeniach wyni‑
kających z globalizacji, które przekraczają granice państwowe. Ozna‑
cza to większą rolę dla podmiotów niepaństwowych, organizacji mię‑
dzynarodowych oraz powiązań sieciowych (nad hierarchicznymi). Flint 
uwypukla rolę transnarodowych korporacji, które zdobywają nowe rynki 
zbytu, inwestycji lub zasobów lokalnych, współpracując z mocarstwa‑
mi dla obopólnych korzyści. To nic nowego w historii, bowiem prywat‑
ne korporacje wcześniej pełniły takie funkcje, zdobywając i eksploatując 
kolonie. Tak czyniła zarówno Wielka Brytania, jak i Niderlandy (Arrighi, 
Barr i Hisaeda, 1999). Innym przykładem analizowanym przez Flinta 
jest ponadnarodowy terroryzm, w tym związany z radykalnymi ugrupo‑
waniami islamskimi, jednak trudno nie widzieć tego problemu w silnym 
związku z geopolityką. Liczne ugrupowania terrorystyczne miały ambi‑
cje terytorialne, najczęściej związane z pragnieniem własnego państwa. 
Ponadto, wiele spośród nich było wspieranych przez mocarstwa regio‑
nalne bądź światowe, czego przykładem może być pomoc Iranu dla or‑
ganizacji palestyńskich oraz ISIS. Tym samym globalizacja nie zmniej‑
szała rywalizacji między mocarstwami, a raczej prowadziła do „wojen 
zastępczych” (ang. proxy wars) (Deutsch, 1964; Mumford, 2013) lub 
zagrożenia terrorystycznego. Istotą geopolityki pozostaje rywalizacja 



184 toMaSz GrzeGorz GroSSe

o terytorium, czego dobitnym przykładem jest działalność większości 
ugrupowań terrorystycznych. Obok tradycyjnych idei nacjonalistycz‑
nych w XXI wieku wróciła wojownicza ideologia religijna, co dla rywali‑
zacji geopolitycznej nie było niczym nowym przynajmniej od powstania 
Islamu i wypraw krzyżowych (Frankopan, 2015). Dla wielu wyznawców 
Islamu własne państwo pozostawało bardzo ważnym instrumentem re‑
alizowania ich celów politycznych, w tym walki z USA, czyli najwięk‑
szym mocarstwem tej fali globalizacji. 
 Gerard Toal, także poszukuje nowej jakości w XXI‑wiecznej fali glo‑
balizacji. W jego opinii państwocentryczny system westfalski został po‑
zbawiony wpływu, co oznacza, że granice, terytorium i same państwa 
tracą na znaczeniu. Toal w szczególności uznaje, że przejawem upad‑
ku atrybutów władzy państwowej jest osłabienie wyłącznej, suwerennej 
władzy państw na własnym terytorium, zatarcie granic między sprawa‑
mi wewnętrznymi i zagranicznymi, wreszcie niemożność definiowania 
społeczeństwa przez pryzmat granic państwowych. Zapomina jednak 
o tym, że w historii wszystkie te tendencje już występowały. Co więcej, 
wcześniej były już upowszechniane idee internacjonalne, z założenia 
przekraczające granice państwowe, co wcale nie osłabiało geopolityki. 
W okresie pierwszej fali globalizacji taką funkcję pełniło chrześcijaństwo 
(zwłaszcza katolicyzm), w drugiej ‒ idee oświeceniowe, przyświecają‑
ce później rewolucji francuskiej, a w trzeciej ‒ ideologia komunistycz‑
na i wartości liberalne. Trudno się zgodzić z twierdzeniem Toala, że 
w XXI wieku świat wszedł w epokę geopolityki „postnowożytnej” (ang. 
postmodern geopolitics). Podobnie jak Flint, Toal skupia uwagę na no‑
wych zagrożeniach wynikających ze współczesnej globalizacji, którym 
muszą stawić czoła mocarstwa. Przykładowo, dla strategii bezpieczeń‑
stwa USA ważnym wyzwaniem są zmiany klimatyczne, migracja, zor‑
ganizowana przestępczość, terroryzm itd. Nie oznacza to jednak, że 
Waszyngton nie dostrzega tradycyjnych zagrożeń geopolitycznych wy‑
nikających z polityki mocarstw, takich jak Chiny i Rosja, albo powiąza‑
nych z nimi mniejszych państw, ale nie mniej groźnych dla mocarstwa 
światowego (np. Iran lub Korea Północna). 
 Trudno się dziwić, że badacze klasycznego nurtu geopolityki uzna‑
ją liberalne lub marksistowskie rozważania na temat globalizacji za my‑
ślenie życzeniowe lub wręcz utopijne (Black, 2016, s. 229). Takie ba‑
dania tylko w niewielkim stopniu przynoszą nową jakość w odniesieniu 
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do współczesnej fali globalizacji, a są całkiem bezużyteczne dla anali‑
zy strategicznej rozgrywki między mocarstwami. Niektóre przypomina‑
ją w swoich „odkryciach” spostrzeżenia Francisa Fukuyamy na temat 
„końca historii” (Fukuyama, 1989), czyli triumfu liberalnego ładu geopo‑
litycznego, którego jednym z instrumentów była przecież globalizacja 
ekonomiczna. Tymczasem amerykański system geopolityczny po okre‑
sie triumfu stosunkowo szybko zaczął ulegać erozji, a wraz z nim zaczę‑
ła załamywać się trzecia fala globalizacji. 

Globalizacja amerykańska i jej załamanie
Dla analizy współczesnej fali globalizacji, która rozpoczęła się po II woj‑
nie światowej, przydatna jest teoria George’a Modelskiego (1987). 
W jego ujęciu globalizacja jest częścią ładu geopolitycznego, w ramach 
którego występuje światowy lider kreujący geopolityczną strukturę, jak 
również tworzący najważniejsze instytucje, normy i wartości tego ładu. 
Cykl światowej dominacji obejmuje mniej więcej 100 lat i jest podzie‑
lony na cztery okresy: (1) okres chaosu i wojny, który wyłania lidera, 
(2) następnie faza utrwalenia i wzrostu jego globalnego przywództwa, 
(3) okres delegitymizacji lidera, (4) wreszcie dekompozycji systemu pro‑
wadzącej do anarchii w stosunkach międzynarodowych. Modelski wy‑
szczególnił kilka cykli światowego przywództwa. Pierwsze pełniła Portu‑
galia przy wsparciu Niderlandów w XVI wieku, a głównym konkurentem 
geopolitycznym była Hiszpania. W XVII wieku liderem były Niderlandy 
przy wsparciu Anglii i kontestacji ze strony Francji. W XVIII i XIX wieku 
dwukrotnie dominowała Wielka Brytania, najpierw przy wsparciu Rosji, 
a później USA. Rywalem geopolitycznym była najpierw Francja, a na‑
stępnie Niemcy. Wiek XX przyniósł ostatni, jak dotąd, cykl przywództwa 
amerykańskiego, który rozpoczął się wraz z wybuchem I wojny świato‑
wej. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła faza dominacji USA, 
dla której wsparciem byli sojusznicy z Europy Zachodniej oraz Japonia 
i inne państwa szeroko pojmowanego Zachodu. Głównym konkurentem 
geopolitycznym była najpierw Rosja, a po zakończeniu zimnej wojny 
stała się nim ChRL. Zimna wojna przyniosła krótkotrwałą hegemonię li‑
dera światowego, po czym rozpoczął się okres delegitymizacji amery‑
kańskiego ładu geopolitycznego, a zaraz później jego dekompozycja. 
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Ważnym założeniem Modelskiego jest „imperialne przeciążenie” (ang. 
imperial overstretch), co oznacza coraz większe koszty wiodącego mo‑
carstwa wynikające z podtrzymywania własnego przywództwa. W przy‑
padku USA elementem opisywanego zjawiska był rosnący militaryzm 
i wysokie koszty wynikające z kolejnych interwencji zbrojnych na Bliskim 
Wschodzie. Jednocześnie agresywne działania Waszyngtonu przyczy‑
niały się do obniżenia jego autorytetu międzynarodowego, a więc de‑
legitymizacji przywództwa. Sprzyjało to dekompozycji ładu, zwłaszcza 
wówczas, kiedy politykę wiodącego mocarstwa krytykowali najbliżsi 
sojusznicy. 
 Konsekwencją omówionych procesów były coraz większe problemy 
globalizacji, w tym kolejne kryzysy gospodarcze, wojny handlowe, kwe‑
stionowanie podstawowych instytucji i wartości tej fali globalizacji przez 
największych graczy na czele z Waszyngtonem. Stosując ramy cza‑
sowe przyjęte przez Modelskiego możemy prognozować, że w latach 
dwudziestych XXI wieku świat wejdzie w okres chaosu, a nawet wojny, 
po której może wyłonić się nowy (lub ten sam) lider geopolityczny. 
 Inną ciekawą koncepcję geopolityczną przydatną dla rozważań o ła‑
dzie amerykańskim głoszą Roger Brunet (2010) i Gérard Dussouy 
(2010). Przedstawili oni analityczną typologię pięciu sfer globaliza‑
cji i geopolityki: (1) terytorium i jego zasoby – ta sfera obejmuje całą 
ziemię; (2) zasoby ludzkie, demograficzne, oraz wyzwania wynikające 
z masowej migracji; (3) klasyczna geopolityka, czyli rywalizacja państw 
o władzę i terytorium; (4) gospodarka globalna oraz związana z nią ko‑
operacja i rywalizacja podmiotów gospodarczych i wspierających ich 
państw; (5) sfera idei, symboli i wartości. Wszystkie te sfery nawzajem 
się przenikają. W ramach danego układu geopolitycznego zostały one 
powołane przez wiodące mocarstwo (bądź grupę mocarstw), ale mogą 
także ulec dekompozycji wraz z kryzysem ładu geopolitycznego. 
 Spróbujmy połączyć oba dyskutowane modele. Na płaszczyźnie 
ideowej od lat postępuje podważanie liberalnych wartości, co wiedzie 
do delegitymizacji ładu geopolitycznego, jak również jego lidera. Jesz‑
cze pod koniec XX wieku Samuel Huntington (1993) wskazał na cywi‑
lizacyjne różnice między poszczególnymi państwami, co jego zdaniem 
prowadzi do konfliktów międzynarodowych i może zagrozić ładowi ame‑
rykańskiemu. Analiza Huntingtona bardzo dobrze pokazuje rosnące 
kontestowanie liberalnych wartości promowanych przez Zachód, które 
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stały się bazą dla rozwoju globalizacji i porządku międzynarodowego 
po II wojnie światowej. Krytyka pojawiła się przede wszystkim ze strony 
świata islamskiego, który toczył przez wiele lat zmagania geopolityczne 
z wiodącym mocarstwem. Podobny opór wobec amerykańskich warto‑
ści pojawił się w Rosji i Chinach, oba mocarstwa starały się przedsta‑
wić alternatywę dla idei liberalnych w postaci wartości wywodzących się 
z własnych kultur. Jednocześnie normy zachodnie dezawuowano, jako 
przyczyniające się do nowej formy wyzysku i kolonializmu w państwach 
słabiej się rozwijających (Winter, 2020; Jiang, 2017). Co ciekawe, kon‑
testowanie norm liberalnych pojawiło się również na Zachodzie. Według 
Johna Mearsheimera (2018, viii) hegemonia opierająca się na liberali‑
zmie musi upaść, bowiem prowadzi do hipokryzji czyli niemożności kie‑
rowania się przez wiodące mocarstwo własnym katalogiem wartości. 
Jednocześnie rosnący rozziew między deklarowanymi normami liberal‑
nymi a realistyczną polityką musi prowadzić do rozczarowania innych 
państw, a tym samym delegitymizacji takiego przywództwa. W istocie, 
wielu europejskich sojuszników Waszyngtonu odrzucało jego normy, 
zwłaszcza w odniesieniu do ekonomii. 
 Kontestowanie amerykańskiego przywództwa w Europie Zachodniej 
przybrało najsilniejszy wyraz właśnie na płaszczyźnie rywalizacji gospo‑
darczej, mającej podstawowe znaczenie dla współczesnej fali globa‑
lizacji. Ostra rywalizacja ocierająca się o wojnę handlową była wyni‑
kiem kolejnych kryzysów ekonomicznych: wielkiej recesji rozpoczętej 
w 2007 roku oraz kryzysu strefy euro po roku 2010, co wiązało się z ros‑
nącym protekcjonizmem Europejczyków, pragnących utrudnić dostęp 
rywali zewnętrznych do rynku wewnętrznego (Grosse, 2020a). Jedną 
z głównych sił dokonujących destrukcji globalizacji gospodarczej sta‑
li się sami Amerykanie. Prezydent USA Donald Trump kwestionował li‑
beralne normy przyświecające dotąd globalizacji, zainicjował działania 
protekcjonistyczne oraz wojny handlowe, przede wszystkim z najwięk‑
szym rywalem geopolitycznym, czyli Chinami. Podjął też działania pro‑
wadzące do osłabienia instytucji międzynarodowych podtrzymujących 
globalizację, takich jak Światowa Organizacja Handlu lub Konferencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Amerykanie starali 
się ograniczyć transfer dobrobytu do Chin oraz państw sojuszniczych, 
który odbywał się dotąd w dużym stopniu w ramach amerykańskiego 
ładu geopolitycznego (Ferguson, 2018, s. 360). Niemniej skutkiem było 
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wypromowanie protekcjonizmu i ruchów antyglobalistycznych po obu 
stronach Atlantyku. W rezultacie zakończył się okres „jednego świata 
z jednym wzorcem, który wszyscy gotowi byli wcielać w życie” (Moraw‑
ski, 2018, s. 138). 
 Dekompozycja dotychczasowego ładu światowego była na początku 
XXI wieku widoczna przede wszystkim na płaszczyźnie geopolitycznej. 
Jej przejawem było coraz bardziej agresywne zachowanie Federacji 
Rosyjskiej, która starała się ograniczyć ekspansję instytucji zachodnich 
w Europie Wschodniej. Innym przykładem dezintegracji dotychczaso‑
wego porządku było coraz silniejsze poszukiwanie strategicznej auto‑
nomii wobec USA i NATO przez zachodnioeuropejskich sojuszników. 
Jako ilustrację tego procesu wymienia się m.in. dążenie do zbudowa‑
nia polityki obronnej w UE, a docelowo europejskiej armii, niezależnej 
od NATO i wojsk amerykańskich (Flint, 2012, s. 234), co wiązało się 
z coraz większymi różnicami interesów między sojusznikami na wielu 
płaszczyznach (Jiang, 2017, s. 53; Agnew, 2003, s. 120). Dużym wy‑
zwaniem dla dominacji USA było szybkie zdobywanie potencjału militar‑
nego przez ChRL, zwłaszcza w zakresie marynarki wojennej i kontroli 
nad akwenami w rejonie Morza Południowochińskiego, co prowadzi‑
ło do faktycznego wyparcia marynarki USA z tych akwenów (Johnson 
i Long, 2007). Dodatkową próbą sił dla USA była konfrontacyjna poli‑
tyka Iranu oraz Korei Północnej, przy czym oba kraje były wspierane 
przez Pekin i Moskwę. Wszystko razem prowadziło do konkurujących 
ze sobą centrów geopolitycznych, które nazywano ładem wielobieguno‑
wym (Dussouy, 2010, s. 142). Nie był to jednak porządek stabilny i dłu‑
gofalowy, ale raczej zmierzający w kierunku chaosu i przesilenia w glo‑
balnym układzie geopolitycznym. 

rozgrywka o nowy ład geopolityczny 
Dla rozważań geopolitycznych kluczowe znaczenie ma pojęcie „świato‑
wej wyspy” (ang. World Island) (Mackinder, 1962) oraz Euroazjatyckiego 
Rimlandu (Spykman, 1944). Wspomniane terminy wyznaczają najważ‑
niejszą przestrzeń z geopolitycznego punktu widzenia – obszar walki 
o władzę nad światem. Chodzi o teren trzech kontynentów zaczynają‑
cy się w Europie Zachodniej i kończący w Azji Wschodniej, obejmujący 
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również Afrykę. Według Halforda Mackindera największe szanse w ry‑
walizacji o tę przestrzeń mają trzy mocarstwa ‒ Niemcy, Rosja i Chiny. 
 Analizując sytuację geopolityczną w XXI wieku należy stwierdzić, że 
od chwili zjednoczenia (w 1990 r.) Niemcy stały się ponownie mocar‑
stwem, zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej, ale z rosnącymi aspi‑
racjami odgrywania strategicznej roli w UE i jej sąsiedztwie. John  Agnew 
wskazuje na dwie tendencje historyczne tego państwa: po pierwsze 
do wykorzystywania potęgi gospodarczej do celów geopolitycznych, 
po drugie do silnej ekspansji na obszar Europy Środkowowschodniej 
( Agnew 2003, s. 99). Choć UE stwarza szerokie możliwości oddziały‑
wania geopolitycznego dla Niemiec, to jednak niesie też poważne ogra‑
niczenia dla tego kraju. Wynika to z przewlekłych problemów struktu‑
ralnych integracji europejskiej, które uwidoczniły się w serii kryzysów 
na początku XXI wieku. A to może oznaczać, że Niemcy i szerzej Eu‑
ropa Zachodnia nie będą odgrywać pierwszoplanowej roli w rozgrywce 
o nowy ład geopolityczny (Dussouy, 2010, s. 149). 
 Z kolei Rosja wyszła z zimnej wojny osłabiona na wielu płaszczy‑
znach i borykała się z poważnymi problemami strukturalnymi, m.in. 
monokulturą gospodarki paliwowej oraz kryzysem demograficznym. 
Zajmowała uprzywilejowaną pozycję geopolityczną, którą Mackinder 
określał jako „Heartland”. Wskazywał, że pozwala ona Rosji dokonywać 
wielu uderzeń we wszystkich kierunkach, ale może też zostać zaatako‑
wana z wielu stron (Mackinder 1962, s. 262). W okresie zimnowojen‑
nym Rosja utraciła kontrolę nad wieloma terytoriami, ale na początku 
XXI wieku próbowała odrobić te straty. Nie musiała obawiać się agre‑
sji ze strony zachodnich sąsiadów, za wyjątkiem penetracji politycznej 
i gospodarczej dawnej strefy wpływów w Europie Wschodniej. Wynikało 
to z pacyfizmu Europejczyków, jak również poszukiwania przez nich au‑
tonomii strategicznej wobec USA i NATO. Franz Josef Strauss określił, 
że pierwszym celem Rosjan w okresie zimnowojennym było uczynie‑
nie z Europy Zachodniej obszaru neutralnego, a zaraz później – sowie‑
tyzacja całego kontynentu (Strauss, 1982, s. 13). Podobna jest ocena 
Jolyon Howorth (2018), choć dotyczy początków XXI wieku. Jej zda‑
niem dążenie do autonomii strategicznej przez UE może zakończyć się 
koniecznością porozumienia geopolitycznego z Rosją, zapewne na wa‑
runkach dyktowanych przez Moskwę. Federacja Rosyjska jest jednak 
zagrożona przez rosnącą potęgę Chin, a sytuacja przedłużającej się 
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swej strukturalnej słabości wystawia ją jeszcze bardziej na takie niebez‑
pieczeństwo. Jego zwiastunem może być rosnąca chińska imigracja na 
terenach rosyjskiej Syberii i Mandżurii. 
 Na początku XXI wieku ChRL była najbardziej dynamicznym wscho‑
dzącym mocarstwem, które zastąpiło Rosję jako głównego rywala USA 
w walce o światowe przywództwo (Black, 2016, s. 254). Ze wszystkich 
trzech głównych państw Rimlandu jest ona najlepiej predestynowana do 
odgrywania roli potęgi morskiej, nie tylko lądowej. Daje to Chinom ogrom‑
ną przewagę nad innymi konkurentami do kontrolowania „światowej wy‑
spy” (Mackinder, 1962, s. 70). Ponadto Chiny podejmowały intensywne 
próby wywierania wpływu geopolitycznego na Afrykę oraz szereg państw 
azjatyckich (m.in. Pakistan, Iran oraz byłe republiki sowieckie w Azji Środ‑
kowej), a ich inicjatywa nowego jedwabnego szlaku (ang. Belt and Road 
Initiative) może być odczytywana jako forma ekspansji geopolitycznej nie 
tylko w ramach „światowej wyspy”, ale także w skali globalnej. 
 Ważne znaczenie dla Mackindera miał tzw. śródlądowy ocean (ang. 
Midland Ocean), który był synonimem współpracy mocarstw morskich, 
tj. USA i Zjednoczonego Królestwa, a po II wojnie światowej stał się impe‑
ratywem współpracy transatlantyckiej w ramach NATO. Jednak w dobie 
emancypacji Europy Zachodniej oraz rozlicznych sporów UE ze Stana‑
mi Zjednoczonymi więzi transatlantyckie zostały poważnie nadwyrężo‑
ne. W tej sytuacji strategia USA ‒ mocarstwa dążącego do utrzymania 
przewagi geopolitycznej ‒ może skupić się na kilku celach. Po pierwsze, 
na odbudowie więzi transatlantyckich albo przynajmniej utrzymaniu sil‑
nej obecności w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej, mającej ros‑
nące znaczenie w dobie problemów strukturalnych na zachodzie konty‑
nentu. Geopolityka dziewiętnastowiecznej Anglii, a następnie USA w XX 
wieku skupiała się na utrzymywaniu równowagi strategicznej w Europie. 
Takiemu celowi w drugiej połowie XX stulecia służyło NATO, a w pewnej 
mierze również wspólnoty europejskie. Warto przypomnieć, że tuż po 
zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczone planowały powoła‑
nie federacji europejskiej, która miała zapewnić kontrolę Waszyngtonu 
nad zachodnią częścią Starego Kontynentu (Sayle, 2019). Na początku 
XXI wieku UE stała się nie tyle instrumentem polityki amerykańskiej, co 
raczej równoważenia strategicznego USA. Proces ten pogłębi zapewne 
brexit, dlatego wyzwaniem dla Waszyngtonu pozostaje nie tylko utrzy‑
manie wpływów w Europie, ale również utrzymanie w ryzach ambicji 
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geopolitycznych Berlina i Paryża. Po drugie, celem strategii amerykań‑
skiej może być dążenie do podziału między potencjalnymi konkurenta‑
mi do panowania nad „światową wyspą”. Geopolityczny konflikt między 
Związkiem Sowieckim i komunistycznymi Chinami był jednym z najważ‑
niejszych czynników przyspieszających sukces USA w czasie zimnej 
wojny. Pewne znaczenie miała także polityka Henry’ego Kissingera za‑
chęcania ChRL do współpracy z Zachodem, jednak strategia włączenia 
Chin do procesów globalizacji przyniosła ogromny wzrost potęgi tego 
państwa, co zagroziło pozycji dotychczasowego lidera światowego. Po 
zakończeniu zimnej wojny nastąpiło ponowne zbliżenie Moskwy i Pe‑
kinu. Obecnie celem Waszyngtonu może być próba rozbicia antyame‑
rykańskiego sojuszu między Chinami i Rosją, a także (w mniejszym 
stopniu) torpedowanie zbliżenia między Berlinem i Rosją, zwłaszcza 
dokonującego się „poza plecami” USA. Po trzecie, bodaj największym 
wyzwaniem geopolitycznym dla USA będą Chiny, a szczególnie próba 
powstrzymania rosnącej potęgi tego mocarstwa w wymiarze gospodar‑
czym, technologicznym i jego wpływów terytorialnych.

podsumowanie
Globalizacja oznacza intensyfikację wymiany gospodarczej i społecznej 
w skali światowej. Stabilność tych procesów zależy od trwałości ładu 
geopolitycznego, w ramach którego tego typu wymiana funkcjonuje. 
Wiodące mocarstwa mają nie tylko kluczowe znaczenie dla kształto‑
wania porządku geopolitycznego, ale również tworzą instytucje, regu‑
lacje i wartości, na których opiera się globalizacja. W dobie kryzysu ład 
geopolityczny może ulec załamaniu, gdy wiodące mocarstwo (lub grupa 
mocarstw sojuszniczych) traci wpływy geopolityczne i przestaje kontro‑
lować procesy globalizacji. Dotyczy to zwłaszcza kontroli sterowności 
wymiany gospodarczej i akumulacji kapitału lub redystrybucji dochodu 
w skali międzynarodowej. 
 Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku XXI wieku, gdy 
globalizacja tego okresu historycznego opierała się na dominacji geo‑
politycznej USA. Amerykanie byli głównymi twórcami instytucji i norm, 
na których opierała się wymiana w skali światowej. Doprowadziło to do 
nadmiernej dystrybucji bogactwa do Chin, które z czasem wyrosły na 
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największego rywala geopolitycznego USA, a to stało się jedną z przy‑
czyn kryzysu zarówno dotychczasowego ładu geopolitycznego, jak i po‑
wiązanej z nim globalizacji gospodarczej. Stany Zjednoczone rozpoczę‑
ły w drugiej dekadzie XXI wieku proces, który można określić mianem 
„kreatywnej destrukcji”, zmierzający do gruntownej reorganizacji zasad 
i instytucji, na których dotąd opierała się globalizacja. Można też do‑
strzec inne przyczyny schyłku „amerykańskiej globalizacji”. Duża część 
społeczeństw w państwach Europy Zachodniej czuła się coraz bardziej 
przegrana w wyniku wymiany gospodarczej na świecie, dlatego wystę‑
powała przeciwko globalizacji, jej podstawowym wartościom, jak rów‑
nież wiodącemu mocarstwu, będącemu jej symbolem. To doprowadziło 
do coraz silniejszych sporów transatlantyckich, które obniżały pozycję 
geopolityczną całego Zachodu. USA i ich sojusznicy znaleźli się pod sil‑
ną presją ze strony rywali, krytykujących ich tendencje imperialne, hipo‑
kryzję i podwójne standardy w zakresie stosowania wartości liberalnych. 
W trzeciej dekadzie XXI wieku zarówno amerykański system geopoli‑
tyczny, jak i globalizacja znalazły się w fazie dekompozycji, a świat co‑
raz bardziej wkraczał w okres chaosu i poszukiwania nowego ładu. 
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Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: w ostatniej dekadzie XX wieku, na fali koncepcji po
stulujących konieczność zmiany podejścia do stosunków międzynarodowych, 
pojawiło się ujęcie określane jako zarządzanie globalne (global governance). 

ANALIZA HISTORYCZNA: środowiskiem wspierającym koncepcję glo-
bal governance była organizacja narodów zjednoczonych, a pierwsze 
ujęcia definicyjne i klasyfikujące pojawiły się w instytucjach i inicjatywach 
do niej zbliżonych. w odniesieniu do paradygmatu zarządzanie globalne 
plasuje się w nurcie globalistycznym, ale są też wyraźne wpływy i inspi
racje ujęć liberalnych i neoliberalnych (np. teoria złożonych współzależ
ności czy koncepcja reżimów międzynarodowych). widoczne są również 
wpływy koncepcji społeczeństwa globalnego i ujęć normatywnych powią
zanych z paradygmatem konstruktywistycznym (społeczna teoria stosun
ków międzynarodowych alexandra wendta). w latach 50. XX wieku 
Morton a. Kaplan sformułował model uniwersalistyczny na gruncie be
hawioralnej analizy systemowej. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w opinii wielu badaczy zarządzanie 
globalne nie wykształciło jednolitej i autonomicznej metodologii. zda
niem zaciekłych krytyków, pozostało ono zbiorem mało spójnych opinii 
i poglądów na procesy obecne we współczesnym świecie. Global gover-
nance, mające być alternatywą dla państwocentrycznych ujęć geopo
litycznych, wprowadza do dyskursu wiele elementów istotnych z per
spektywy dynamiki współczesnych stosunków międzynarodowych, 
np. postulat szerszego uwzględnienia procesów realizujących się na po
ziomach poza i ponadpaństwowych.
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REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w ujęciu optymistycznym można przyjąć, że refleksje geopolityczne i sta
nowiska związane z zarządzaniem globalnym wzajemnie się uzupełniają. 
Mimo istniejących różnic wyjściowych pewne obszary korespondowania 
wydają się możliwe do znalezienia, jak refleksja nad władzą, suwerennoś
cią, źródłami potęgi itd. we współczesnym świecie.

Słowa kluczowe: zarządzanie globalne (global governance), 
społeczeństwo międzynarodowe, globalizacja, 
onz, władza, geopolityka
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definicja global governance 
Termin global governance, tłumaczony na język polski najczęściej jako 
„zarządzanie globalne” (w literaturze pojawiają się też inne wersje prze‑
kładu), nie jest jednoznaczny ani ostro zdefiniowany. Pojawił się on na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ale już w latach 70. zostały wyznaczo‑
ne pewne podwaliny pod tę kategorię w nurtach globalistycznych nauk 
o polityce i stosunkach międzynarodowych.

analiza historyczna pojęcia
Na początku lat 80. XX wieku nastąpił rozwój nauk o stosunkach mię‑
dzynarodowych. W amerykańskich ośrodkach naukowych powstała 
neoliberalna teoria reżimów (Stephen D. Krasner i Oran R. Young), we‑
dług której reżimy są sformalizowanymi lub zwyczajowymi zespołami 
norm i zasad międzynarodowych oraz względnie stałych reguł i proce‑
dur decyzyjnych. W stosunkach międzynarodowych, w efekcie proce‑
sów kreacyjnych o ewolucyjnej dynamice, powstawały (i powstają) trwa‑
łe fenomeny o charakterze swoistych „podsystemów” (Pietraś, 2002, 
s. 81‒84). Ich osie konstrukcyjne wyznaczają: 1) zasady – na ich pod‑
stawie postrzegane są fakty i wyciągane wnioski na temat przyczyno‑
wości; 2) normy – zestawy praw i obowiązków; 3) reguły – dotyczące re‑
alizacji zadań (doktryny); 4) procedury (Krasner, za: Czaputowicz, 2007, 
s. 230‒231). Tak rozumiane reżimy niejednokrotnie podlegały procesom 
instytucjonalizacji tradycyjnej, kiedy reżim realizowany był przez istnie‑
jącą organizację, oraz gdy na bazie reżimu powstawała instytucja (np. 
KBWE/OBWE). Funkcjonalna rola reżimów w istotnej części sprowadza 
się do regulowania obszarów niepewności w politycznej rzeczywisto‑
ści ‒ istniejącej i przyszłej. Wytwarzanie mechanizmów ograniczających 
anarchiczność stosunków międzynarodowych stanowi podstawową 
przesłankę paradygmatu liberalnego. Należy przyjąć, że generowanie 
stałych algorytmów zarządzania rzeczywistością na podstawie wspie‑
rania wzorców kooperatywnych ma ograniczać ryzyka i zagrożenia wy‑
nikające z funkcjonowania w rywalizacyjnym środowisku. Jak wskazuje 
Jacek Czaputowicz, reżimy określane są przez cztery cechy: 1) siłę – 
stopień stosowania się do zaleceń; 2) formę organizacyjną – stopień 
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sformalizowania i centralizacji reżimu; 3) zasięg – obszar problemowy 
stosowania reżimu; 4) sposób alokacji – model zarządzania środkami 
w ramach reżimu (Czaputowicz, 2007, s. 234). Domena reżimów tworzy 
ponadpaństwową sieć powiązań w ramach samych reżimów, jak rów‑
nież interakcji między nimi. Szczególnie ta druga płaszczyzna prowadzi 
do interesujących wniosków, staje się bowiem podstawą hipotezy o po‑
wstawaniu „reżimu reżimów”, skąd blisko już do koncepcji zarządzania 
globalnego.
 Z powyższymi poglądami koresponduje (do pewnego stopnia) teo‑
ria złożonych współzależności, wiązana głównie z nazwiskami Rober‑
ta Keohane i Josepha Nye. Teoria ta opiera się na twierdzeniu, że róż‑
norodne i złożone połączenia transnarodowe i współzależności między 
państwami oraz społecznościami rosną, natomiast słabnie znaczenie 
tradycyjnych agregatów w polityce międzynarodowej, niekiedy wiąza‑
nych z geopolityką. Jako główny czynnik określający charakter relacji 
międzynarodowych wskazywano integrację ekonomiczną i jej naturalną 
skłonność do przekraczania granic i tradycyjnych barier. Dążenie do za‑
pewnienia sobie udziału w globalizujących się mechanizmach gospodar‑
czych i ich owocach miało prowadzić do erozji ról państw i „klasycznych” 
wyznaczników potęgi na rzecz zwiększania znaczenia organizmów mię‑
dzy‑ i ponadnarodowych w postaci organizacji międzynarodowych, wiel‑
kich korporacji, NGO’sów, ruchów społecznych itd. 
 Koniec zimnej wojny, rozpad bipolarnej architektury stosunków mię‑
dzynarodowych, nasilenie globalizacyjnych tendencji istotnie powiąza‑
nych ze skokiem technologicznym oraz wiele innych czynników sprawiło, 
że dotychczasowe narzędzia do analizy stosunków międzynarodowych 
uznano za niewystarczające (Czaputowicz, 2013, s. 36‒39). Na począt‑
ku lat 90. w naukowych ośrodkach anglosaskich zaczęły się pojawiać 
koncepty zarządzania globalnego (Global Governance). Utworzona 
pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ, Boutrosa Boutrosa‑Gha‑
li w 1992 roku Komisja ds. Zarządzania Globalnego, kierowana przez 
Ingvara Carlssona i Shridatha Surendranatha Ramphala, po trzech la‑
tach przedstawiła raport zatytułowany Our Global Neighborhood. W do‑
kumencie z 1995 roku stwierdzono: 

Nie ma jednego modelu ani formy globalnego zarządzania, ani jednej struktu‑
ry lub zestawu struktur. Jest to szeroki, dynamiczny, złożony proces interaktyw‑
nego podejmowania decyzji, który stale ewoluuje i reaguje na zmieniające się 
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okoliczności. Mimo że [Global Governance] musi odpowiadać na specyficzne 
wyzwania różnych obszarów problemowych, zarządzanie musi przyjąć zinte‑
growane podejście do zagadnień przetrwania i dobrobytu ludzi. Uznając syste‑
mowy charakter tych problemów, musi promować systemowe podejście do ich 
rozwiązywania (Our Global Neighborhood, 1995, s. 1).

Globalne zarządzanie, kiedyś postrzegane przede wszystkim jako związane ze 
stosunkami międzyrządowymi, teraz obejmuje nie tylko rządy i instytucje mię‑
dzyrządowe, ale także organizacje pozarządowe (NGO), ruchy obywatelskie, 
korporacje transnarodowe, środowisko akademickie i środki masowego prze‑
kazu. Pojawienie się globalnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym wie‑
le ruchów wzmacnia poczucie ludzkiej solidarności, odzwierciedla duży wzrost 
zdolności i woli ludzi do przejęcia kontroli nad własnym życiem (Our Global 
Neighborhood, 1995, s. 7).

 Przewidywano, że tworzenie odpowiednich mechanizmów zarządza‑
nia będzie trudne, bowiem powinny one być bardziej integracyjne i par‑
tycypacyjne, a jednocześnie bardziej elastyczne. W opinii autorów ra‑
portu wymagało to wypracowania wieloaspektowej strategii globalnego 
zarządzania, która zyskałaby międzynarodową akceptację. Taka stra‑
tegia pociągałaby za sobą konieczność reformy i wzmocnienia istnie‑
jącego systemu instytucji międzyrządowych oraz ulepszenia środków 
współpracy z prywatnymi i niezależnymi grupami. Centralną rolę w tych 
procesach miała pełnić Organizacja Narodów Zjednoczonych, którą na‑
leżałoby poddać głębokim reformom strukturalnym i kompetencyjnym 
(np. przemodelowaniu musiałyby ulec Rady: Powiernicza, Gospodarcza 
i Społeczna).
 Raport spotkał się z dużym zainteresowaniem, ale także z falą kry‑
tyki – głównie ze strony zwolenników utrzymania suwerenności państw. 
Podkreślano, że proponowany kierunek zmierzał w stronę stworzenia 
„światowej federacji” i „rządu światowego”, który byłby formą neokolo‑
nializmu. Wprawdzie w raporcie wyraźnie podkreślano, że „Globalne 
zarządzanie nie implikuje światowego rządu ani światowego federali‑
zmu” (Our Global Neighborhood, 1995, s. 7), jednak właśnie ta wizja 
stała się główną osią krytyki. Ostatecznie można przyjąć, że wśród wie‑
lu definicji jedną z bardziej kompletnych sformułowano następująco:

Globalne zarządzanie można zdefiniować jako sumę praw, norm, polityk i in‑
stytucji, które definiują, tworzą i pośredniczą w relacjach transgranicznych 
między państwami, kulturami, obywatelami, organizacjami międzyrządowymi 
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i pozarządowymi oraz rynkiem. Obejmuje ono całość instytucji, polityk, zasad, 
praktyk, norm, procedur i inicjatyw, za pomocą których państwa i ich obywate‑
le (w rzeczywistości ludzkość jako całość) starają się zapewnić większą prze‑
widywalność, stabilność i porządek w odpowiedzi na wyzwania ponadnarodo‑
we – takie jak zmiana klimatu i degradacja środowiska, rozprzestrzenianie broni 
jądrowej i terroryzm – które wykraczają poza możliwości jednego państwa do 
rozwiązania (UN, 2009, s. 1‒2). 

 Takie „obszerne” ujęcie aspiruje do roli uniwersalnej „teorii wszystkie‑
go” – i w tym tkwi jego wada. Paradoks ten w pewnym stopniu objaśnia 
grunt, na którym ta percepcja wyrosła. Narody Zjednoczone, jako orga‑
nizacja uniwersalna i powszechna, niejako z założenia aspiruje do zaj‑
mowania się „wszystkim i wszędzie”.

zarządzanie globalne jako kategoria naukowa
Na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych globalne zarządza‑
nie jako kategoria badawcza pojawiło się w latach 90. XX wieku. Za sym‑
boliczny, umowny początek wyraźnie sformułowanego obszaru refleksji 
naukowej w zakresie zarządzania globalnego przyjmuje się publikację 
w 1992 roku zbioru esejów pod redakcją Jamesa Rosenaua i Ernsta‑Ot‑
tona Czempiela pod znaczącym tytułem Governance without Govern
ment. Order and Change in World Politics. Co prawda w zbiorze tym po‑
jęcie global governance niemal się nie pojawia, autorzy używają raczej 
sformułowań „globalna polityka” i „nowe instytucje zarządzania” (Rose‑
nau i Czempiel, 1992, s. 272‒273), jednak diagnoza głębokiej zmiany 
oraz postulat konieczności stworzenia nowych jakości w wymiarze glo‑
balnym zostały wyraźnie wyeksplikowane. Głównym założeniem było 
przekonanie, że wraz ze skokowymi „rewolucjami” technologicznymi, 
postępami globalizacji, depolaryzacją stosunków międzynarodowych 
i wynikającym z niej pogłębianiem się procesów rozproszenia siły i po‑
tęgi, w międzynarodowej grze konieczna stała się zmiana paradygma‑
tu w badaniu samych relacji międzynarodowych. „Era turbulencji” czy‑
li nagłych i gwałtownych zmian w zakresie źródeł wpływu (potęgi) i jej 
podmiotów (Zachara, 2011, s. 67), zarówno w sensie ilościowym, jak 
i jakościowym, wymaga zaangażowania narzędzi badawczych do ana‑
lizy na trzech poziomach: aktywności organizacji międzynarodowych; 
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aktywności państw; aktywności wszelkich podmiotów (formalnych i nie‑
formalnych) mających wpływ na stosunki międzynarodowe (Zachara, 
2012, s. 36‒39). 
 Na bardzo interesujący wzorzec zachowań w zakresie zarządzania 
globalnego wskazuje Jan Czaja (2008). W ładzie międzynarodowym 
charakteryzującym się cechami „niekontrolowanego chaosu” i prze‑
wartościowaniem ról w gronie tradycyjnych potęg, global governance 
ma być swoistym narzędziem budowania własnej pozycji przez orga‑
nizacje międzynarodowe, np. NATO i Unię Europejską (Czaja, 2008, 
s. 282‒283). Na podstawie tak sformułowanego poglądu można zasta‑
nawiać się, w jakim stopniu zarządzanie globalne odnosi się do opi‑
su i prób interpretacji „nowego ładu międzynarodowego”, w jakim zaś 
stanowi polityczne i doktrynalne narzędzie jego projektowania. W tym 
drugim przypadku można nawet pokusić się o postulat odrzucenia glo
bal governance jako kategorii naukowej. W dyskursie naukowym już 
w samym podejściu do tego zagadnienia tworzy się dość niestabilny, 
trudny do zdefiniowania obszar, w którym wielość podejść badawczych 
i stosowanych narzędzi poważnie komplikuje możliwości eksplanacyj‑
ne. Podobne wątpliwości podnoszone są w odniesieniu do diagnozy, 
jak też zaleceń i metod implementacji wyników, ponieważ „regulacje 
mają charakter cząstkowy, postrzępiony, odznaczający się ograniczo‑
ną skutecznością” (Kuźniar, 2019, s. 214‒215). W nurcie „instytucjonal‑
nym” koncepcji global governance należy umieścić fundamentalną pra‑
cę Thomasa G. Weissa i Ramesha Thakura z 2010 roku, zatytułowaną 
Global Governance and the UN: An Unfinished Journey. Autorzy wska‑
zali w niej trzy wielkie obszary realizacji koncepcji zarządzania globalne‑
go w ramach systemu ONZ: bezpieczeństwo międzynarodowe, rozwój 
i prawa człowieka. Na potrzeby zagospodarowania tych bloków proble‑
mowych zaproponowali oni oparcie funkcjonowania zarządzania global‑
nego na trzech (wspomnianych wcześniej) poziomach: międzypaństwo‑
wym („Pierwsza ONZ”), biur, sekretariatów i agend międzynarodowych 
(„Druga ONZ”), oraz sieci organizacji pozarządowych („Trzecia ONZ”) 
(Weiss i Thakur, 2010, s. 157). W ten sposób miałaby powstawać no‑
wego rodzaju sieć zarządzająca w wymiarze globalnym, której koordy‑
natorem byłaby Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie 
autorzy opisali pięć zasadniczych przeszkód (gaps), z którymi nowa for‑
muła musiałaby się zmierzyć, wskazując luki między charakterem wielu 
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obecnych wyzwań globalnych a dostępnymi rozwiązaniami. Luki te do‑
tyczą: wiedzy, norm, polityki, instytucji i koherentności działań (na pozio‑
mach: implementacji, monitoringu i systemu wymuszania). W tej optyce 
światowa sieć jest bardziej skuteczna w wypełnianiu luk w wiedzy i nor‑
mach niż w podejmowaniu żywotnych decyzji i działaniu na ich podsta‑
wie. Implementacja pełnego modelu zarządzania globalnego miałaby 
zrównoważyć tę dysproporcję poprzez rozbudowę i modyfikację „twar‑
dych” elementów systemu z domen politycznych, instytucjonalnych 
i sektora law enforcement. 
 Warto zauważyć, że właśnie dla „twardych” środków oddziaływa‑
nia przewidziano dość szeroki wachlarz działań koercyjnych, poczyna‑
jąc od presji agencji pozarządowych, przez środki nacisku gospodar‑
czego – pozytywne i negatywne, aż po akcje z bezpośrednim użyciem 
„klasycznych” środków siłowych w domenie działań na rzecz poko‑
ju i bezpieczeństwa (Zachara, 2012, s. 42). Wyraźna jest tu szczegól‑
na asymetria – silni aktorzy międzynarodowi pozostają poza możliwoś‑
ciami oddziaływania reżimów międzynarodowych. Przykładowo, Bank 
Światowy, MFW i WTO mogą składać oferty dla krajów rozwijających 
się, które będą musiały przyjąć proponowane/narzucane warunki. Sil‑
ni uczestnicy nie podlegają takim „zachętom”, a mając istotny wpływ 
na polityki agend międzynarodowych sami uzyskują kolejne narzędzie 
w polityce międzynarodowej. Jeszcze dobitniej widać to w odniesieniu 
do problematyki międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Ambitne 
plany z pierwszej połowy lat 90. XX wieku (Agenda for Peace) oraz póź‑
niejsze (koncepcja R2P) niejednokrotnie były krytykowane przez mniej 
wpływowe państwa o niskich potencjałach za generowanie zagrożenia 
pojawienia się „nowej formy kolonializmu i imperializmu”.
 Od strony metodologicznej, stanowiska naukowe uwzględniające 
global governance „skazane” są niejako na swoisty eklektyzm, co wyni‑
ka wprost z multidyscyplinarnego obszaru badawczego. Zasadne staje 
się pytanie wyrażone przez Małgorzatę Zacharę, a podnoszone również 
przez innych badaczy, o ontologiczne możliwości diagnozowania obec‑
nego kształtu systemu międzynarodowego i jego kompletności oraz 
możliwości prognozowania (Zachara, 2011, s. 77). Na ograniczenia po‑
znawcze wpływają: dynamika i chaotyczna zmienność środowiska, po‑
jawianie się nowych aktorów indywidualnych i zbiorowych, przewartoś‑
ciowania w reżimach kompetencyjnych i normatywnych, permanentne 
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zmiany w architekturze rozkładu potęgi itd. (Pietraś, 2013, s. 140‒143). 
Zachara nazywa wręcz zarządzanie globalne „atrakcyjnym komenta‑
rzem do współczesnej rzeczywistości międzynarodowej”, odbierając 
global governance walor „spójnej metodologicznie koncepcji” (Zacha‑
ra, 2011, s. 79). Na poziomie aksjologicznym również pojawiają się gło‑
sy poważnej i zasadnej krytyki. Niezmiernie istotnym założeniem kon‑
cepcji zarządzania globalnego jest przekonanie o współdzieleniu przez 
społeczeństwo międzynarodowe zespołu wspólnych wartości, przeko‑
nań i budowanych na tej podstawie scenariuszy. Tymczasem już ka‑
tegoria „globalnego społeczeństwa obywatelskiego” (Pietrzak, 2013, 
s. 196‒200) budzi poważne wątpliwości (Buzan i Little, 2011), należy 
ją traktować raczej jako pewien projekt czy wyidealizowaną wizję przy‑
szłości (w kategoriach literackich) niż opis rzeczywistości. W końcu lat 
80. i w ostatniej dekadzie XX wieku wielu badaczy, jak np. Francis Fu‑
kuyama i Jeremy Rifkin, w swoich koncepcjach polityczno‑społecznych 
i antropologicznych wskazywało na istnienie „obiektywnych”, uniwersal‑
nych zespołów wartości zarówno w wymiarze ogólnym, jak też sektoro‑
wym (większość z nich została sfalsyfikowana). Istotnie, globalizacja, 
transgraniczność informacji, rewolucja komunikacyjna i uwarunkowa‑
nia współczesnego świata pociągają za sobą pewną unifikację zacho‑
wań, jednak realizuje się ona raczej powierzchownie, w niewielkim stop‑
niu wpływając na przewartościowania w głębokich kodach kulturowych. 
Zresztą słuszne wydaje się spostrzeżenie, że procesom unifikacyjnym 
towarzyszą reakcje odwrotne, często o bardzo eksplozywnym i konflik‑
togennym charakterze (Barber, 2013, s. 77‒82).
 Pewnym remedium na krytykę global governance jest podejście sek‑
torowe. W opracowaniach, raportach i dokumentach generowanych 
m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale też inne agen‑
cje międzynarodowe (Gruszko, 2013, s. 290‒291), wyraźne jest po‑
sługiwanie się kategorią zarządzania globalnego w odniesieniu do po‑
szczególnych sektorów, takich jak: zrównoważony rozwój, wspólne 
zasoby globalne, partnerstwo w rozwoju itd. (UN, 2013, s. 3‒8). Sfera 
zglobalizowanych finansów funkcjonuje osobno (Smagorowicz, 2013, 
s. 235). Innym rozwiązaniem mają być koncepcje sieci, które postulu‑
ją samorzutną regulację kooperacji sektorowej na poziomie społecz‑
nym na rzecz realizacji wspólnych celów. Należy jednak zaznaczyć, że 
są to rzeczywistości chaotyczne i spontaniczne, które trudno ujmować 
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w kategoriach skoordynowanego i celowego zarządzania. Co więcej, 
koncentrowanie się na podejściach sektorowych stanowi zaprzeczenie 
działań zintegrowanych i poniekąd jest sprzeczne z pierwotną koncep‑
cją global governance.

władza i potęga w koncepcji global governance
Oprócz kategorii wymienionych wyżej, w polityce i naukach politologicz‑
nych kluczowe są pojęcia władzy i potęgi (siły potencjalnej). Nie są one 
tożsame, ale pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. Zarządza‑
nie globalne wykazuje dość specyficzne podejście do tych zagadnień. 
Punktem wyjścia jest współdzielone z ujęciami liberalnymi przekona‑
nie o głębokich przewartościowaniach w systemie alokacji i dystrybu‑
cji władzy oraz potęgi we współczesnym świecie. Często charaktery‑
zują je określenia „powestfalski” lub „późnowestfalski” (Pietraś, 2007), 
co ma podkreślać wzrost znaczenia czynników ponad‑ i pozapaństwo‑
wych w środowisku stosunków międzynarodowych. Tym samym władza 
i potęga przenosi się do znacznie szerszego systemu aniżeli związa‑
ny z państwami (a właściwie monopolizowany przez nie) system mię‑
dzynarodowy. Tendencje do delegowania części suwerenności własnej 
w zakresie władztwa do aktorów ponadpaństwowych nasiliły się po za‑
kończeniu II wojny światowej, natomiast w ostatnich dekadach XX wie‑
ku do tego zjawiska dołączyły organizacje i ruchy pozarządowe (sforma‑
lizowane i niesformalizowane), organizacje transgraniczne (korporacje 
międzynarodowe) itd. Zwiększają one swoje znaczenie i udział w świa‑
towym zasobie władztwa w sposób formalny ‒ przez rozszerzanie włas‑
nych kompetencji np. na podstawie umów międzynarodowych, jak i nie‑
formalny – w wyniku presji społecznej, ekonomicznej, politycznej itp. 
Ostatecznie prowadzi to do znacznego rozproszenia władzy i potęgi, 
oraz do jej multipolarności w wymiarze globalnym. 
 Czynnikiem wpływającym na zmianę charakteru władzy jest gene‑
rowanie kolejnych pól „tego, co polityczne”, czy – inaczej mówiąc – po‑
większanie liczby domen życia społeczno‑polityczno‑gospodarczego 
w efekcie tworzenia nowych obszarów rzeczywistości. Czynnikiem agre‑
gującym te procesy są rewolucje technologiczne, które otwierają nowe 
możliwości rywalizacji między podmiotami. Zjawiska te mają w znacznej 
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części charakter spontaniczny i niejednokrotnie są realizowane poza 
możliwościami kontroli i wpływu państw. Należy tu wrócić do przywoła‑
nych wcześniej poziomów analizy, bowiem opisane zjawiska rozprosze‑
nia władzy w różnych domenach przebiegają z różną prędkością i róż‑
nym natężeniem. Przykładowo, w obszarach komunikacji i gospodarki 
zachodzą one bardzo szybko, ale sektor związany z bezpieczeństwem 
nadal pozostaje pod przemożnym wpływem państw. Z pewnością nie 
można jednak mówić o „monopolu”. Zwolennicy koncepcji zarządzania 
globalnego uznają znaczącą rolę państw we współczesnych stosun‑
kach międzynarodowych, ale podkreślają, że wraz ze wzrostem zna‑
czenia innych podmiotów zmienia się charakter ich roli i jakość potęgi. 
W coraz większym stopniu staje się ona efektem konsumowania rywali‑
zacyjnych i kooperacyjnych zdolności funkcjonowania na styku państw 
z innymi uczestnikami. Na znaczeniu zyskuje potęga rozumiana jako 
możliwość określania tego, co legalne i nielegalne, zdolność do agrego‑
wania nowych norm oraz utrzymywania bądź niszczenia starych, wpły‑
wu na stabilizowanie lub destabilizację sytemu itp. 

zarządzanie globalne a geopolityka – 
refleksja systematyczna
Ustalenie relacji między global governance a geopolityką jest niełatwym 
zadaniem. W znacznej części wynika to z niedookreśloności globalne‑
go zarządzania jako kategorii badawczej i analitycznej. Dla wielu bada‑
czy stanowi ono szansę wyjścia poza „tradycyjne” modele czy podejścia 
geopolityczne wskazujące na kryteria koncentracji potęgi, dążenie do 
hegemonii i rywalizacji jako główne agregaty międzynarodowej gry. Na 
podstawie przytoczonych na wstępie definicji można pokusić się o takie 
stanowiska, bowiem zarządzanie globalne bazuje z jednej strony prze‑
de wszystkim na hipotezie postępującego procesu rozpraszania siły 
i potęgi, a z drugiej na postulacie oparcia modelu relacji między różnymi 
podmiotami międzynarodowymi o paradygmat kooperacyjny. Geopolity‑
ka „klasyczna” posiłkuje się krańcowo innymi przesłankami, uznającymi 
rywalizacyjność środowiska międzynarodowego za jego konstytuującą 
cechę, a dążenie do kumulacji potęgi i potencjału siły za naturalne i oczy‑
wiste wzorce zachowań w globalnej grze (Sykulski, 2018, s. 127‒138). 
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 Warto tu wskazać na pewien paradoks, jaki wyłania się z ujęć zarzą‑
dzania globalnego, prezentowanych od lat 90. XX wieku. Przyjmując 
za jeden z punktów wyjścia hipotezę o postępującym procesie rozpra‑
szania siły w systemie międzynarodowym, zwolennicy tego ujęcia prze‑
konywali o konieczności podejmowania działań obliczonych na wyge‑
nerowanie modelu zintegrowanego, w którym możliwości zarządzania 
byłyby skoncentrowane w jednym ośrodku koordynacyjnym. Pojawiły 
się też głosy krytyczne, mówiące o postulacie dążenia do „rządu świato‑
wego”. W nurtach krytycznych wobec koncepcji zarządzania globalnego 
występuje opinia, że stanowi ono zespół „strategii politycznych” (Zacha‑
ra, 2011, s. 79), realizowanych przez różne podmioty międzynarodowe 
rywalizujące o wpływy w wymiarze globalnym i niejednokrotnie traktu‑
jące państwa jako przeciwnika. Takie mechanizmy rzeczywiście moż‑
na odnotować w stanowiskach tzw. hiperglobalistów, jednak dzisiejsze 
podejście do zarządzania globalnego charakteryzuje się zdecydowanie 
większym umiarem. Z drugiej strony, w geopolityce zauważalne są dą‑
żenia do rozszerzania „doktryny” o inne podejścia, czego przykładem 
może być geopolityka krytyczna. 
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Geopolityka a soft power

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: relacja między soft power a geopolityką została po
kazana na tle koncepcji soft power (nye, 2004) jako władzy polegającej na 
zdolności państwa lub grupy państw do przyciągania ku sobie, swych war
tości politycznych i swojej polityki innych państw dobrowolnie na to przy
stających, a także legitymizowania swej polityki poprzez nadanie jej uzasad
nienia moralnego z uwzględnieniem wysuwanych wobec niej zastrzeżeń.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: różne teoretyczne ujęcia soft po-
wer są konfrontowane ze stosowaniem jej przez najważniejsze podmioty 
polityki międzynarodowej, zwłaszcza uSa, ue z największymi państwami 
członkowskimi, oraz chiny.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: artykuł przedstawia definicje i zasto
sowania koncepcji soft power, jak również relacje tego terminu względem 
geopolityki. w szczególności odpowiada na pytanie, w jakim stopniu dzia
łania typu soft mogą przyczynić się do skutecznego realizowania celów 
geopolitycznych. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
autor dowodzi, że na początku XXi wieku soft power mocarstw zachod
nich (uSa, ue oraz jej największych państw członkowskich) znalazła się 
w odwrocie. wynikało to z kryzysu zachodniego ładu geopolitycznego 
i liberalnych wartości, na których ten ład został oparty. elementem tego 
kryzysu było również to, że instrumenty soft power były coraz częściej 
wymuszane na partnerach.

Słowa kluczowe: soft power, geopolityka, liberalne wartości, ue, 
uSa, chiny, rosja
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co to jest soft power?
Siła – władza – moc (ang. power) jest jedną z najważniejszych katego‑
rii w naukach politycznych, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodo‑
wych. Według Małego słownika języka polskiego PWN (1968, s. 398) 
siła oznacza zdolność wpływania na innych, aby uzyskać pożądane re‑
zultaty lub zdolność oddziaływania i osiągania zakładanych skutków. 
Istotnym aspektem omawianej definicji jest osiąganie skutku w rela‑
cjach z innymi podmiotami, jak również w odniesieniu do własnego, 
określonego wcześniej celu. Trudno mówić o władzy, kiedy dany pod‑
miot nie wie, co chce osiągnąć. Ponadto władza ma charakter relacyj‑
ny, a więc ma odniesienie do wpływania na innych aktorów. Max We‑
ber (1925) uważał, że władza oznacza zdolność skłonienia innych do 
zrobienia czegoś, czego w przeciwnym wypadku by nie zrobili. Taką 
definicję terminu power przyjęło się stosować w relacjach międzynaro‑
dowych (Barnett i Duvall, 2005, s. 39; Dahl, 1957, s. 203). Definicja We‑
bera uwypukla wpływ lub nawet przymus wywierany na inne podmio‑
ty w celu skłonienia ich do tego, czego początkowo nie miały zamiaru 
czynić. Istotą władzy jest więc wymuszenie działań na innych: albo pod 
wpływem siły (przymusu), albo w wyniku reorientacji ich preferencji, tj. 
zmiany postrzegania własnych interesów przez tych aktorów. 
 Istnieją różne klasyfikacje omawianego pojęcia. Raymond Aron od‑
różnia władzę w polityce wewnętrznej (fr. l’authorité) od potęgi w rela‑
cjach międzynarodowych (fr. la puissance) (Aron, 1995, s. 73). W jego 
definicji bardzo ważna jest kwestia władzy w relacjach wewnętrznych, 
która może w dużym stopniu wzmacniać albo osłabiać potencjał danego 
państwa na arenie międzynarodowej. W jednej z moich prac zwróciłem 
uwagę na kategorię „władzy nad samym sobą” czyli sterowności władz 
państwowych na arenie wewnętrznej, jako elemencie kluczowym dla 
skuteczności danego państwa w polityce zagranicznej (Grosse, 2019b). 
Słaby rząd centralny lub zbyt silna opozycja mogą być rozgrywane przez 
rywali zewnętrznych, a tym samym osłabiać skuteczność państwa w sto‑
sunkach międzynarodowych. Z kolei Susan Strange wprowadza rozróż‑
nienie między władzą strukturalną a władzą relacyjną (Strange, 1988, 
s. 10, 24‒25). W pierwszym wypadku potęga określonego państwa 
wywołuje samoczynne dostosowania strukturalne innych podmiotów, 
zgodne z jego interesami, ale bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek 
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bezpośredniej interwencji politycznej. Władza relacyjna natomiast ozna‑
cza wywieranie określonych nacisków na podmioty zewnętrzne, w wyniku 
których dostosowują one swoją politykę do oczekiwań państwa dominu‑
jącego. Wspomniane rozróżnienie jest często przywoływane w odniesie‑
niu do międzynarodowych stosunków gospodarczych, a jego istotą jest 
różnica między dobrowolnym a przymusowym dostosowaniem.
 Podział na władzę „twardą” oraz „miękką” (ang. hard vs. soft power) 
wprowadził Joseph Nye (2004). Według niego hard power opiera się na 
groźbie (przysłowiowa „pałka”) lub na zachętach („marchewka”). Ozna‑
cza to, że dane państwo bądź organizacja międzynarodowa wywiera na‑
cisk na innych aktorów poprzez środki przymusu albo oferując korzyści, 
np. finansowe (Nye, 2004, s. 5). Wśród instrumentów przymusowych 
najbardziej radykalne dotyczą działań militarnych, zaś inne m.in. różne‑
go typu sankcji o charakterze gospodarczym. W przypadku zachęt naj‑
częściej stosowaną formą jest pomoc finansowa, np. na cele rozwoje, 
ale jednocześnie obarczona różnego rodzaju warunkami politycznymi. 
 Nye definiuje soft power w opozycji do hard power. Amerykański 
naukowiec uznaje, że jest to władza osadzająca się na atrakcyjno‑
ści i uwodzeniu, co oznacza, że dany podmiot wydaje się tak inspiru‑
jący dla innych, że przyciąga ich do siebie, do swoich wartości poli‑
tycznych i swojej polityki. Sprzyja to dobrowolnemu przyjmowaniu przez 
inne państwa idei politycznych, norm międzynarodowych, wartości po‑
litycznych reprezentowanych przez dany podmiot, wreszcie podziela‑
nia jego celów w polityce zagranicznej. Ważnym aspektem soft power 
jest więc wspólnota wartości, a także celów w polityce zagranicznej, co 
bez wątpienia ułatwia współpracę międzynarodową. Nye dowodzi, że 
o ile „twarda siła” opiera się najczęściej na różnych formach przymusu 
lub przekupstwa, o tyle „miękka siła” jest przede wszystkim dobrowol‑
na. Jako władzę typu soft traktuje on również możliwość wpływania na 
preferencje innych podmiotów. Oznacza to, że wszelkie formy dyploma‑
cji, a jednocześnie kształtowania idei i narracji w przestrzeni międzyna‑
rodowej mogą mieć na celu zmianę preferencji, a tym samym postrze‑
gania własnych interesów przez elity i społeczeństwa innych państw. 
Wreszcie, ważnym aspektem soft power jest zdolność do legitymizowa‑
nia polityki zagranicznej wśród innych państw, czyli umiejętność zdoby‑
wania uzasadnienia moralnego przez dany kraj dla prowadzenia takiej 
a nie innej polityki (Nye, 2004, s. 11). 
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 Koncepcja Nye’a wywołała wiele słów krytyki. Przede wszystkim 
wskazywano, że nawet jeśli Ameryka jest atrakcyjna pod względem kul‑
tury masowej i konsumpcji, nie oznacza to, że inne państwa będą po‑
dążały za celami polityki rządu USA. Większość społeczeństw krajów 
islamskich lubi pić coca‑colę i zajada się Big Mac’ami, ale z tego po‑
wodu nie pokochali Ameryki (Ferguson, 2003). Inni zarzucali omawia‑
nej koncepcji, że trudno klarownie oddzielić soft od hard power. Nie‑
kiedy działania promocyjne lub propagandowe w wykonaniu danego 
państwa mogą mieć postać przymusową (Hill, 2015, s. 144). Niejed‑
nokrotnie trudno też odróżnić, jakie były motywacje polityczne podmio‑
tów ulegających w polityce zagranicznej, często bowiem odgrywają rolę 
jednocześnie różne instrumenty władzy, zarówno groźba przymusu, jak 
i zachęty, wreszcie atrakcyjność kulturowa lub wspólnota wartości. Na 
podstawie zasobów samej tylko soft power – przykładowo, sprawnej dy‑
plomacji lub promocji wartości w polityce zagranicznej – nie można sku‑
tecznie osiągać celów geopolitycznych. Jak się wydaje, bez wsparcia ze 
strony twardych atrybutów potęgi, jakimi są siła wojskowa, gospodarcza 
i finansowa, niełatwo liczyć na sukces w tej dziedzinie. Zatem korzysta‑
nie z instrumentarium soft power bez wsparcia ze strony środków finan‑
sowych lub form przymusu może prowadzić do słabości. A słabość ma 
ograniczoną atrakcyjność, raczej budzi lekceważenie i zamiary wyko‑
rzystania przez rywali. Sam Nye (2008, s. 43, 83) zmodyfikował później 
swoją koncepcję i mówił o potrzebie stosowania różnorodnych instru‑
mentów, zarówno „twardych”, jak i „miękkich” w zależności od okolicz‑
ności, co określał mianem potęgi mądrej – sprytnej (ang. smart power). 
Jak to określiła Beata Piskorska, „źródła soft power mogą wzmacniać 
hard power i vice versa” (2017, s. 75). Miękka siła jest tylko jednym z in‑
strumentów osiągania pożądanych rezultatów (Piskorska, 2017, s. 78).
 Wielu naukowców zwracało uwagę na rolę kultury i siły perswazji 
w budowaniu autorytetu i legitymacji dla własnej polityki w stosunkach 
międzynarodowych (Lebow, 2008). Soft power przypomina także kon‑
cepcję „siły symbolicznej” Pierre’a Bourdieu (Bourdieu i Passeron, 1970). 
Polega ona na zdolności podmiotu dominującego do narzucania akto‑
rom zdominowanym określonej wizji świata, oraz sposobu  postrzegania 
poszczególnych zjawisk i ich wartościowania. Wprawdzie rozważania 
Bourdieu dotyczą przede wszystkim polityki krajowej, ale mogą być roz‑
ciągnięte także w stosunku do relacji między państwami silniejszymi 
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i słabszymi. Dla wielu naukowców zachodnie wartości – zwłaszcza li‑
beralne prawa człowieka i dotyczące funkcjonowania gospodarki – sta‑
nowią zasoby soft power dla polityki zagranicznej USA i państw euro‑
pejskich, jak również organizacji międzynarodowych, przede wszystkim 
Unii Europejskiej (Chitty, 2017, s. 19).
 Naukowcy z innych kręgów kulturowych uznają te zasoby za ele‑
ment przemocy kulturowej, przypominającej nieco koncepcję „siły sym‑
bolicznej”. Służą one realizacji celów związanych z dominacją geopo‑
lityczną i gospodarczą nad innymi częściami świata, uznawanymi za 
mniej cywilizowane, peryferyjne i słabiej rozwijające się gospodarczo. 
Fei Jiang (2017) twierdzi, że w dobie kolonializmu i rewolucji przemysło‑
wej największe mocarstwa świata zachodniego wykształciły dychotomię 
narodów cywilizacyjnych i barbarzyńskich. Służyła ona przekazywaniu 
wartości, norm i sposobów zachowania przez wyżej rozwiniętą kulturę 
Zachodu na Wschód, w celu krzewienia standardów kultury, wspiera‑
nia postępu i modernizacji. Co ważniejsze, tego typu narracja – a więc 
instrumenty soft power – służyły podporządkowaniu największym mo‑
carstwom europejskim innych państw na płaszczyźnie geopolitycznej 
i ekonomicznej. Później, w epoce postkolonialnej, mechanizmy soft po
wer miały prowadzić do podobnej zależności geopolitycznej i gospo‑
darczej państw uznawanych za peryferyjne lub wywodzących się z in‑
nego niż zachodni kręgu kulturowego. Zmieniła się jedynie narracja, 
a zwłaszcza katalog promowanych wartości w kierunku liberalnym. Po‑
nadto podstawowym mocarstwem wykorzystującym wspomniane war‑
tości stały się Stany Zjednoczone Ameryki. Wykorzystywały je w celu 
ideologicznej zmiany postaw społecznych w innych regionach świata, 
co miało oddawać w gestię Zachodu przywództwo w zakresie określa‑
nia obowiązujących w skali światowej norm i wzorów. Miało też ograni‑
czać rodzime kultury w innych częściach świata, a tym samym zasoby 
kulturowe dla kształtowania własnej autonomii i suwerenności.
 Chiński uczony zwraca uwagę na dwa ważne mechanizmy towarzy‑
szące soft power. Pierwszy nawiązuje do kategorii władzy „nad sobą 
samym”. Rodzima kultura, wartości i tradycja są traktowane jako fun‑
dament własnej tożsamości i siły, jak również pewności siebie w re‑
lacjach międzynarodowych. Bez takich zasobów nie jest możliwa ani 
suwerenność, ani choćby autonomia wobec największych mocarstw ze‑
wnętrznych, zwłaszcza USA i największych państw UE. Lokalne zasoby 



217Geopolityka a soft power

kulturowe są więc źródłem podmiotowości, ale także autorytetu w re‑
lacjach międzynarodowych. Pozwalają też na mniejszy zakres naśla‑
downictwa zewnętrznych wzorców, zwłaszcza prowadzącego do bez‑
myślnej imitacji i zależności od zewnętrznych centrów geopolitycznych. 
Drugim zjawiskiem jest zaszczepienie w społeczeństwach państw pery‑
feryjnych poczucia kompleksu wobec cywilizacyjnych liderów społecz‑
ności międzynarodowej. Przyczynia się to do dążenia części miejsco‑
wych elit do podporządkowania się wzorcom płynącym z Zachodu, na 
początku na płaszczyźnie ideologicznej, a następnie również ekono‑
micznej i politycznej. 
 Przypomina to zjawisko „samokolonizacji kulturowej”, zdiagnozowa‑
ne w Europie Środkowej (Kiossev, 1999, s. 114‒118). Jej źródłem jest 
przekonanie o wyższości kultury i wartości zachodnioeuropejskich, ale 
skutkiem jest utrata zdolności do bardziej partnerskiej relacji z zachod‑
nią częścią kontynentu. Największym sukcesem opisywanej soft power 
będzie wytworzenie awangardy „samokolonizujących się” elit lokalnych, 
które w imię liberalnych wartości Zachodu będą dobrowolnie podpo‑
rządkowywały się celom politycznym i gospodarczym innych państw, 
przede wszystkim USA bądź największych krajów Europy Zachodniej. 
 Amerykański uczony prognozował, że z biegiem czasu soft power 
będzie stawała się coraz ważniejszym polem działania w stosunkach 
międzynarodowych (Nye, 2004, s. 30), jednak trudno się z nim zgodzić, 
że będą zyskiwać na znaczeniu dobrowolne mechanizmy dostosowań, 
podyktowane wspólnotą wyznawanych wartości i ideałów. Wcześniej 
dowodziłem (Grosse, 2019a), że w ostatnich latach rośnie rola „polityki 
siły” (ang. power politics). W niniejszym tekście będę starał się udowod‑
nić, że także instrumenty soft power są coraz częściej środkami przy‑
musu i sposobem realizowania celów geopolitycznych. 

Soft power w służbie geopolityki 
Termin geopolityka pojawił się w naukach społecznych w XIX wieku. 
Jego interpretacje nawiązują do dwóch głównych szkół w stosunkach 
międzynarodowych: realizmu i liberalizmu. Geopolityka w ujęciu kla‑
sycznym, tj. pochodzącym z XIX wieku, jest rozumiana jako rywalizacja 
mocarstw o władzę i terytorium lub o władzę w wymiarze geograficznym 
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(Flint, 2012, s. 31, 39; Ó Tuathail, 2006, s. 1; Cowen i Smith, 2009, s. 23). 
Jest to interpretacja bliska realistycznej szkole w stosunkach międzyna‑
rodowych. Ważnym założeniem tej szkoły jest przekonanie o istnieniu 
„obiektywnych” interesów geopolitycznych, które można określić także 
„racją stanu” danego państwa, wynikającą z zewnętrznych czynników 
strukturalnych i geograficznych występujących na arenie międzynaro‑
dowej. Uwarunkowania wewnętrzne – w ujęciu realizmu – mogą mieć 
znaczenie jedynie w kontekście formowania potencjału danego pań‑
stwa (np. gospodarczego), ale nie na przykład dla kształtowania „su‑
biektywnych” interpretacji na temat interesów geopolitycznych. Realiści 
dostrzegają rolę instrumentów typu soft power, lecz traktują je jako dru‑
goplanowe lub uzupełniające w stosunku do najważniejszych potencja‑
łów geopolitycznych. Edward Carr uznaje (1964, s. 108), że obok siły 
militarnej i gospodarczej występuje trzecia kategoria, mianowicie po‑
tęga opinii (ang. power of opinion). Z kolei Hans Morgenthau twierdził 
(1948, s. 129), że ważnym źródłem potęgi jest jakość rządu i dyplomacji 
oraz morale narodu. 
 W ujęciu liberalnym duże znaczenie dla formowania interesów mają 
uwarunkowania wewnętrzne, w tym dominujące idee polityczne, jak 
również deliberacja dotycząca interpretacji sytuacji strategicznej. Final‑
na ocena interesów geopolitycznych nie jest więc „obiektywna” i nie jest 
wyłącznie pochodną uwarunkowań zewnętrznych – to raczej rezultat 
presji najbardziej wpływowych interesów gospodarczych i społecznych 
lub efekt debaty publicznej na temat polityki zagranicznej danego pań‑
stwa. Liberalne podejście do geopolityki jest powiązane ze „sposobem 
widzenia świata” (Flint, 2012, s. 33), czyli dominującą ideologią poli‑
tyczną bądź paradygmatem politycznym występującym w danej spo‑
łeczności. Skupia się ono na „nadrzędnej strategii” (ang. grand stra
tegy) oraz mechanizmach jej konstruowania w polityce wewnętrznej. 
Takie podejście uwypukla rolę soft power – przede wszystkim wiodą‑
cych idei i narracji – zarówno dla kształtowania założeń geopolitycz‑
nych, jak również dla późniejszej ich realizacji w polityce zagranicznej. 
W liberalnych założeniach geopolityki zjawiska kulturowe, w tym zwią‑
zana z nimi sfera dyskursu, ideologii oraz dyplomacja, stają się nie tyl‑
ko wiodącymi narzędziami w relacjach międzynarodowych, ale również 
mogą stanowić pewne ograniczenie dla decydentów. Oznacza to, że 
mogą być faworyzowane relacje bazujące na podobnych wartościach 
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i ideach, a jednocześnie podmioty odbiegające od standardów w tym 
obszarze mogą być postrzegane jako potencjalni wrogowie. W ten spo‑
sób w nurcie liberalnym dla oceny sytuacji międzynarodowej przez poli‑
tyków mniej ważne wydają się różnice interesów, np. gospodarczych lub 
geopolitycznych, a znacznie bardziej konflikty ideologiczne. 
 W mojej opinii praktyka stosunków międzynarodowych coraz bar‑
dziej zbliża się do sposobu postrzegania soft power w modelu reali‑
stycznym. Wiele podmiotów stara się wykorzystywać miękkie sposo‑
by oddziaływania w polityce zagranicznej, niemniej czynią to w coraz 
większym stopniu w drodze przymusu i warunkowości, zmierzając do 
zapewnienia sobie jak największych, a nawet asymetrycznych korzyści 
w relacjach z innymi państwami. Narracja i wartości mogą być przy tym 
wykorzystywane instrumentalnie do celów geopolitycznych, na przykład 
dla usprawiedliwienia własnych działań przed krajową i międzynarodo‑
wą opinią publiczną, albo w celu osłabienia rywala, czyli zdezawuowa‑
nia jego polityki w odniesieniu do wartości. 

dyskusja problemu na wybranych przykładach 
Przykładem zastosowania soft power jest upowszechnianie idei, wartości 
i norm w relacjach międzynarodowych. Unia Europejska uznawana była 
za „potęgę normatywną”, gdyż oddziaływała na inne kraje na płaszczyź‑
nie normatywnej, w tym upowszechniając własne rozwiązania regulacyj‑
ne (Whitman, 2011). Transfer norm do środowiska międzynarodowego 
może wynikać z ich atrakcyjności, a wówczas imitacja takich rozwiązań 
byłaby dobrowolna. Może być jednak asymetrycznie korzystna dla „daw‑
cy” prawa międzynarodowego, a tym samym obarczona warunkami lub 
innymi środkami wymuszania ich stosowania. Jak się wydaje, tego typu 
zjawisko staje się coraz bardziej powszechne (Hill, 2015, s. 144).
 Przykładów dostarcza funkcjonowanie „potęgi normatywnej”, czy‑
li UE. Proces akcesyjny nowych członków Unii polegał na przymu‑
sowym transferze norm i wartości europejskich do kandydata, w tym 
całego dorobku prawa unijnego – zasadniczo bez możliwości jego ne‑
gocjowania (poza wyjątkiem wprowadzania okresów przejściowych 
dla przyjmowania tych norm w prawie krajowym). Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku wyjścia państwa z UE, a przynajmniej 
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takie doświadczenia płyną z brexitu. Reszta wspólnoty starała się na‑
rzucić Zjednoczonemu Królestwu takie warunki opuszczenia UE, któ‑
re będą korzystne przede wszystkim dla członków Unii. Jednym z nich 
było dążenie Brukseli do przyjęcia przez Londyn możliwie największe‑
go zakresu prawa europejskiego, a także możliwości rozstrzygania spo‑
rów w tej sprawie przez Trybunał Sprawiedliwości UE (Grosse, 2018, 
2019c). Podstawowym argumentem negocjatorów europejskich było 
utrzymanie sprawiedliwych reguł konkurencji po obu stronach kanału 
La Manche (określanych w języku angielskim jako level playing field), 
ale chodziło przede wszystkim o uzyskanie przez stronę unijną przewa‑
gi nad Brytyjczykami w postaci ustanawiania tych norm i możliwości roz‑
strzygania ewentualnych sporów (von der Burchard, 2020). To dawało‑
by Brukseli ogromną władzę regulacyjną, którą można by wykorzystać 
dla jednostronnych korzyści podmiotów gospodarczych i obywateli UE. 
Na płaszczyźnie geopolitycznej skutkiem byłoby zwiększanie potencjału 
gospodarczego największych państw UE, a jednocześnie uzależnienie 
Zjednoczonego Królestwa od Brukseli pod względem gospodarczym 
i regulacyjnym. 
 Innym przykładem działań regulacyjnych UE były próby dokonania 
gruntownej przebudowy rynku wewnętrznego, które zostały zintensyfi‑
kowane po kryzysie strefy euro. Celem była ochrona tego rynku przed 
największymi konkurentami pozaeuropejskimi, przede wszystkim przed‑
siębiorstwami amerykańskimi i chińskimi. Oprócz tego zmiany regula‑
cyjne dotyczyły poprawy konkurencyjności firm zachodnioeuropejskich, 
a obniżenia jej w państwach ze wschodniej części UE. Celem miała 
być poprawa wzrostu gospodarczego w zachodniej części kontynen‑
tu, a tym samym wsparcie pozycji geopolitycznej dwóch największych 
państw członkowskich, tj. Niemiec i Francji (Grosse, 2020). 
 Przykładem podejmowania przymusowych działań w odniesieniu do 
europejskich wartości była presja wywierana na Polskę i Węgry i inne 
państwa Europy Środkowej w zakresie przestrzegania zasad praworząd‑
ności. Według polityków wywodzących się w większości z państw Euro‑
py Zachodniej należało wymusić respektowanie tych wartości siłą, albo 
poprzez presję ze strony TSUE, albo przez możliwość zawieszenia lub 
nawet odebrania funduszy UE dla takich krajów. Próby przymusowego 
stosowania wartości europejskich pokazały dobitnie, że nie są one na 
tyle atrakcyjne, aby były przestrzegane w sposób dobrowolny. Soft power 
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Unii, a więc jej zdolność uwodzenia, okazała się zbyt słaba nawet wobec 
członków wspólnoty. W tle sporu o praworządność kryły się poważne róż‑
nice interesów i inne sprzeczności między wiodącymi państwami Europy 
Zachodniej a krajami środkowoeuropejskimi. Spór o praworządność był 
bowiem instrumentalnie wykorzystywany w rywalizacji geopolitycznej we‑
wnątrz UE, przede wszystkim o hierarchię władzy między poszczególny‑
mi krajami, a także o przyszłe kierunki rozwoju integracji. 
 Wydaje się, że u progu XXI wieku soft power w coraz większym stop‑
niu była podważana i dezawuowana przez rozlicznych oponentów. Tak 
było w przypadku krytyki Chin ze strony Waszyngtonu, np. za łamanie 
praw człowieka w stosunku do etnicznej i religijnej mniejszości Ujgu‑
rów. Miało to obniżyć autorytet ChRL w stosunkach międzynarodo‑
wych, a tym samym utrudnić Pekinowi ekspansję wpływów gospodar‑
czych i geopolitycznych. Z kolei przez wiele lat amerykańska soft power 
była obiektem krytyki ze strony państw zachodnioeuropejskich, przede 
wszystkim Francji i Niemiec. Wielokrotnie zarzucano Amerykanom, że 
łamią własne liberalne wartości na forum międzynarodowym. Najpierw 
apogeum dla zarzutów o hipokryzję w polityce tego mocarstwa stano‑
wiła wojna w Iraku (z 2003 roku), a następnie prezydentura Donalda 
Trumpa (od 2017 roku). 
 Atakowano również samą UE za stosowanie podwójnych standar‑
dów, zarówno wobec własnych członków, jak i partnerów zewnętrznych. 
W roku 2016 kraje Grupy Wyszehradzkiej były powszechnie krytyko‑
wane w zachodniej części UE za odrzucenie przymusowego mechani‑
zmu relokacji uchodźców i postulat zamykania zewnętrznych granic UE. 
W 2020 roku trójka przewodniczących instytucji unijnych pojechała do 
Grecji, aby wesprzeć obronę granicy tego państwa przed napływem nie‑
legalnych imigrantów i uchodźców z Turcji, a także milcząco przyjęła de‑
cyzję władz tego państwa o zawieszeniu procedury aplikacji o azyl (co 
łamało prawo Narodów Zjednoczonych) (Stamouli, 2020). Komisja Eu‑
ropejska uchyliła się od zbadania ujawnionych przez prasę tajnych wię‑
zień dla imigrantów w Grecji, mimo że kilka lat wcześniej tego typu dzia‑
łania były badane i krytykowane na Węgrzech (Nielsen, 2020). 
 Unia Europejska stanęła przed dramatycznym wyborem: czy ma po‑
zostać wierna deklarowanym wartościom, a tym samym uwiarygodnić 
własną soft power, czy raczej bronić integracji europejskiej i bezpie‑
czeństwa państw członkowskich. Większość wyborców europejskich 
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oponowała wobec nadmiernej imigracji. Tym samym polityka „otwar‑
tych drzwi wobec uchodźców” (tzw. Willkommenskultur zaproponowa‑
na przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel w 2015 roku) podmywała 
poparcie dla integracji, destabilizując politycznie niemal wszystkie pań‑
stwa członkowskie. Ponadto presja migracyjna stała się bronią geopo‑
lityczną. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz uznał, że Turcja posłużyła się 
migrantami w 2020 roku, aby szantażować UE w kwestiach geopoli‑
tycznych, oczekując wsparcia w konflikcie syryjskim z Rosją. Zdaniem 
Kurza imigranci okazali się bronią, którą zaatakowano Grecję i całą UE 
(PAP, 2020). Uchodźcy przestali być w Europie traktowani w katego‑
riach praw człowieka, stali się natomiast poważnym wyzwaniem geopo‑
litycznym i w polityce wewnętrznej. 
 Dodatkowo soft power Unii Europejskiej znalazła się pod ogromną 
presją ze strony zakulisowych zabiegów ze strony Federacji Rosyjskiej 
i ChRL, wspierających siły radykalne i populistyczne wewnątrz Unii. 
W ten sposób działania destrukcyjne stawały się coraz bardziej rozpo‑
wszechnioną i jak się wydaje łatwiejszą formą soft power aniżeli polityka 
pozytywna, upowszechniająca własne wartości, normy i idee. 
 Szczególnie krytyczni wobec liberalnych wartości, takich jak stan‑
dardy demokracji, praw człowieka i praworządności, byli oponenci geo‑
polityczni Zachodu, głównie Rosja i Państwo Środka. Oba te państwa 
z umiarkowanym skutkiem promowały własne, alternatywne do zachod‑
nich wartości kulturowe i wzorce polityczne, a wcześniej były krzewicie‑
lami ideologii komunistycznej, która w dużym stopniu miała podważyć 
soft power Zachodu. Niemniej atrakcyjność tych idei się wyczerpała, 
a próba sięgania przez te państwa do ich własnych korzeni kulturowych 
utraciła walor uniwersalności, przez co nie była atrakcyjna dla innych 
narodów. Dlatego podstawową aktywnością obu podmiotów było kon‑
centrowanie się na negowaniu zachodnich wzorców normatywnych, 
a tym samym próba osłabienia Zachodu, jego jedności i legitymacji do 
przewodzenia w skali globalnej. 
 Pewnym wyjątkiem były działania ChRL, które w 2013 roku rozpo‑
częły na szeroką skalę inwestycje o charakterze geoekonomicznym 
pod szyldem nowego jedwabnego szlaku (ang. Belt and Road Initiati
ve). Celem była ekspansja wpływów gospodarczych i geopolitycznych 
Pekinu wykraczająca poza najbliższe sąsiedztwo, a docierająca m.in. 
do Europy Południowej i Środkowej. Istotną rolę w tej inicjatywie pełniły 
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instrumenty soft power, a zwłaszcza narracja odwołująca się do pokoju 
i kooperacji, harmonii międzynarodowej, otwarcia na inne kraje, zaufa‑
nia i dialogu, wzajemnego uczenia się i wielostronnych korzyści (Win‑
ter, 2020). Chińskie władze starały się odnieść swoje przesłanie do war‑
tości własnej cywilizacji, a tym samym zbudować alternatywny model 
globalizacji wobec tej promowanej przez USA. Była to próba przeciw‑
stawienia własnego modelu kulturowego temu propagowanemu wcześ‑
niej przez Zachód, który w założeniach miał promować wartości liberal‑
ne, a faktycznie prowadził do uzależnienia partnerów i wykorzystywania 
ich zasobów. Tego typu narracja błyskawicznie spotkała się z krytyką 
Waszyngtonu. Amerykańscy urzędnicy demaskowali podejście ChRL, 
wskazując że inwestycje chińskie prowadzą nie tylko do eksploatacji za‑
sobów państw biorących udział w omawianej inicjatywie, ale również do 
ich zadłużenia i faktycznej zależności gospodarczej oraz geopolitycz‑
nej od Państwa Środka (Politi i Sevastopulo, 2019). Warto też zauwa‑
żyć, że soft power w wykonaniu ChRL miało wszelkie znamiona „meto‑
dy konstruktywistycznej” (Grosse, 2014/2015), a więc kreowało nową 
rzeczywistość geopolityczną, legitymizowało ją w odniesieniu do zesta‑
wu pożądanych wartości, wreszcie miało maskować potencjalne koszty 
i dysfunkcje promowanych inwestycji. 
 Przykład narracji towarzyszącej chińskim inwestycjom zagranicznym 
stanowił pewien wyjątek. Pozytywne oblicze soft power było bowiem 
w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku w dalszym ciągu reprezen‑
towane głównie przez szeroko rozumiany Zachód, tj. przede wszystkim 
USA, UE oraz jej państwa członkowskie. Niemniej widać było kłopoty 
stosowania soft power przez te podmioty, co wynikało z kryzysu liberal‑
nego ładu geopolitycznego i liberalnych wartości. Duże znaczenie miały 
tutaj rozliczne podziały między zachodnimi krajami. W ten sposób został 
nadwyrężony ład geopolityczny, w którym dominującą rolę odgrywały 
USA i ich najbliżsi sojusznicy. Kolejnym przejawem problemów były kry‑
zysy gospodarcze, które dotknęły przede wszystkim USA i UE, jak rów‑
nież kompromitowały dominującą w tej części świata doktrynę neolibe‑
ralną w ekonomii. Brakowało też skutecznej i wspólnej odpowiedzi na 
rosnącą przewagę geoekonomiczną Chin. Próby stosowania rozwiązań 
protekcjonistycznych przez liberalny Zachód łamały własne kanony go‑
spodarcze, nie były też skierowane przede wszystkim przeciwko naj‑
większemu rywalowi geopolitycznemu, jakim była ChRL, lecz w dużym 
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stopniu przyczyniały się do pogłębienia podziałów transatlantyckich. 
Problemem większości mocarstw zachodnich była coraz bardziej wi‑
doczna hipokryzja i stosowanie podwójnych standardów w relacjach 
wewnętrznych i zagranicznych. Nye uważał (2004, s. 14), że dezawuo‑
wało to ich możliwości wykorzystywania soft power, a zwłaszcza promo‑
wania własnych wartości i regulacji w środowisku międzynarodowym. 
Dodatkowym problemem w przypadku UE było to, że poleganie na soft 
power miało stać się głównym instrumentem w polityce zewnętrznej – 
miało tuszować braki innych potencjałów geopolitycznych, zwłaszcza 
siły wojskowej oraz odpowiedniego potencjału fiskalnego i decyzyjne‑
go na szczeblu unijnym. Takie podejście zawiodło, o czym w dużym 
stopniu świadczy chęć liderów europejskich do uczynienia z powołanej 
w roku 2019 Komisji Europejskiej ciała bardziej zorientowanego na cele 
geopolityczne, w tym budującego inne niż soft power instrumenty w po‑
lityce zewnętrznej (Subotić, 2019). 
 Przykładem opisującym problem Unii z własną soft power, która była 
z jednej strony stosunkowo mało atrakcyjna, a z drugiej niepoparta od‑
powiednio innymi zasobami potęgi – jest polityka wschodnia, a dokład‑
niej Partnerstwo Wschodnie. Polityka ta bazuje na pomocy finanso‑
wej UE, starając się krzewić europejskie standardy prawne i liberalne 
wartości na wschodnim pograniczu Unii. Jednak polityka ta jest uzna‑
wana za minimalistyczną i mało skuteczną przede wszystkim dlatego, 
że zaangażowane środki finansowe Unii są stosunkowo skromne, a do‑
datkowo Bruksela nie oferuje partnerom tego, co mogłoby być dla nich 
największą zachętą do przyjmowania unijnych norm, czyli perspektywy 
członkostwa (Barburska, 2019; Piskorska, 2017). W dodatku Partner‑
stwo Wschodnie spotyka się z wrogim przyjęciem ze strony Moskwy, 
która uznaje je jako ekspansję UE w strefie wyłącznych wpływów Rosji. 
Federacja Rosyjska odpowiedziała na działania Unii w sposób agresyw‑
ny. Korzystała ona przy tym zarówno z instrumentów soft polegających 
na dezawuowaniu polityki UE i przeciąganiu elit w Europie Wschodniej 
na własną stronę, jak również hard czyli dokonując interwencji wojsko‑
wych w takich krajach, jak Ukraina, Mołdawia i Gruzja. W ten sposób 
osłabiała jeszcze bardziej skuteczność soft power UE. 
 Unia Europejska znalazła się w pułapce własnej narracji o „norma‑
tywnej potędze”. Ograniczyła własne działania do katalogu instrumen‑
tów soft power, ale czyniła to w sposób zachowawczy m.in. dlatego, aby 
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nie drażnić Rosji. Dodatkowo rozpowszechniony wśród społeczeństw 
zachodnioeuropejskich pacyfizm i „parasol bezpieczeństwa” rozciąg‑
nięty nad Europą przez USA ograniczały ambicje w zakresie budo‑
wania „twardych” środków oddziaływania w polityce zewnętrznej. We‑
dług naukowców, wybór Europejczyków był podyktowany czynnikami 
ekonomicznymi (Hill, 2015, s. 145), bowiem soft power jest znacznie 
tańsza aniżeli środki oddziaływania militarnego. W ten sposób koszty 
obrony Starego Kontynentu w dużej mierze przerzucono na USA, zaś 
zaoszczędzone środki można było przeznaczyć na rozwinięty system 
socjalny. Problem jednak pojawił się wówczas, kiedy Europa Zachod‑
nia postanowiła dążyć do autonomii strategicznej wobec Waszyngtonu 
i NATO. Pozbawiając się wsparcia z drugiej strony Oceanu Atlantyckie‑
go, Unia musi budować swoje bezpieczeństwo i wpływy międzynarodo‑
we na instrumentach soft power, które okazały się stosunkowo słabe. 

podsumowanie
Siła militarna, bogactwo, wysoko rozwinięta gospodarka i kultura ar‑
tystyczna wywołują respekt i fascynację. Sprzyjają dobrowolnej imita‑
cji wzorców, co zwyczajowo określa się oddziaływaniem soft power. 
Niemniej soft power bez wsparcia ze strony innych wymiarów potęgi 
nie prowadzi do skutecznej polityki. Nie jest ani bardzo atrakcyjna, ani 
zachęcająca do imitacji przez inne podmioty stosunków międzynaro‑
dowych. W XXI wieku rywalizacja międzynarodowa nasiliła się, a soft 
power stała się obszarem ostrej konkurencji między mocarstwami. Do‑
minowało negowanie soft power oponenta. Jednocześnie z mniejszym 
lub większym sukcesem państwa podejmowały próby przekonania in‑
nych do własnych wartości, idei oraz celów politycznych. Soft power 
służyła więc legitymizacji własnej polityki oraz do zdobywania autorytetu 
na arenie międzynarodowej. Był to w dalszym ciągu bardzo ważny ob‑
szar oddziaływania geopolitycznego, czyli realizowania strategii w po‑
lityce zagranicznej. Na początku XXI wieku soft power mocarstw za‑
chodnich (USA, UE i jej największych państw członkowskich) znalazła 
się w kłopotach, przede wszystkim w wyniku kryzysu zachodniego ładu 
geopolitycznego i liberalnych wartości, na których ten ład został opar‑
ty. Elementem tego kryzysu było również to, że instrumenty soft power 
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stosowane przez wymienione podmioty były coraz częściej wymuszane 
na partnerach, co jeszcze bardziej obniżało atrakcyjność tej „miękkiej 
potęgi”.
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Geopolityka a ekonomia i gospodarka

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: związki geopolityki i ekonomii występują w ob
szarze wykorzystywania ograniczonych zasobów. w ramach rywalizacji 
o te zasoby problematyka ekonomiczna spotyka się z problematyką po
dejmowaną w analizach geopolitycznych. w haśle przedstawiono spo
sób, w jaki kontekst rywalizacji o zasoby mający odniesienie do geopolity
ki pojawiał się w dyskursie ekonomicznym.

ANALIZA HISTORYCZNA: Gospodarka stała się kluczowym, zmienia
jącym reguły gry zasobem w rywalizacji między państwami, gdy pod ko
niec średniowiecza europa weszła na ścieżkę szybkiego rozwoju. Historia 
rozwoju gospodarczego w epoce kapitalizmu została zarysowana z od
niesieniami do problematyki geopolitycznej. przedstawiono również hi
storię rozwoju gospodarczego polski w ostatnich stuleciach.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w gospodarce ocenianej przez pry
zmat geopolityki kluczowymi aktorami są państwa. w tekście przedsta
wiono rolę państw w kontekście rywalizacji geoekonomicznej, w której 
od kilkuset lat potencjał rozwojowy jest głównym zasobem.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w ostatnich stuleciach geopolityka miała ogromny wpływ na rozwój go
spodarczy polski. budowanie więzi politycznych i gospodarczych, zwłaszcza 
z zachodem, przynosiło korzyści, a rozpad tych więzi (np. w okresie mię
dzywojennym) skutkował utratą rynków zbytu i zdolności rozwojowych.

Słowa kluczowe: gospodarka, ekonomia, geopolityka
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definicja pojęcia
Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu ograniczonymi zasobami, 
a w ramach rywalizacji o te zasoby problematyka ekonomiczna spotyka 
się z problematyką podejmowaną w analizach geopolitycznych. Czyn‑
niki produkcji (praca, kapitał, ziemia), od wykorzystania których do wy‑
twarzania dóbr i usług rozpoczyna się analiza ekonomiczna, są także 
przedmiotem rozważań geopolitycznych. Ekonomia ostrożnie podcho‑
dzi do determinizmu geograficznego, często postrzegając go w katego‑
riach korzyści i przewag komparatywnych. Rozwijająca się jako gałąź 
badań ekonomicznych (nowa) geografia ekonomiczna zwraca uwagę 
na lokalizację, zwłaszcza względem centrów gospodarki światowej, na‑
tomiast istotną część badań empirycznych w ekonomii stanowią bada‑
nia uwzględniające wymiar przestrzenny. Obie te dziedziny nie mają 
jednak charakteru normatywnego.
 Ekonomia zajmuje się problematyką rozwoju, a zatem do pewnego 
stopnia również budowania potencjału gospodarczego (por. Sandmo, 
2011) jako naturalnego sposobu tworzenia przewagi politycznej. Narzę‑
dzia analizy ekonomicznej pozwalają przyjrzeć się uwarunkowaniom 
analizowanym przez geopolitykę: relacjom między państwami, strate‑
giom ich działań, źródłom siły i przyczynom słabości we wzajemnych 
relacjach. W tradycji europejskiej myśli ekonomicznej i teorii polityki go‑
spodarczej kwestia źródeł gospodarczych potęgi państw pojawiła się 
bardzo wcześnie. Problem systematycznego budowania siły państwa 
w celu zyskania przewagi nad sąsiadami był podstawą pierwszego no‑
wożytnego systemu ekonomii politycznej ‒ merkantylizmu. 
 Teoretycy merkantylizmu, począwszy od Jeana Bodina, wskazywali 
na kluczowe znaczenie rozwoju przemysłu dla budowania siły państwa 
oraz na konieczność utrzymywania nadwyżki handlowej, by maksyma‑
lizować zasoby złota. Oba te elementy skłaniały do polityki protekcjo‑
nistycznej, ochrony własnego przemysłu, przyciągania rzemieślników, 
wspierania importu wyrobów nieprzetworzonych i eksportu wyrobów 
przetworzonych. Pod koniec XVIII wieku taki model polityki gospodarczej 
skrytykował Adam Smith, twórca współczesnej ekonomii akademickiej. 
Uważał on, że angielski protekcjonizm przyniósł pożytek imperium kosz‑
tem ubożenia jego obywateli. Smith i jego uczeń David Ricardo położy‑
li podwaliny pod teorię wymiany międzynarodowej kwestionującą idee 
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merkantylistyczne: wymiana handlowa między krajami miała prowadzić 
do specjalizacji opartej na dostępnej przewadze komparatywnej, a w re‑
zultacie była grą o sumie niezerowej (w kategoriach teorii gier). Korzysta‑
ły na tym wszystkie strony wymiany. Dalszy rozwój neoklasycznej eko‑
nomii oraz teorii wymiany międzynarodowej podkreślającej wielostronne 
korzyści z laisse faire i obniżania barier celnych można traktować jako 
koncepcje kontestujące determinizm myślenia geopolitycznego. 
 Wczesne teorie wymiany handlowej (np. teoria Ricardo) opierały się 
na rygorystycznych, często nierealistycznych założeniach. Postępujący 
rozwój teorii osłabiał część tych założeń, poszerzając wiedzę o korzyś‑
ciach płynących z handlu i specjalizacji. Wskazywano m.in. na rolę wy‑
posażenia w czynniki produkcji: ziemię i kapitał w procesie specjalizacji. 
Względna obfitość kapitału powinna skutkować specjalizacją w produk‑
cji kapitałochłonnej, podczas gdy względna obfitość pracy – w produkcji 
pracochłonnej. Współcześnie rozwój teorii pozwolił na jeszcze większe 
niuansowanie problematyki specjalizacji i korzyści z wymiany.
 W XX wieku koncepcje merkantylistyczne kilkakrotnie zyskiwa‑
ły na znaczeniu, stając się powracającym punktem odniesienia w de‑
batach nad bezpieczeństwem narodowym oraz rozważaniach o rela‑
cjach gospodarczych, źródłach potęgi i pozycji gospodarczej państw. 
W okresach spowolnień i recesji nabierała znaczenia koncepcja ocale‑
nia własnego relatywnego potencjału gospodarczego kosztem innych 
(a beggar-thy-neighbour policy). Jej prowadzenie opierało się na wyko‑
rzystaniu instrumentów merkantylistycznych, w tym ochrony własnego 
przemysłu poprzez bariery taryfowe i pozataryfowe oraz poprawy jego 
konkurencyjności międzynarodowej z wykorzystaniem polityki kursowej. 
 W XIX wieku obok rozwijającej się ekonomii klasycznej nabierały zna‑
czenia nowe, nieortodoksyjne nurty teorii ekonomii. Nawiązując do trady‑
cji merkantylistycznej, kwestionowały takie podejście do handlu między‑
narodowego i uwzględniały na nowo relacje pomiędzy siłą gospodarki 
a bezpieczeństwem narodowym. Istotną rolę w ekonomii odegrały szko‑
ły historyczne, zwłaszcza niemiecka szkoła historyczna. Jej twórca, Frie‑
drich List postulował odejście od perspektywy interesu jednostki na rzecz 
interesu narodu. Państwo powinno dbać o rozwój potęgi narodu, nawet 
jeśli byłoby to sprzeczne z interesem i celami jednostek, wykorzystując 
do tego instrumenty ekonomiczne (cła, inwestycje publiczne, infrastruk‑
turę transportową). List proponował zatem powrót do merkantylizmu.
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 Wnioski o charakterze geopolitycznym można także wyprowadzić 
z historiozoficznej koncepcji Karola Marksa. W jego ujęciu historia 
rozwoju stosunków kapitalistycznych jest historią dominacji wewnątrz 
społeczeństw, ale też Zachodu nad resztą świata. Narzędziem tej do‑
minacji jest rynek i handel (sposób jego prowadzenia). Nowe, kapita‑
listyczne metody organizacji wytwarzania, nieodwracalnie narusza‑
jące dawne stosunki gospodarcze, tworzyły warunki do imperializmu 
europejskiego rozumianego jako dominacja Zachodu nad peryferiami. 
Rozwój kapitalizmu staje się w takim ujęciu tożsamy z geopolityczny‑
mi celami imperiów Europy Zachodniej. Tę myśl rozwijał później m.in. 
Immanuel  Wallerstein, a koncepcje marksistowskie i socjalistyczne le‑
gły u podstaw teorii systemu światowego, teorii zależności i strukturali‑
stycznego podejścia do ekonomii. Uwzględniają one aspekty interesów 
politycznych (różnie definiowanych) w prowadzeniu polityki gospodar‑
czej, a przede wszystkim są próbą wyjaśnienia struktury relacji gospo‑
darczych na świecie z podziałem na centrum i peryferie (pomiędzy któ‑
rymi później Wallerstein umieścił jeszcze kraje półperyferyjne, takie jak 
Polska). Centra to obszary dynamicznego rozwoju w wyniku wpływów 
gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych, natomiast peryferia roz‑
wijają się w zależności od centrum (rozwój zależny). Taki model rozwoju 
praktycznie uniemożliwia nadrobienie dystansu i pozwala na podtrzymy‑
wanie stabilnej struktury gospodarki światowej przez centrum w warun‑
kach uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy i w gospodarce 
światowej. Reguły funkcjonowania gospodarki światowej ustala bowiem 
centrum, które kontroluje przepływy czynników produkcji, w tym pracy 
i kapitału. Koncepcja rozwoju opartego na substytucji importu czyli wyłą‑
czenia się z gospodarki światowej i nadrobienia dystansu w warunkach 
przynajmniej częściowej autarkii pozwala na konkurowanie z liderami 
globalnej gospodarki na równych warunkach. W przypadku Ameryki Po‑
łudniowej taka strategia, wprowadzana w okresie powojennym, zakoń‑
czyła się fiaskiem i przyniosła kilkanaście lat kryzysów gospodarczych 
w różnych krajach kontynentu. 
 W nieortodoksyjnych ujęciach geopolityki i ekonomii, wywodzących 
się z tradycji badań nad wallersteinowską gospodarką‑światem, mówi 
się o swoistej geopolitycznej ekonomii. Punktem kluczowym jest tu spoj‑
rzenie w przeszłość i analizowanie związków między europejskim kolo‑
nializmem i imperializmem a rozwojem kapitalizmu.
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Geoekonomia
Podwaliny pod współczesne próby aplikacji instrumentów polityki go‑
spodarczej w warunkach globalizacji z uwzględnieniem geopolityki po‑
łożył m.in. Edward Luttwak. Zaproponował on pojęcie g e o e k o n o m i a, 
za pomocą którego opisał świat jako pole rywalizacji państw‑systemów. 
Reguły tej rywalizacji wyznaczają „obiektywne” mechanizmy ekonomicz‑
ne i „subiektywne” regulacje tworzone jako rezultat kooperacji państw. 
Obiektywne mechanizmy ekonomiczne, wyznaczające ramy rywalizacji 
gospodarczej, opisuje teoria ekonomii (Blackwill i Harris, 2016). W tych 
warunkach rywalizują państwa, a instrumenty ekonomiczne stają się no‑
wymi narzędziami prowadzenia wojen, albo „odpowiednikiem siły ognia, 
rozwój produktów subsydiowany przez państwo odpowiednikiem wyna‑
lezienia nowej broni, a penetracja zagranicznych rynków przy wsparciu 
państwa zastępuje bazy wojskowe i garnizony stawiane poza granica‑
mi oraz wpływy osiągane dzięki zabiegom dyplomatycznym” (Luttwak, 
1998). 
 Blackwill i Harris (2016) nazwali geoekonomię „wojną innymi środ‑
kami”, wskazując, że termin ten opisuje wykorzystanie narzędzi gospo‑
darczych do realizacji narodowego interesu. Właściwe ich zastosowa‑
nie pozwala na urzeczywistnienie celów geopolitycznych i odwrotnie: 
zewnętrzna polityka gospodarcza może wpływać na osiąganie celów 
geopolitycznych.
 Strategie polityki gospodarczej, które można przypisać do kategorii 
geoekonomia, od geopolityki odróżnia natura rywalizacji. O ile polityka 
(szczególnie wojna) jest grą o sumie zerowej, to gospodarka jest grą 
o sumie dodatniej: wszyscy mogą zyskać na procesach rozwoju i globa‑
lizacji. Przepływy kapitału, dóbr, usług i pracy w coraz większym stopniu 
warunkują siłę państw. W najbliższej przyszłości geoekonomia może 
determinować rezultat rywalizacji geopolitycznej – od tradycyjnego my‑
ślenia ekonomicznego odróżnia ją dostrzeganie roli państwa. Luttwak 
(1990) pisał, że kluczowymi aktorami w geoekonomii są państwa, które 
mogą realizować cele zarówno za pomocą tradycyjnych narzędzi polity‑
ki międzynarodowej (aż po wojnę), jak też za pomocą narzędzi polityki 
gospodarczej. 
 Dzisiejsza struktura relacji między państwami jest wyznaczana przez 
kategorie zacofania i rozwoju oraz centrum i peryferii. Obok potęgi 
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politycznej i militarnej, w świecie globalnego kapitalizmu w ogromnym 
stopniu definiują ją relacje ekonomiczne. Gospodarczą przewagę mają 
państwa rozwinięte, co z reguły oznacza państwa centrum. Nierozstrzy‑
galna jest odpowiedź, na ile taka struktura jest trwała. 

Geopolityka i historia kapitalizmu
O związkach między rozwojem europejskiego kapitalizmu a cywiliza‑
cyjnym, globalnym, geopolitycznym sukcesem Zachodu pisał już Karol 
Marks. Później takie związki pomiędzy rozwojem instytucji, dynamiką 
innowacji (technologicznych, organizacyjnych, militarnych, politycz‑
nych) a skalą sukcesu cywilizacji europejskiej dostrzegli liczni bada‑
cze historii gospodarczej świata (North i Tomas, 1973; Morris, 2010). 
Gospodarka stała się kluczowym, zmieniającym reguły gry zasobem 
w rywalizacji między państwami, gdy Europa pod koniec średniowiecza 
weszła na ścieżkę szybkiego rozwoju (wcześniej ważniejsze było poło‑
żenie geograficzne i rozmiary populacji). W XV i XVI wieku kariera cy‑
wilizacyjna i polityczna leżących na skraju Europy Hiszpanii i Portugalii 
była związana z budową morskich imperiów kolonialnych, dzięki któ‑
rym na krótko stały się one największymi gospodarkami Europy. Suk‑
ces Zjednoczonych Prowincji Północnych Niderlandów wiązać można 
przede wszystkim z ukształtowaniem się instytucji nowoczesnej gospo‑
darki kapitalistycznej. Relatywnie korzystne położenie nie jest wystar‑
czającym wyjaśnieniem tego fenomenu, jednak dla sukcesu Holandii ‒ 
jej pozycji w gospodarce światowej uzyskanej dzięki rozwojowi handlu, 
bankowości, wytwórczości zorientowanej na eksport – odgrywało ono 
kluczową rolę. W szczególności ważna była lokalizacja w centrum Eu‑
ropy, gwarantująca bliskość znaczących rynków zbytu i dostęp do mo‑
rza, w obszarze rywalizacji i często równoważących się wpływów fran‑
cuskich i niemieckich. Tworzyło to warunki do pozyskiwania przywilejów 
od każdej z rywalizujących stron, choć wiązało się również z ryzykiem. 
 Budowa imperialnej pozycji Wielkiej Brytanii, rywalizującej w XVII 
i XVIII wieku z Holandią, wymagała polityki protekcjonistycznej przy 
jednoczesnym wsparciu regulacyjnym dla własnej przedsiębiorczości. 
Kluczowe dla osiągnięcia statusu mocarstwa hegemonicznego okazały 
się zasoby gospodarcze wytworzone w wyniku rewolucji przemysłowej. 
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Podobnie jak Holandia (wcześniej) i USA (później), Wielka Brytania po 
osiągnięciu statusu globalnego lidera technologicznego i centrum fi‑
nansowego świata stała się zwolennikiem wolnego handlu, prowadząc 
promującą go politykę. Stan równowagi, w którym dominację angielską 
podtrzymywały bilateralne traktaty o wolnym handlu oraz prymat fun‑
ta jako podstawy systemu waluty złotej na globalnych rynkach finanso‑
wych, zwany jest pax britannica. Podobny model polityki hegemonicznej 
opartej na pokoju i wolnym handlu w znacznej części świata po II woj‑
nie światowej (szczególnie korzystny dla USA, choć w amerykańskiej 
strefie wpływów nikt na tym bezwzględnie nie tracił), będący rezulta‑
tem polityki amerykańskiej i działania podtrzymujących ją światowych 
organizacji gospodarczych, nazywany jest pax americana. Okresy pax 
britannica i pax americana to czas szybkiego wzrostu gospodarczego 
w świecie i względnej stabilności politycznej. Niemniej angielska polity‑
ka promowania wolnego handlu w drugiej połowie XIX wieku i amery‑
kańska polityka budowania globalnej gospodarki po II wojnie światowej 
mogą być interpretowane z pozycji nieortodoksyjnych nurtów ekonomii 
jako podporządkowane interesom Wielkiej Brytanii i USA (Lubbe, 1994; 
O’Rourke i Williamson,1999).
 Sukcesy mocarstw z obszaru cywilizacji atlantyckiej (zwłaszcza Ho‑
landii, Wielkiej Brytanii i USA), zajmujących i utrzymujących w świecie 
pozycję hegemoniczną z użyciem narzędzi ekonomicznych, za Waller‑
steinem można wiązać z rozwojem światowego kapitalizmu. W tym uję‑
ciu światowy kapitalizm to system gospodarczy petryfikujący globalne 
relacje gospodarcze poprzez rozbicie lokalnych struktur wytwarzania 
dóbr i usług, przekształcanie tradycyjnych wytwórców w pracowników 
i włączanie ich w globalne łańcuchy wytwórcze. W dłuższym okresie, 
wskutek rozpadu struktur społecznych i politycznych sprowadza to kra‑
je peryferyjne (w stosunku do centrum globalnego kapitalizmu) do roli 
podwykonawców, dostarczycieli zasobów siły roboczej oraz nabywców 
kapitału i przetworzonych dóbr. Proces upowszechniania się kapitali‑
zmu jest więc jednocześnie procesem powstawania peryferii globalnej 
gospodarki. Wymiana pomiędzy tak ukształtowanymi peryferiami a cen‑
trum nie jest równorzędna – peryferie tracą (lub zyskują mniej). Taka 
sytuacja miała miejsce w czasach handlu niewolnikami, gdy pozaeuro‑
pejskie peryferie stały się zapleczem surowcowym Zachodu, i podob‑
nie jest obecnie, gdy są one podwykonawcą dla sektora wytwórczego. 
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Zachód wciąż kontroluje (a przynajmniej do niedawna kontrolował) klu‑
czowe ogniwa większości łańcuchów produkcji (Wallerstein, 2011). 
 W ujęciu ekonomii neoklasycznej można opisać narzędzia służące 
podtrzymywaniu geopolitycznego status quo lub naruszaniu go (zwłasz‑
cza instrumenty polityki handlowej oraz narzędzia polityki przemysłowej) 
w warunkach nieustającej konkurencji rozwojowej i politycznej. Z ko‑
lei nieortodoksyjne ujęcia ekonomii i geopolityki prowadzą do wniosku 
o strukturalnej przemocy Zachodu (czy centrum gospodarki światowej), 
służącej podtrzymaniu struktury gospodarki i polityki światowej. Jednym 
z najważniejszych narzędzi tej struktury jest gospodarka kapitalistycz‑
na, w której rywalizacja gospodarcza, wspierana przez państwa, staje 
się nową formą prowadzenia wojny. Jest to możliwe w warunkach glo‑
balnej rywalizacji gospodarczej, kiedy paleta instrumentów możliwych 
do wykorzystania we współzawodnictwie o hegemonię gospodarczą 
i polityczną jest szeroka (Luttwak, 1990, 1998; Blackwill i Harris, 2016). 

Geopolityka i globalizacja
Opisany powyżej proces rozwoju gospodarczego w ostatnich czterech‑
‑pięciu wiekach doprowadził do ukształtowania globalnego porząd‑
ku gospodarczego, najpierw obejmując cywilizację atlantycką (Europę 
i USA) w XIX wieku, a następnie cały świat (Lubbe, 1994). Doszło do 
znaczącej zmiany kierunków przepływów dóbr, usług i osób, co miało 
wpływ na zdolność poszczególnych podmiotów polityki międzynarodo‑
wej (przede wszystkim państw) do realizacji ich celów strategicznych 
(geopolitycznych) i obrony interesu narodowego.
 Globalizacja to proces narastającej wymiany dóbr i usług, w wyniku 
której handel międzynarodowy w coraz większym stopniu wpływa na 
kształt i dynamikę rozwoju poszczególnych gospodarek narodowych, 
jednocześnie wzmacniając siłę narzędzi polityki gospodarczej (np. cła 
czy taryfy). W kolejnych fazach globalizacji towarzyszą temu global‑
ne przepływy pracy (masowe migracje pracownicze, zapoczątkowane 
przez migracje do USA), kształtowanie się międzynarodowych orga‑
nizacji gospodarczych (w XX wieku), transnarodowych firm. Wresz‑
cie uzupełnia to globalny obieg informacji oraz międzynarodowe fi‑
nanse. Globalny obieg informacji prowadzi do procesu „kurczenia się” 
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świata – wiedza o tym, co dzieje się po przeciwnej stronie kuli ziemskiej 
jest równie łatwo i szybko dostępna, jak wiedza o tym, co dzieje się na 
miejscu. Międzynarodowe finanse, których skala zaczyna przewyższać 
rozmiary większości gospodarek narodowych, sprawiają, że siła pań‑
stwa narodowego słabnie (z wyłączeniem kilku największych). W takich 
warunkach kontrola nad przepływem strumieni środków inwestycyjnych 
i informacji staje się kluczowym elementem rywalizacji geopolitycznej 
(O’Rourke i Williamson,1999).
 Kolejne fale globalizacji zmieniły też gospodarczą mapę świata, przy‑
czyniając się do modernizacji regionów peryferyjnych. Modernizacja ta 
jest procesem dynamicznym. Do końca XX wieku kluczowym obszarem 
pod względem dynamiki rozwoju, zakumulowanego bogactwa, wielko‑
ści produkcji była Europa, ale z upływem czasu jej miejsce zajęła Azja 
z Japonią, Koreą, Chinami. Obszar geopolitycznej rywalizacji przesu‑
nął się z Atlantyku na Pacyfik, czego pierwszym sygnałem była wojna 
japońsko‑amerykańska. W ostatnich latach beneficjentem procesu glo‑
balizacji stały się Chiny, które awansowały do grupy globalnych potęg 
gospodarczych. Można więc powiedzieć, że proces rozwoju globalnego 
kapitalizmu, a potem globalizacji sprawił, iż elementem rywalizacji geo‑
politycznej stała się rywalizacja geoekonomiczna.

Geopolityczne uwarunkowania rozwoju w polsce – 
od sporów intelektualnych do polityki rozwojowej  1 

W Polsce próby analiz uwzględniających ekonomiczne uwarunkowa‑
nia jej położenia geopolitycznego pojawiły się już w XVIII wieku. W dru‑
giej połowie tego stulecia rosła świadomość relatywnego niedorozwoju 
Polski w stosunku do innych krajów Europy. Można ją odnaleźć w pis‑
mach krytykujących ustrój gospodarczy I Rzeczypospolitej, pochodzą‑
cych już z połowy XVIII wieku, np. w rozprawach Stefana Garczyńskie‑
go czy króla Stanisława Leszczyńskiego. Wskazywali oni z perspektywy 
bliskiej merkantylizmowi, że urządzenia gospodarcze Rzeczypospolitej 
hamują rozwój i uniemożliwiają budowę silnego państwa, zdolnego do 

1  Rozdział ten powstał na podstawie: Koryś (2018).
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prowadzenia skutecznej polityki podatkowej i wystawienia nowoczes‑
nej armii. Wśród przykładów godnych naśladowania Garczyński wska‑
zał Prusy, przeżywające wówczas boom gospodarczy dzięki kamerali‑
stycznej polityce Fryderyków.
 Kwestie te na stałe zagościły w debatach w okresie reform stanisła‑
wowskich i Sejmu Wielkiego. Stanisław Konarski szukał sposobów pro‑
wadzenia w kraju polityki merkantylistycznej, by rosnąca dzięki temu 
zamożność pozwoliła na odbudowę siły i znaczenia Polski. Koncepcje 
ekonomiczne, które formułowali m.in. Staszic i Kołłątaj, prowadziły do 
wniosku o konieczności zwiększenia dochodów państwa, by umożliwić 
z jednej strony rozwój cywilizacyjny (w tym rozwój edukacji), a z drugiej 
budowę armii.
 Dostrzegano zagrożenia związane z nierównościami politycznymi 
i społecznymi. Krąg intelektualistów skupionych wokół Kołłątaja upatry‑
wał w złej sytuacji prawnej, społecznej i ekonomicznej chłopów przyczyn 
niższego niż u sąsiadów przyrostu naturalnego, co w dłuższej perspek‑
tywie prowadziło do relatywnej słabości Polski. Merkantyliści, wzorem 
Konarskiego, dążyli do poprawy salda wymiany z zagranicą, co musia‑
łoby się wiązać z rozwojem miast. Uwarunkowania polityczne prowadzi‑
ły więc do formułowania koncepcji ekonomicznych mających prowadzić 
do odbudowy siły Polski na arenie międzynarodowej, albo tylko ocalenia 
jej suwerenności. 
 Okres rozbiorów zmienił mapę intelektualnych fascynacji Zachodem. 
Prócz Anglii i Holandii, traktowanych jako wzorce cywilizacyjnego po‑
stępu, pojawiły się na niej Prusy (chwalone już przez Garczyńskiego) 
i Francja – kraje mające bezpośredni wpływ na losy ziem polskich w tym 
okresie. Prusy wraz z Austrią zajęły najlepiej rozwinięte ziemie polskie 
po III rozbiorze. Fascynacja kameralistycznym modelem rozwoju, w któ‑
rym państwo stawało się motorem industrializacji, dostrzec można nie 
tylko w czasach Księstwa Warszawskiego, ale też w polityce gospodar‑
czej okresu konstytucyjnego Królestwa Polskiego (tzw. Kongresowego). 
Staszic i Franciszek Ksawery Drucki‑Lubecki podjęli wysiłek budowy 
nowoczesnych okręgów gospodarczych z użyciem środków państwo‑
wych. W zaistniałej sytuacji geopolitycznej miały one pozwolić na wy‑
korzystanie związków części Polski z Rosją do osiągnięcia sukcesu 
cywilizacyjnego. Królestwo Kongresowe stawało się zapleczem prze‑
mysłowym Cesarstwa Rosyjskiego i mostem łączącym Rosję z Europą. 
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Współpraca gospodarcza miała doprowadzić do przebudowania relacji 
Rosja ‒ Królestwo (formalnie pozostawało ono w unii personalnej z Ro‑
sją, a w rzeczywistości było pod jej protektoratem) na bardziej partner‑
skie, z nadzieją, że droga rozwoju gospodarczego może doprowadzić 
do autonomii, a nawet suwerenności tej części ziem polskich.
 Zbliżenie gospodarcze z Rosją miało wielu krytyków. Dominik Kry‑
siński, zwolennik koncepcji stadiów rozwoju, był przekonany, że rozwój 
(technologiczny i ekonomiczny) rolnictwa musi poprzedzić spontaniczny 
rozwój przemysłu i handlu. Nie spodziewał się, by przeskakiwanie eta‑
pów rozwoju za pośrednictwem państwa miało przynieść dobre rezulta‑
ty. Fryderyk Skarbek w tym samym duchu głosił krytykę polityki Staszica 
i Druckiego‑Lubeckiego. Powątpiewał w zasadność rozwoju przemysłu 
niemającego związku z potrzebami kraju (czyli popytem wewnętrznym), 
dostrzegając jednocześnie więcej zalet niż zagrożeń w nadmiernym 
zbliżeniu gospodarczym z Rosją. Uważał, że pomyślność sektora wy‑
twórczego powinna być budowana spontanicznie, opierając się na po‑
trzebach i zamożności kraju, a nie wyłącznie na handlu z Rosją bowiem 
zamiast do dobrobytu i większej samodzielności mogło to prowadzić do 
większej zależności od Carstwa.
 W sporach wciąż była obecna kwestia zacofania gospodarczego, 
które mógł przełamać rozwój miast i mieszczaństwa. Taką ścieżkę roz‑
woju cywilizacyjnego, opartą na procesach urbanizacji oraz rozwoju „rę‑
kodzieł” i handlu, dostrzegali Krysiński i Skarbek, a później Wawrzyniec 
Surowiecki. Podkreślał on, że narody zacofane zajmują się tylko zaspo‑
kajaniem podstawowych potrzeb, a u narodów nowoczesnych dążenie 
do wygody i zaspokajania nowych potrzeb wzbudza przedsiębiorczość 
i otwiera drogę zamożności. 
 Po powstaniu listopadowym pomysły na rozwój ziem polskich nabrały 
regionalnego charakteru, bowiem potrzeby mieszkańców Wielkopolski, 
Królestwa Kongresowego czy Galicji były różne. Wymiar geopolityczny 
myślenia o gospodarce polskiej w warunkach braku państwa (oraz bra‑
ku nadziei na nie) stracił rację bytu. Konsekwencją upadku państwa stał 
się rozpad gospodarki narodowej. 
 W drugiej połowie XIX wieku spojrzenie na rozwój Polski z szerszej, 
geopolitycznej perspektywy zyskało na znaczeniu, zwłaszcza wśród 
ekonomistów. Mająca radykalne, lewicowe poglądy Róża Luksemburg 
uważała, że w XIX wieku nastąpiło powolne organiczne wtapianie się 
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polskich dzielnic w państwa zaborcze. W szczególności twierdziła, że 
związek Królestwa Polskiego z Rosją w procesie uprzemysłowienia stał 
się organiczny i przestało być ono samodzielnym organizmem gospo‑
darczym. Wielu socjalistów zajmowało jednak stanowisko, że powsta‑
nie niepodległej Polski umożliwi realizację socjalistycznych zobowiązań 
społecznych i politycznych, w tym emancypację proletariatu i chłopstwa. 
 Środowisko narodowodemokratyczne kładło nacisk na konflikt po‑
między Polakami a administracją państw zaborczych, który stanowił za‑
grożenie dla polskiej tożsamości narodowej. Jednocześnie wskazywa‑
no na zagrożenia ze strony kosmopolitycznego kapitalizmu na ziemiach 
polskich – brak państwa narodowego ograniczał możliwości kształtowa‑
nia się warstwy polskiej burżuazji. Manifestem takiego krytycznego po‑
glądu na rozwój kapitalizmu na ziemiach polskich stała się Reymontow‑
ska Ziemia obiecana.
 U progu XX wieku ważną formą narracji ekonomicznej były roczniki 
statystyczne, wydawane m.in. przez Władysława Grabskiego, Edwar‑
da Strasburgera, Adama Krzyżanowskiego oraz Kazimierza Kumanie‑
ckiego. Dyskurs ten, w technicznym sensie neutralny (oparty wyłącznie 
na liczbach), stawał się jednocześnie dyskursem politycznym, definiu‑
jąc cechy statystyczno‑demograficzne narodu polskiego oraz ocze‑
kiwany kształt państwa. Bariery rozwojowe przyszłej Polski, mające 
geopolityczną naturę, dostrzegali też politycy – wielcy ideologowie nie‑
podległości: Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Piłsudski sformułował 
koncepcję Międzymorza, federacji państw Europy Środkowej i Wschod‑
niej, a Dmowski w pracy Niemcy, Rosja a sprawa polska apelował o wy‑
znaczenie granic państwa zgodnie z granicami etnicznymi. Mogłoby to 
przyczynić się do ograniczenia konfliktów etnicznych, ale wyłączyłoby 
z terytorium Polski tereny najsłabiej rozwinięte.
 Uwarunkowania geopolityczne i geoekonomiczne rozwoju dostrze‑
gano w całym okresie międzywojennym, ale już w początkach rozwo‑
ju nowego państwa były one nadzwyczaj niekorzystne. Kształt granic 
został ustalony w wyniku szeregu konfliktów granicznych z większoś‑
cią krajów sąsiednich. ZSRR pod rządami bolszewików stał się kra‑
jem autarkicznym, a Niemcy wchodzili w epokę relacji gospodarczych 
z niepodległą Rzeczpospolitą z poczuciem krzywdy. W efekcie relacje 
gospodarcze polsko‑niemieckie pozostawały w najlepszym wypadku 
chłodne, okresowo wchodząc w stan wojny celnej.
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 Przez cały okres międzywojenny podejmowano szereg działań, któ‑
rych celem było powiązanie gospodarcze Polski z zachodnimi sojusz‑
nikami, stabilizacja pieniądza i wejście do klubu waluty złotej. Refor‑
ma Władysława Grabskiego zwiększyła międzynarodową wiarygodność 
Polski, a pożyczki walutowe, początkowo o charakterze stabilizacyjnym, 
a potem również inwestycyjnym, wprowadzały Polskę na międzynaro‑
dowy rynek finansowy. Ich rozmiary były relatywnie nieduże, ale budo‑
wały wiarygodność kredytową Polski u zachodnich partnerów: Francji, 
Szwecji, USA czy Wielkiej Brytanii.
 Wymiar geopolityczny miały także wielkie przedsięwzięcia inwesty‑
cyjne czasów II RP. Polityka gospodarcza Niemiec w regionie prowadzi‑
ła do narastającej zależności od nich wielu państw (Bułgaria, Rumunia, 
Węgry, Austria). W Polsce strategiczne decyzje inwestycyjne, zwłasz‑
cza budowa Gdyni i rozbudowa sieci kolejowej, pozwoliły uniknąć takiej 
zależności. Budowa Gdyni tworzyła warunki do suwerennej wymiany 
handlowej ze światem, niezapośredniczonej przez port w Wolnym Mie‑
ście Gdańsku, a tym samym redukowała niepewność będącą istotnym 
czynnikiem ograniczającym dostęp Polski do światowych rynków zby‑
tu. Równie ważna była budowa magistrali węglowej, łączącej Gdynię ze 
Śląskiem. Umożliwiła ona wykorzystanie powstającego portu do handlu 
węglem z pominięciem Niemiec, zmniejszając zależność gospodarczą 
Polski od silniejszego sąsiada. 
 Inwestycje w Centralnym Okręgu Przemysłowym, w województwach 
centralnych i południowych, także były zdeterminowane geografią po‑
lityczną. Zarówno dominacja przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, 
jak i decyzja o lokalizacji inwestycji w obszarze relatywnie bezpiecz‑
nym (przy uwzględnieniu dostępu do surowców i siły roboczej) wynika‑
ły z sytuacji gospodarczej w Polsce oraz sytuacji politycznej w Europie, 
zwłaszcza rosnącej siły militarnej Niemiec.
 Warto podkreślić, że na rozwoju Polski w okresie międzywojennym 
zaważyła utrata rynków zbytu, zarówno niemieckich jak i rosyjskich. Aż 
do 1939 roku nie udało się odbudować dawnych więzi handlowych i ko‑
operacyjnych, ani ich w pełni zastąpić. Dlatego, mimo że nie było wtedy 
warunków do szybkiego rozwoju krajów peryferyjnych, to nawet na tle 
europejskich peryferii rozwój gospodarczy Polski wypadał źle.
 Geopolityka była także jednym z czynników wpływających na prze‑
bieg wielkiego kryzysu w Polsce. Na politykę monetarną rzutowała 
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pamięć o hiperinflacji, doświadczenie wysiłków, by złotówka stała się 
walutą złotą, czy wreszcie konserwatywny stosunek Piłsudskiego do 
gospodarki. Jednocześnie brak dewaluacji przyczynił się do odpływu 
kapitału zagranicznego, w tym głównie niemieckiego. 
 Rozważania geopolityczne w latach 30. XX wieku w ograniczo‑
nym stopniu uwzględniały kontekst rozwojowy. Pojawiały się koncep‑
cje zbliżenia politycznego i gospodarczego do Niemiec (np. Włady‑
sław Stud nicki). Stanisław Cat‑Mackiewicz postrzegał zasadność opcji 
proniemiec kiej ze względu na położenie Polski, natomiast Adolf Bocheń‑
ski oceniał położenie Polski jako skrajnie niekorzystne, jednakże z tych 
koncepcji geopolitycznych nie wyłaniały się propozycje gospodarcze.
 W okresie II wojny światowej sposobów na odbudowę państwa szu‑
kano u aliantów zachodnich. Później frakcja komunistów dostrzegła 
szansę na odbudowę Polski po raz kolejny jako protektoratu rosyjskie‑
go (sowieckiego). Po wojnie miejsce Polski w sferze wpływów ZSRR 
definiowało na długo zarówno ustrój gospodarczy kraju, jak i jej między‑
narodowe stosunki gospodarcze. 
 Idea powrotu do Europy, otwarcia na gospodarki kapitalistyczne poja‑
wiła się późno – zarówno w opozycji, jak i wśród partyjnych elit. Krokiem 
w stronę takiego otwarcia była polityka kredytowa Edwarda Gierka, ale 
dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia nastąpił zwrot w percepcji Za‑
chodu. Znalazł on odzwierciedlenie w rosnącej popularności idei libera‑
lizmu gospodarczego, zarówno w środowiskach opozycyjnych, jak i par‑
tyjnych. Wśród kształtujących się wówczas propozycji o charakterze 
geoekonomicznym najciekawsze były te, które postrzegały rolę Polski 
jako swego rodzaju interfejsu między Wschodem i Zachodem, np. Ste‑
fan Kisielewski wskazywał na koncepcję finlandyzacji (funkcjonowanie 
równocześnie w strefie wpływów sowieckich i amerykańskich) jako spo‑
sobu odejścia od systemu socjalizmu państwowego.
 Kryzys ekonomiczny bloku sowieckiego doprowadził do jego rozpa‑
du. Wybory geopolityczne, w tym te dotyczące kształtu ekonomii, do‑
konały się częściowo niezależnie od wewnętrznej, polskiej dynamiki 
politycznej. Ekipa Leszka Balcerowicza, której pomagali amerykańscy 
doradcy mający istotny wpływ na kształt systemu kapitalistycznego po‑
wstającego w Polsce, poprzez szereg reform makroekonomicznych po‑
łożyła fundamenty pod powstającą gospodarkę rynkową. W naturalny 
sposób Polska, wychodząc ze sfery wpływów sowieckich, dążyła do 
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zbliżenia z Zachodem. Republika Federalna Niemiec, od lat 80. odgry‑
wająca ważną rolę w wymianie handlowej Polski, już w roku 1990 zaję‑
ła miejsce pierwszego partnera handlowego Polski. Od podjęcia trans‑
formacji ustrojowej celem polskiej polityki stało się zbliżenie polityczne 
i gospodarcze z krajami Zachodu. Instytucjonalizacja coraz silniejszych 
związków z tymi krajami nastąpiła w momencie wstąpienia do Unii Eu‑
ropejskiej – wspólnoty nie tylko politycznej, ale i gospodarczej. 

podsumowanie. instrumenty ekonomiczne 
w globalnej rywalizacji
We współczesnym świecie obok tradycyjnych narzędzi geopolitycznej 
rywalizacji ogromną rolę odgrywają instrumenty ekonomiczne (merkan‑
tylistyczne, protekcjonistyczne), czy raczej geoekonomiczne. Dotyczą 
one polityki wewnętrznej (polityki przemysłowej, fiskalnej itp.) i polity‑
ki międzynarodowej, a szczególnie istotna jest polityka celna i polityka 
kursowa. Pierwsza z nich, mająca niekiedy charakter wojny celnej, słu‑
ży do pogarszania konkurencyjności produktów zagranicznego konku‑
renta na lokalnym rynku. Jej skuteczność geopolityczna zależy zarów‑
no od rozmiarów rynków krajów w niej uczestniczących, jak i skali ich 
powiązań gospodarczych. Doniosłą rolę może odgrywać polityka pro‑
wadzona przez duże kraje (tj. mające duże gospodarki), jak USA czy 
Chiny. Polityka kursowa może pogarszać lub poprawiać konkurencyj‑
ność gospodarki względem innych gospodarek. Spadek kursu waluty 
w świecie płynnych kursów oznacza z reguły wzrost konkurencyjności. 
Nadmierny spadek kursu może z kolei pogorszyć sytuację mieszkań‑
ców danego państwa, zwłaszcza w sytuacji, gdy konsumpcja krajowa 
lub produkcja w kraju jest uzależniona od importu. Zmiana kursu lub 
utrzymywanie niskiego kursu waluty względem walut partnerów handlo‑
wych bywa niekiedy wynikiem celowych zabiegów politycznych mają‑
cych geopolityczny horyzont (np. budowanie silnego przemysłu zorien‑
towanego na eksport) (Luttwak, 1998; Thirlwell, 2010).
 We współczesnym świecie w wojnach gospodarczych wykorzysty‑
wane są również nieortodoksyjne instrumenty. Przykładowo, amery‑
kański program wojen gwiezdnych, realizowany w latach 80. XX wie‑
ku, zmusił ZSRR do zintensyfikowania nakładów na wyścig zbrojeń, 
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co pogorszyło sytuację ekonomiczną tego kraju i stało się jednym z ka‑
talizatorów kryzysu, który skończył się rozpadem państwa sowieckie‑
go. Z kolei kraje produkujące ropę naftową (i szerzej surowce energe‑
tyczne) próbują używać ceny tych surowców jako broni o 0charakterze 
geopolitycznym. Wzrost znaczenia krajów OPEC w latach 70. XX wie‑
ku był związany z prowadzoną przez kartel polityką cenową. Dziś coraz 
ważniejszym narzędziem geopolityki stają się regionalne porozumienia 
o współpracy gospodarczej (niekiedy również politycznej), pozwalające 
zwiększać rozmiary rynku wewnętrznego oraz wzmacniać siłę narzędzi 
gospodarczych wykorzystywanych w globalnej grze. 
 W ostatnich stuleciach geopolityka miała ogromny wpływ na rozwój 
gospodarczy Polski. Przez większą część epoki nowoczesności pozo‑
stawał on zależny od potężniejszych sąsiadów i był uzależniony od euro‑
pejskich rynków zbytu. Budowanie więzi politycznych i gospodarczych, 
zwłaszcza z Zachodem, przynosiło korzyści, a rozpad tych więzi (np. 
w okresie międzywojennym) skutkował utratą nie tylko rynków zbytu, ale 
i zdolności rozwojowych. Relacje z Rosją były bardziej złożone, w epoce 
nowoczesnej właściwie zawsze była ona partnerem silniejszym. Polska 
(ziemie polskie) często pozostawały w sferze jej wpływów, co skutkowało 
zależnością polityczną (w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
zaborów czy PRL‑u; zakres tej zależności bywał różny, podobnie jak jej 
formy). Miało to niekorzystny wpływ na uwarunkowania rozwojowe, odci‑
nając ziemie polskie lub ich części od bliższych związków z Zachodem.
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Geopolityka a demografia i zasoby populacyjne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: demografia jako nauka o populacji, jej strukturze 
i dynamice rozwoju nierozerwalnie jest związana z geopolityką. Kwestia 
zasobów populacyjnych była i jest istotnym składnikiem siły gospodar
czej, politycznej i militarnej państw. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: w gospodarkach przedprze
mysłowych zasoby populacyjne były jednymi z najważniejszych, któ
rymi dysponowały państwa. wraz z postępem technicznym, narasta
niem różnic w produktywności i zaawansowaniu technologicznym ich 
znaczenie spadało, ale nadal rozmiary populacji mają istotny wpływ na 
zróżnicowanie potencjału politycznego, militarnego i gospodarczego 
państw.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w definiowaniu zasobów populacyj
nych należy uwzględnić kilka czynników: rozmiary populacji, jej spójność 
(kohezja), zasoby kapitału ludzkiego, wiek. dla geopolityki kluczowym 
procesem demograficznym w najbliższych dziesięcioleciach będzie różna 
dynamika procesu starzenia się społeczeństw. Jej skutkiem będą obciąże
nia systemów zdrowotnego i opieki społecznej, szczególnie mocno od
czuwalne dla mocarstw zachodu. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
receptą na narastające wyzwania demograficzne staje się polityka demo
graficzna, zwłaszcza wspieranie dzietności, oraz polityka migracyjna, na
kierowana na zwiększanie zasobów siły roboczej. państwa efektywnie 
prowadzące te polityki będą miały większą szansę na sukces cywilizacyjny, 
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a także na utrzymanie swojej geopolitycznej pozycji w najbliższych 
dekadach.

Słowa kluczowe: demografia, migracja, gospodarka
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znaczenie i zmiany zasobów populacyjnych
Zasoby populacyjne zawsze pełniły istotną rolę w rozważaniach geo‑
politycznych. Ważnym czynnikiem wpływającym na potęgę państwa 
(oprócz położenia, potencjału ekonomicznego i militarnego) jest także 
potencjał demograficzny, często silnie skorelowany, zwłaszcza w prze‑
szłości, z potencjałem ekonomicznym, politycznym i militarnym. Kwe‑
stią zasobów populacyjnych, w tym rozmiaru i dynamiki rozwoju lub kur‑
czenia się populacji, strukturą wieku, procesami urbanizacji i migracjami 
wewnętrznymi i międzynarodowymi zajmuje się demografia. Uwzględ‑
nienie demograficznego wymiaru rywalizacji geopolitycznej często po‑
zwala lepiej zrozumieć jej wyniki. 
 W świecie przedprzemysłowym występowała tzw. pułapka maltuzjań‑
ska, ograniczająca potencjał wzrostu populacji na danym terytorium. 
Niewielkie zasoby oraz zdolności wytwórcze sprawiały, że większość 
ludzi uzyskiwała/wytwarzała dochód (na ogół w naturze) na poziomie 
bliskim minimum niezbędnego do przeżycia. U znacznej części popu‑
lacji nie występowały warunki do osiągania nadwyżek, umożliwiających 
akumulację majątku. Thomas Malthus, jeden z pierwszych nowoczes‑
nych demografów, opisał w sposób modelowy zjawisko ograniczonych 
zasobów. Zgodnie z jego koncepcją przyrost populacji powyżej pewne‑
go stabilnego, już osiągniętego poziomu jest szybszy od przyrostu pro‑
duktywności w rolnictwie, co w rezultacie zawsze skutkuje obniżeniem 
poziomu życia i dostępności podstawowych zasobów, zwłaszcza żyw‑
ności. Wynika to między innymi z tego, że krańcowa produktywność 
w rolnictwie musi od pewnego momentu, przy założeniu stałej techno‑
logii, spadać. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze wzrostem populacji czyli 
pojawianiem się kolejnych „krańcowych” producentów będą musieli oni 
korzystać z ziemi coraz gorszej jakości, oddalonej od miejsc zamiesz‑
kania itd. (Clark, 2007).
 Taki stan rzeczy skutkował głodem, wojnami, plagami i powrotem 
rozmiarów populacji do stanu wyjściowego. W maltuzjańskim świecie 
wzrost populacji musiał być ściśle związany z powiększeniem zasobów 
uprawianej ziemi. Rywalizacja państw o zasoby i ziemię była zatem ry‑
walizacją o możliwość wyżywienia i przetrwania większej populacji bądź 
jej zwiększenia. Był to jeden z kluczowych zasobów w długookresowej 
politycznej grze. 
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Tabela 1. Populacja świata (udziały % poszczególnych regionów w populacji 
w  latach 0‒2000)
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Ameryka 
Płn. 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,7 4,9 5,1

Ameryka 
Płd. 6,4 6,6 7,2 8,0 7,9 8,2 7,7 9,3 1,6 2,0 2,0 4,0 8,5

Europa 15,6 16,1 14,2 10,3 10,9 10,9 12,9 13,1 15,6 16,3 15,1 18,2 8,4
Afryka 8,1 9,0 9,9 11,5 13,7 14,1 12,1 14,8 13,1 13,3 8,6 8,5 13,3
d. ZSRR 4,9 4,0 3,5 3,0 2,5 2,3 3,1 3,3 3,5 3,8 4,6 7,3 4,6
Środkowy 
Wschód 7,9 8,5 8,4 8,6 8,3 6,8 4,9 4,3 3,9 3,5 2,5 2,2 3,9

Azja 56,7 55,2 56,1 58,0 56,1 57,1 58,8 54,7 62,0 60,7 66,4 54,5 55,6
Oceania 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4

Źródło: Maddison Database 2010. Pozyskano z: https://www.rug.nl/ggdc/historical‑
development/maddison/releases/maddison‑database‑2010 (dostęp: 20.04.2020).

Tabela 2. Populacja świata wg kontynentów (% udziały) 1950‒2100 
(po 2020 ‒ prognozy)

1950 2000 2020 2050 2100

Afryka 9,0% 13,2% 17,2% 25,6% 39,4%

Azja 55,4% 60,9% 59,5% 54,3% 43,4%

Europa 21,7% 11,8% 9,6% 7,3% 5,8%

Ameryka Łacińska i Karaiby 6,7% 8,5% 8,4% 7,8% 6,3%

Ameryka Północna 6,8% 5,1% 4,7% 4,4% 4,5%

Oceania 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7%

Źródło: ONZ, 2019.

 W XIX i XX wieku znaczenie pułapki maltuzjańskiej zostało ogra‑
niczone dzięki postępowi technicznemu, a zwłaszcza rewolucji prze‑
mysłowej i późniejszej zielonej rewolucji, które przyniosły dynamiczny 
wzrost populacji świata. Jednocześnie postęp technologiczny osiąg‑
nął nieznaną wcześniej dynamikę, a procesy mechanizacji, automaty‑
zacji i komputeryzacji produkcji zmniejszały i wciąż zmniejszają w cią‑
gu ostatnich 200 lat znaczenie populacji w globalnej rywalizacji. Nadal 
jednak wyzwania demograficzne odgrywają istotną rolę w geopolityce. 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-database-2010
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-database-2010
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Sam wzrost populacji miał różną dynamikę i w różnym czasie osiągał 
momentum, w efekcie czego populacja Europy (i szerzej Zachodu) ro‑
sła w stosunku do populacji innych części świata do końca XIX wieku. 
Później, zwłaszcza po II wojnie światowej, potencjał demograficzny Za‑
chodu zaczął maleć (Clark, 2007; Maddison, 2006). Pokazują to dane 
zawarte w tabelach 1 i 2, gdzie w szczególności zwraca uwagę wzrost 
znaczenia populacji Europy w XIX wieku.
 Po rewolucji przemysłowej kraje Zachodu jako pierwsze weszły w erę 
szybkiej urbanizacji, czerpiąc z niej zarówno bezwzględne, jak i relatyw‑
ne korzyści rozwojowe – dynamika wzrostu PKB p/c była nie tylko duża, 
ale też wyraźnie wyższa niż w innych częściach świata. Później procesy 
urbanizacji objęły inne obszary. 
 Sama urbanizacja i przemieszczenie zasobów siły roboczej ze wsi 
do miast pozwala na bardziej efektywne jej wykorzystanie poprzez mię‑
dzysektorowy wzrost produktywności. Proces taki może być spontanicz‑
ny lub wspierany albo wręcz sterowany przez państwo. Taki sterowa‑
ny proces migracji wieś‑miasto zachodził w ZSRR do lat 70. XX wieku, 
a w ostatnich dekadach w komunistycznych Chinach. Wzrost gospo‑
darczy, który temu towarzyszy, jest skutkiem przemieszczenia zasobów 
siły roboczej z niskoproduktywnego sektora wiejskiego (rolnictwo, tra‑
dycyjne rzemiosło i usługi itp.) do sektora miejskiego, nowoczesnego 
i cechującego się wyższą wartością dodaną. Jednym z wyjaśnień zaha‑
mowania wzrostu gospodarczego w krajach bloku sowieckiego w latach 
70. i 80. XX wieku jest wyczerpanie się tego modelu wzrostu w wyni‑
ku zakończenia procesu urbanizacji i modernizacji gospodarki. Suk‑
ces takiej polityki rozwojowej przyniósł szczyt potęgi ZSRR w polityce 
światowej (lata 60.‒70. XX wieku), natomiast bariery wzrostu gospo‑
darki socjalistycznej (bardzo ograniczony potencjał wzrostu wynikające‑
go z wewnątrzsektorowego wzrostu produktywności) wkrótce wywołały 
stagnację, kryzys i upadek (Okólski, 2004). 

demograficzne uwarunkowania rozwoju
W opisie demograficznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego wy‑
stępują kategorie: premia demograficzna i przejścia demograficz‑
ne. Premia demograficzna to sytuacja, w której udział osób w wieku 
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aktywności zawodowej w populacji staje się relatywnie wysoki. Jest to 
następstwem wygasania boomu demograficznego: spadek urodzeń 
przekłada się na spadający udział najmłodszych roczników w popula‑
cji. Jeśli jednocześnie populacja ludzi starych jest wciąż niewielka, to 
koszty świadczenia usług publicznych dla młodych i starych są relatyw‑
nie niskie, a obciążenia czasowe populacji aktywnej zawodowo male‑
ją. W efekcie nawet przy stałej produktywności per capita obserwować 
można szybki wzrost gospodarczy związany z rosnącą liczbą pracow‑
ników w populacji. Oczywiście barierą dla dalszego wzrostu staje się 
moment, kiedy w wyniku wcześniejszej premii demograficznej popula‑
cja zaczyna się starzeć. Roczniki nowo urodzonych dzieci są mało licz‑
ne, natomiast rośnie liczba osób starych (już nieaktywnych zawodowo). 
Wskutek wchodzenia w okres aktywności zawodowej mało licznych 
roczników, w populacji spada udział osób w wieku aktywności zawodo‑
wej (Okólski i Fihel, 2012).
 Opisane zmiany są wynikiem przekształceń struktury wiekowej po‑
pulacji w następstwie tzw. przejść demograficznych. Pierwsze przejście 
demograficzne, związane z początkiem przemian technologiczno‑cywi‑
lizacyjnych w epoce przemysłowej, implikowało wydłużeniem czasu ży‑
cia. Przykładowo, we Francji w ciągu XX wieku oczekiwana długość 
życia wydłużyła się o ponad 30 lat. Francuz urodzony w roku 1900 sta‑
tystycznie rzecz ujmując miał żyć nieco ponad 50 lat, a urodzony 100 
lat później ‒ ponad 82 lata. Efektem tego przejścia demograficznego 
była zmiana stanu równowagi. Społeczeństwa przedprzemysłowe funk‑
cjonowały w warunkach wysokiej dzietności i wysokiej umieralności, 
które łącznie sprawiały, że przyrost populacji był powolny. W XIX wie‑
ku zachwianie tej równowagi doprowadziło do eksplozji demograficz‑
nej, najpierw w ramach cywilizacji europejskiej, a później w pozosta‑
łych krajach świata. Temu zjawisku oraz występującym równocześnie 
przemianom cywilizacyjnym i społecznym towarzyszyła zmiana postaw, 
oczekiwań i strategii życiowych, które doprowadziły do drugiego przej‑
ścia demograficznego, czyli spadku dzietności. Nowy punkt równowagi 
demograficznej ustalił się przy niskich poziomach umieralności i niskich 
poziomach dzietności. W efekcie doszło do wyhamowania wzrostu po‑
pulacji w Europie, a następnie spadek dzietności stworzył ryzyko spad‑
ków populacji. 
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demografia a migracje
W odniesieniu do takiego stanu rzeczy od połowy XX wieku państwa 
rozwinięte próbują prowadzić polityki demograficzne wspierające dziet‑
ność. Równocześnie, niedobory siły roboczej są na bieżąco uzupełnia‑
ne przez migracje międzynarodowe. Migracje te, osiągające bardzo 
duże rozmiary, są możliwe ze względu na utrzymujące się między re‑
gionami świata różnice w poziomie dochodów i jakości życia. Migracje 
międzynarodowe stają się ważnym elementem rywalizacji państw. Z re‑
guły przebiegają one z krajów słabiej rozwiniętych do lepiej rozwiniętych 
i wiążą się z utratą kapitału ludzkiego w tych pierwszych, a wzrostem 
jego zasobów w tych drugich. Wtedy mogą być czynnikiem pogłębia‑
jącym dywergencje rozwojowe i podtrzymującym geopolityczne status 
quo (Okólski i Fihel, 2012).
 Z drugiej strony, w krajach ogarniętych kryzysem albo takich, w któ‑
rych gospodarka nie oferuje wystarczającego popytu na pracę, odpływ 
populacji może w krótkim okresie poprawić sytuację ekonomiczną i spo‑
łeczną. Tego typu zjawisko można było obserwować w niektórych kra‑
jach Europy Wschodniej po transformacji systemowej. Zdarzają się też 
sytuacje gwałtownego i niedającego się zarządzać napływu imigran‑
tów, który może krótkookresowo destabilizować sytuację ekonomiczną 
i społeczną w kraju docelowym imigracji (Parkes, 2015).
 Wśród korzyści z imigracji, prócz napływu kapitału ludzkiego i zwięk‑
szenia zasobów pracy, wskazać można odmłodzenie populacji, co jest 
szczególnie istotne w krajach Zachodu od drugiej połowy XX wieku. We 
współczesnym świecie wśród kosztów można wymienić rosnące obcią‑
żenie rozbudowanych instytucji państwa dobrobytu czy ryzyko narusze‑
nia kohezji społecznej oraz (krótkookresowo) kryzysu humanitarnego. 
W skrajnych przypadkach zjawisko to może mieć również geopolityczne 
konsekwencje (Parkes, 2015).
 Jak wspomniano wyżej, przemiany cywilizacyjne w ostatnich de‑
kadach prawdopodobnie będą prowadzić do zmniejszenia roli zaso‑
bów populacyjnych w globalnej rywalizacji. Wiąże się to z rosnącą rolą 
komputeryzacji i automatyzacji produkcji, spadkiem znaczenia produk‑
cji pracochłonnej, zmianami w technologiach wojskowych, czy trwają‑
cym od pewnego czasu wzrostem znaczenia kapitału jako podstawo‑
wego czynnika produkcji. Wzrasta znaczenie parametrów opisujących 
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zasoby populacyjne, czyli jakość zasobów ludzkich oraz poziom urba‑
nizacji. W miastach koncentruje się nowoczesny sektor gospodarczy, 
są one ośrodkami wysokiej produktywności, innowacji i wytwarzania 
kapitału ludzkiego. Wprawdzie nie zawsze urbanizacja wspiera wzrost 
(co widać na przykładzie krajów trzeciego świata), ale obecnie globalne 
mega‑miasta stają się ośrodkami gospodarczymi na miarę gospodar‑
ki światowej, a osiągana w nich produktywność populacji ma wpływ na 
produktywność i poziom rozwoju całych narodów. Stąd niektóre pań‑
stwa, jak np. Chiny, podejmują wysiłki, by sterować rozwojem takich 
miast. 
 Rola zasobów populacyjnych jest ciągle nie do przecenienia 
w osiągnięciu i podtrzymaniu sukcesu cywilizacyjnego. Ważny jest 
przy tym nie tylko rozmiar, ale i struktura populacji (w tym struktura 
wiekowa, koncentracja geograficzna itp.). Struktura wiekowa determi‑
nuje wielkość i specyfikę zasobów pracy. Poważnym wyzwaniem jest 
starzenie się populacji. O ile w początkowym okresie spadek dzietno‑
ści może przyczyniać się do powstania tzw. premii demograficznej, to 
w dłuższym horyzoncie rosną obciążenia kosztami opieki zdrowotnej 
osób starszych i systemu emerytalnego. Starzenie się społeczeństwa 
jest wyzwaniem, przed którym stają właściwie wszystkie wysokorozwi‑
nięte kraje Zachodu, a także część krajów rozwijających się, np. Chiny. 
W chwili obecnej jedyną, przynajmniej częściowo skuteczną odpowie‑
dzią polityczną jest stworzenie warunków do imigracji, w szczególno‑
ści uzupełnionej instrumentami pozwalającymi na selektywne uzu‑
pełnianie niedoborów na rynku pracy. Taki model polityki imigracyjnej 
prowadzi np. Australia; jest on łatwy w regionach odizolowanych geo‑
graficznie od terenów biednych z dużym potencjałem migracyjnym, 
a dużo trudniejszy w warunkach, gdy takiej izolacji nie ma (np. w Eu‑
ropie) (Jackson, Howe i in., 2008). 
 Proces starzenia się społeczeństw niesie szereg dodatkowych kon‑
sekwencji dla rozwoju gospodarczego. Wśród nich można wskazać 
malejącą z wiekiem skłonność do ryzyka (w tym podejmowania ryzyka 
zmiany pracy), malejącą mobilność i malejącą innowacyjność. Może to 
się przekładać na spowolnienie wzrostu gospodarczego. 
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Konkluzje
Obecnie zmiany demograficzne mogą się okazać jednym z kluczowych 
czynników prowadzących do zmiany układu sił w świecie. Korzyści 
z przyrostu demograficznego i premii demograficznej w Azji Południo‑
wo‑Wschodniej można było obserwować od II wojny światowej do dziś, 
najpierw w Japonii, potem w Korei i Tajwanie oraz w kolejnych krajach. 
W ostatnich dwóch dekadach w Chinach premia demograficzna stała 
się jednym z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego, wspar‑
ta, jak wskazano wyżej, szybką urbanizacją i industrializacją częściowo 
finansowaną przez państwo. W XXI wieku analogiczny proces obejmie 
niemal całą Afrykę Subsaharyjską, co pokazano w tabeli 2. Rodzi to py‑
tanie, czy znajdą się tam państwa lub inne instytucje zdolne do wykorzy‑
stania premii demograficznej, czy raczej spowoduje ona destabilizację 
o zasięgu regionalnym, kontynentalnym lub wręcz globalnym, choćby 
za pośrednictwem kolejnych fal migracji.
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Geopolityka a surowce

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Geopolityka w kontekście tematyki tekstu jest ro
zumiana jako wykorzystywanie surowców do osiągania celów politycz
nych i ekonomicznych.

ANALIZA HISTORYCZNA: w ramach analizy zmian geopolitycznej roli 
surowców ukazane zostało rozmieszczenie surowców energetycznych 
i metali ziem rzadkich na świecie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przedstawiono przykłady stosowania 
przez państwa surowców jako narzędzi oddziaływania, wskazując na teo
retyczne uwarunkowania efektywności takiej polityki. powiązano kwestie 
surowców energetycznych oraz surowców metali ziem rzadkich z pro
cesami transformacji energetycznej i przeciwdziałania zmianom klima
tu. wskazano na polityczne i ekonomiczne efekty stosowania surowców 
jako narzędzi wpływu.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
zmiany klimatyczne, wymuszające konieczność rozwoju oze, sprawia
ją, że punkt ciężkości geopolitycznego zainteresowania przenosi się z su
rowców energetycznych na metale ziem rzadkich.

Słowa kluczowe: geopolityka, ropa, gaz, węgiel, oze, klimat, metale 
ziem rzadkich, rosja, chrL, polska, LnG
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Geopolityka i surowce
Geopolityka obejmuje m.in. wykorzystywanie surowców do osiągania 
celów politycznych i ekonomicznych. Cele polityczne to dążenie do 
ograniczania suwerenności państw importerów surowców, a cele eko-
nomiczne to osłabianie dynamiki wzrostu gospodarczego, wywoływanie 
niestabilności ekonomicznej i maksymalizacja własnych korzyści finan-
sowych. Z punktu widzenia geopolityki istotnymi surowcami są te, które 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw. W zależ-
ności od posiadanych zasobów surowcowych oraz poziomu technolo-
gicznego, poszczególne państwa-importerzy surowców różnią się w za-
kresie podatności na działania ze strony ich eksporterów. Surowce 
można podzielić na dwie podgrupy: surowce energetyczne ‒ ropa naf-
towa, gaz i węgiel (można je zastąpić innymi nośnikami energii), oraz 
metale ziem rzadkich (nie mają zamiennika). Surowce energetyczne 
można zastępować przez wykorzystanie innych nośników energii, np. 
stosując węgiel do produkcji paliw, albo przez ich substytucję technolo-
giczną polegającą na zastosowaniu energii elektrycznej produkowanej 
ze źródeł odnawialnych (OZE). Na obecnym poziomie rozwoju techno-
logii możliwości substytucji tradycyjnych źródeł energii napotykają na 
ograniczenia, czego przykładem jest transport samochodowy, w przy-
padku którego zastosowanie energii elektrycznej nie jest dziś ekono-
micznie i technicznie uzasadnione. 
 Czynnikiem umożliwiającym geopolityczne wykorzystanie surow-
ców jest ich nierównomierne rozmieszczenie na świecie. Istnieją pań-
stwa bogate w surowce energetyczne i metale ziem rzadkich oraz pań-
stwa zgłaszające na nie popyt (importerzy). W przypadku surowców 
ziem rzadkich nie są one bezpośrednimi ich odbiorcami, lecz jedynie 
konsumentami gotowych produktów. Jeśli państwa posiadające surow-
ce nie mają odpowiedniej siły i stabilnej władzy politycznej (taka sytua-
cja jest dość częsta), wówczas stają się obszarami strategicznej walki 
czy współzawodnictwa ze strony globalnych mocarstw, jak USA, ChRL 
czy Rosja. Mimo posiadania dużego potencjału działania, Unia Euro-
pejska nie występuje jako liczący się partner, choć poszczególne pań-
stwa członkowskie starają się odgrywać rolę w tym współzawodnictwie. 
W tym kontekście państwa posiadające surowce, a niemające ade-
kwatnej siły stają się przedmiotem geopolityki polegającej na tworzeniu 
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uprzywilejowanych relacji z globalnymi mocarstwami, w których strefie 
wpływu się znajdują (preferencyjne traktowanie dostaw na rynki tych 
państw). Ten sposób działania zmierzający do kontrolowania obszarów 
bogatych w surowce, przede wszystkim w ropę naftową, był istotnym 
czynnikiem podziału stref wpływów po drugiej wojnie światowej, a na-
stępnie walki o utrzymanie wpływów np. w Iranie, Ameryce Południowej, 
czy Afryce. 

rozmieszczenie surowców energetycznych i metali 
ziem rzadkich na świecie

Koncentracja zasobów ropy naftowej na świecie nie jest równomierna 
(tabela 1). Największe zasoby występują na Bliskim Wschodzie (48,3%), 
w Ameryce Południowej (18,8%) oraz Afryce (7,2%) (BP Report, 2019). 
Znacznymi zasobami ropy naftowej dysponują: Kanada (9,7%), Stany 
Zjednoczone (3,5%), Wenezuela (17,5%), Rosja (6,1%), Iran (9%), Irak 
(8,5%), Kuwejt (5,9%), Arabia Saudyjska (17,2%), ZEA (5,7%), Libia 
(2,8%) oraz Nigeria (2,2%) (BP Report, 2019). 
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Tabela 1
Rozmieszczenie zasobów ropy naftowej (w mln baryłek ropy)

Państwo/lata

Udział 
w świa-
towym 

zasobie
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Kanada 173,0 172,2 171,5 170,5 168,9 167,8 9,7%
Meksyk 11,1 10,8 8,0 7,2 7,7 7,7 0,4%
USA 48,5 55,0 48,0 50,0 61,2 61,2 3,5%
Ameryka Półn. ogółem 232,6 237,9 227,5 227,7 237,8 236,7 13,7%
Argentyna 2,3 2,4 2,4 2,2 2,0 2,0 0,1%
Brazylia 15,6 16,2 13,0 12,6 12,8 13,4 0,8%
Kolumbia 2,4 2,4 2,3 2,0 1,7 1,8 0,1%
Ekwador 3,5 3,0 3,1 3,2 3,0 2,8 0,2%
Peru 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 0,1%
Trynidad i Tobago 0,8 0,8 0,7 0,2 0,2 0,2 ♦
Wenezuela 298,4 300,0 300,9 302,3 302,8 303,3 17,5%
Pozostałe kraje w  Amer.
Południowej i Środkowej 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ♦

Ameryka Południowa 
i Środkowa ogółem 325,1 326,8 324,1 324,2 324,0 325,1 18,8%

Dania 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 ♦
Włochy 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 ♦
Norwegia 7,0 6,5 8,0 7,6 7,9 8,6 0,5%
Rumunia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ♦
Zjednoczone Królestwo 3,0 2,8 2,5 2,3 2,5 2,5 0,1%
Pozostałe kraje w Europie 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 0,1%
Europa ogółem 13,7 12,9 13,9 13,2 13,7 14,3 0,8%
Azerbejdżan 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,4%
Kazachstan 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1,7%
Federacja Rosyjska 105,0 103,2 102,4 106,2 106,3 106,2 6,1%
Turkmenistan 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ♦
ZSRR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uzbekistan 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ♦
Pozostałe kraje w WNP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ♦
WNP ogółem 143,5 141,6 140,8 144,6 144,7 144,7 8,4%
Iran 157,8 157,5 158,4 157,2 155,6 155,6 9,0%
Irak 144,2 143,1 142,5 148,8 147,2 147,2 8,5%
Kuwejt 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 5,9%
Oman 5,0 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4 0,3%
Katar 25,1 25,7 25,2 25,2 25,2 25,2 1,5%
Arabia Saudyjska 265,8 266,6 266,5 266,2 296,0 297,7 17,2%
Syria 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1%
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Zjed. Emiraty Arabskie 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 5,7%
Jemen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,2%
Pozost. kraje na Śr. Wsch. 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 ♦
Śr. Wsch.ogółem 802,9 803,1 802,9 807,7 834,3 836,1 48,3%
Algieria 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0,7%
Angola 9,0 8,4 9,5 9,5 8,4 8,4 0,5%
Czad 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,1%
Republika Konga 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1%
Egipt 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 0,2%
Gwinea Równikowa 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1%
Gabon 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1%
Libia 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 2,8%
Nigeria 37,1 37,4 37,1 37,5 37,5 37,5 2,2%
Sudan Południowy 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,2%
Sudan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,1%
Tunezja 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ♦
Pozostałe kraje w Afryce 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 0,2%
Afryka ogółem 126,4 125,5 126,3 126,5 125,3 125,3 7,2%
Australia 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,2%
Brunei 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1%
Chiny 24,7 25,2 25,6 25,7 25,9 25,9 1,5%
Indie 5,7 5,7 4,8 4,7 4,5 4,5 0,3%
Indonezja 3,7 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 0,2%
Malezja 4,5 3,8 3,6 3,0 3,0 3,0 0,2%
Tajlandia 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 ♦
Wietnam 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,3%
Pozostałe kraje Azji i 
Pacyfiku 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 0,1%

Azja i Pacyfik ogółem 49,8 49,5 48,8 47,7 47,7 47,6 2,8%
Świat ogółem 1694,1 1697,2 1684,3 1691,6 1727,5 1729,7 100,0%
z czego: OECD 249,2 253,7 244,3 243,8 254,4 254,0 14,7%

Nie-OECD 1444,9 1443,5 1440,0 1447,8 1473,1 1475,8 85,3%
OPEC 1206,0 1206,3 1207,7 1214,4 1240,2 1242,2 71,8%
Nie-OPEC 488,1 490,9 476,6 477,2 487,3 487,5 28,2%
Unia Europejska 5,8 5,6 5,1 4,7 4,9 4,8 0,3%

Kanadyjskie piaski ropo-
nośne: Ogółem 167,1 166,2 165,3 164,4 163,4 162,3 9,4%

z czego: w trakcie aktyw-
nego rozwoju 25,2 23,6 23,9 23,0 22,0 20,9 1,2%

Wenezuela: Pas Orinoko 258,3 258,7 259,5 261,3 260,9 261,4 15,1%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020).
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 Państwa nienależące do OECD, czyli grupy najbardziej rozwiniętych 
gospodarek, posiadają jedynie 14,7% zasobów ropy naftowej, a zrze-
szone w OPEC (organizacji producentów ropy naftowej) mają 71,8% 
(BP Report, 2019). Decyzje dotyczące poziomów wydobycia, podejmo-
wane w ramach OPEC, wpływają na ceny ropy naftowej, a ponieważ 
jest to podstawowe źródło energii na świecie, wpływają między innymi 
na dynamikę wzrostu PKB na świecie (wykres 1).

Wykres 1
Światowa konsumpcja energii w ekwiwalencie ropy naftowej (Mtoe) w 2018 r.
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Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego na świecie także nie jest 
równomierne, częściowo pokrywa się ono ze światowymi zasobami 
ropy naftowej (tabela 2). 
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Tabela 2
Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w bln metrów3

Państwo/lata
Udział

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
Kanada 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 1,9 0,9%
Meksyk 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1%
USA 9,2 10,0 8,3 8,7 11,9 11,9 6,0%

Ameryka Półn. ogółem 11,4 12,2 10,7 10,9 14,1 13,9 7,1%
Argentyna 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2%

Boliwia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1%

Brazylia 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2%
Kolumbia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1%
Peru 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2%
Trynidad i Tobago 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2%
Wenezuela 6,2 6,2 6,3 6,4 6,3 6,3 3,2%
Pozostałe kraje w Ameryce 
Południowej i Środkowej 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦

Ameryka Południowa 
i Środkowa ogółem 8,2 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 4,2%

Dania ^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦
Niemcy 0,1 ^ ^ ^ ^ ^ ♦
Włochy 0,1 0,1 ^ ^ ^ ^ ♦
Holandia 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3%
Norwegia 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 0,8%
Polska 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦
Rumunia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1%
Ukraina 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 0,6%
Zjednoczone Królestwo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1%
Pozostałe kraje w Europie 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1%
Europa ogółem 4,7 4,4 4,3 4,0 3,9 3,9 2,0%
Azerbejdżan 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 2,1 1,1%
Kazachstan 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,5%
Federacja Rosyjska 34,9 35,0 35,0 34,8 38,9 38,9 19,8%
Turkmenistan 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 9,9%
ZSRR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uzbekistan 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6%
Pozostałe kraje w WNP ^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦
WNP ogółem 57,8 58,2 58,1 57,9 62,0 62,8 31,9%
Bahrajn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1%
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Iran 32,1 32,1 31,6 31,8 31,9 31,9 16,2%
Irak 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 1,8%
Izrael 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2%
Kuwejt 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,9%
Oman 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3%
Katar 25,5 25,4 25,1 24,9 24,7 24,7 12,5%
Arabia Saudyjska 7,8 7,9 8,0 8,0 5,7 5,9 3,0%
Syria 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1%
Zjed. Emiraty Arabskie 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 3,0%
Jemen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1%
Pozostałe kraje na Śr. Wsch. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦
Środ. Wschód ogółem 77,7 77,6 77,0 77,6 75,3 75,5 38,4%
Algieria 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,2%
Egipt 1,8 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 1,1%
Libia 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7%
Nigeria 4,9 5,1 5,0 5,2 5,3 5,3 2,7%
Pozostałe kraje w Afryce 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,6%
Afryka ogółem 13,5 14,0 13,9 14,3 14,4 14,4 7,3%
Australia 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2%
Bangladesz 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1%
Brunei 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1%
Chiny 3,4 3,6 4,7 5,5 6,1 6,1 3,1%

Indie 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 0,7%

Indonezja 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 1,4%

Malezja 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 1,2%
Mjanma 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 0,6%
Pakistan 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2%
Papua Nowa Gwinea 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1%
Tajlandia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1%
Wietnam 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3%
Pozos. kraje Azji i Pacyfiku 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1%
Azja i Pacyfik ogółem 15,9 15,7 16,4 17,6 18,2 18,1 9,2%
Świat ogółem 189,2 190,4 188,6 190,7 196,1 196,9 100,0%
z czego: OECD 18,0 18,0 16,4 16,4 19,7 19,4 9,9%

Nie-OECD 171,3 172,4 172,2 174,3 176,4 177,4 90,1%
Unia Europejska 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,6%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)
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Największe zasoby gazu ziemnego znajdują się na Bliskim Wschodzie 
(38,4%), w państwach byłego Związku Radzieckiego (31,9%), Azji i Pa-
cyfiku (9,2%) oraz Afryce (7,3%) (BP Report, 2019). Znaczącymi zasoba-
mi gazu ziemnego dysponują: Rosja (19,8%), Stany Zjednoczone (6%), 
Wenezuela (3,2%), Turkmenistan (9,9%), Iran (16,2%), Katar (12,5%), 
Arabia Saudyjska (3%), ZEA (3%), Algiera (2,2%), Egipt (1,1%), Nige-
ria (2,7%), ChRL (3,1%), Indonezja (1,4%) oraz Malezja (1,2%) (BP Re-
port, 2019). Państwa OECD posiadają 9,9% zasobów gazu zmiennego 
(BP Report, 2019). 
 Rozmieszczenie węgla na świecie pod względem znaczenia dla go-
spodarki światowej tego źródła energii również nie jest równomierne, 
choć występują znacznie mniejsze dysproporcje w jego występowaniu 
(tabela 3).

Tabela 3
Potwierdzone zasoby węgla 2018 w mln ton

Węgiel 
 bitumiczny 
i antracyt

Węgiel sub-
bitumiczny 
i brunatny

Ogółem Udział 
procentowy

Kanada 4346 2236 6582 0,6%
Meksyk 1160 51 1211 0,1%
USA 220167 30052 250219 23,7%
Ameryka Północna ogółem 225673 32339 258012 24,5%

Brazylia 1547 5049 6596 0,6%
Kolumbia 4881 – 4881 0,5%
Wenezuela 731 – 731 0,1%
Pozostałe kraje w Ameryce 
Południowej i Środkowej 1784 24 1808 0,2%

Ameryka Południowa 
i Środkowa ogółem 8943 5073 14016 1,3%

Bułgaria 192 2174 2366 0,2%
Republika Czeska 110 2547 2657 0,3%
Niemcy 3 36100 36103 3,4%
Grecja – 2876 2876 0,3%
Węgry 276 2633 2909 0,3%
Polska 20542 5937 26479 2,5%
Rumunia 11 280 291 ♦
Serbia 402 7112 7514 0,7%
Hiszpania 868 319 1187 0,1%
Turcja 551 10975 11526 1,1%
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Ukraina 32039 2336 34375 3,3%
Zjednoczone Królestwo 29 – 29 ♦
Pozostałe kraje w Europie 1109 5172 6281 0,6%
Europa ogółem 56132 78461 134593 12,8%

Kazachstan 25605 – 25605 2,4%
Federacja Rosyjska 69634 90730 160364 15,2%
Uzbekistan 1375 – 1375 0,1%
Pozostałe kraje w WNP 1509 – 1509 0,1%
WNP ogółem 98123 90730 188853 17,9%
Południowa Afryka 9893 – 9893 0,9%
Zimbabwe 502 – 502 ♦
Pozostałe kraje w Afryce 2756 66 2822 0,3%
Środkowy Wschód 1203 - 1203 0,1%
Ogółem Środ. Wsch. i Afryka 14354 66 14420 1,4%

Australia 70927 76508 147435 14,0%
Chiny 130851 7968 138819 13,2%
Indie 96468 4895 101363 9,6%
Indonezja 26122 10878 37000 3,5%
Japonia 340 10 350 ♦
Mongolia 1170 1350 2520 0,2%
Nowa Zelandoa 825 6750 7575 0,7%
Pakistan 207 2857 3064 0,3%
Południowa Korea 326 – 326 ♦
Tajlandia – 1063 1063 0,1%
Wietnam 3116 244 3360 0,3%
Pozostałe kraje Azji i Pacyfiku 1326 687 2013 0,2%
Azja i Pacyfik ogółem 331678 113210 444888 42,2%

Świat ogółem 734903 319879 1054782 100,0%
z czego: OECD 322234 177484 499718 47,4%

Nie-OECD 412669 142395 555064 52,6%
Unia Europejska 22612 53356 75968 7,2%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 W sensie geograficznym największe zasoby węgla znajdują się na 
obszarze Azji i Pacyfiku (42,2%), w Ameryce Północnej (24,5%), pań-
stwach byłego Związku Radzieckiego (17,9%) oraz na kontynencie eu-
ropejskim (12,8%) (BP Report, 2019). Państwa posiadające znacz-
ne zasoby węgla to: USA (23,7%), Niemcy (3,4%), Polska (2,5%), 
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Ukraina (3,3%), Rosja (15,2%), Australia (14%), ChRL (13,2%), Indo-
nezja (3,5%) oraz Indie (9,6%) (BP Report, 2019). Po stronie popytu na 
surowce energetyczne wyraźnie widać, że ich konsumpcja nie pokrywa 
się z zasobami posiadanymi przez poszczególne państwa (tabela 4). 

Tabela 4
Wykorzystywanie surowców energetycznych (najwięksi konsumenci)

Wzrost rocznie Udział
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2007-17 2018

Kanada 2398 2442 2401 2448 2448 2447 ♦ 0,4% 2,5%
Meksyk 2034 1960 1939 1950 1883 1812 -3,8% -1,0% 1,8%
USA 18961 19106 19531 19687 19958 20456 2,5% -0,4% 20,5%
Ameryka Półn. ogółem 23393 23507 23871 24086 24289 24714 1,8% -0,3% 24,8%

Argentyna 683 673 696 686 684 648 -5,3% 2,6% 0,6%
Brazylia 3100 3210 3140 2960 3052 3081 0,9% 2,8% 3,1%
Chile 362 353 355 377 369 379 2,7% -0,2% 0,4%
Kolumbia 297 316 332 345 340 342 0,6% 3,9% 0,3%
Ekwador 247 260 254 240 237 255 7,6% 2,6% 0,3%
Peru 228 225 247 259 258 267 3,4% 5,1% 0,3%
Trynidad i Tobago 45 41 46 48 42 42 -1,2% -0,1% ♦
Wenezuela 782 720 637 537 463 409 -11,7% -3,2% 0,4%
Ameryka Środkowa 372 387 419 434 436 443 1,7% 2,4% 0,4%
Pozostałe kraje karaibskie 652 650 669 688 697 702 0,7% -1,3% 0,7%
Pozostałe kraje 
w  Ameryce Środkowej 194 198 206 217 219 228 3,9% 4,2% 0,2%

Ameryka Południowa 
i Środkowa ogółem 6964 7034 7001 6792 6798 6795 ♦ 1,7% 6,8%

Austria 262 255 256 261 265 272 2,5% -0,3% 0,3%
Belgia 665 665 684 694 696 703 1,0% ♦ 0,7%
Bułgaria 81 87 98 99 103 104 0,7% -0,7% 0,1%
Chorwacja 64 66 68 68 73 74 1,6% -2,7% 0,1%
Cypr 46 46 47 51 53 52 -1,4% -0,8% 0,1%
Republika Czeska 190 202 196 182 217 222 2,2% 0,6% 0,2%
Dania 158 159 161 158 158 159 0,4% -1,8% 0,2%
Estonia 31 29 29 29 30 30 0,5% -0,5% ♦
Finlandia 220 214 212 221 217 229 5,7% -0,5% 0,2%
Francja 1661 1613 1612 1597 1608 1607 -0,1% -1,7% 1,6%
Niemcy 2404 2344 2336 2374 2443 2321 -5,0% 0,3% 2,3%
Grecja 303 302 313 314 324 323 -0,3% -3,6% 0,3%
Węgry 142 159 168 166 177 188 6,5% 0,5% 0,2%
Islandia 15 16 17 19 20 21 1,0% 1,4% ♦
Irlandia 141 140 146 153 154 159 3,6% -2,3% 0,2%
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Włochy 1274 1204 1257 1266 1279 1253 -2,0% -3,0% 1,3%
Łotwa 34 34 36 37 37 34 -9,6% 0,5% ♦
Litwa 53 53 57 61 64 64 0,9% 0,9% 0,1%
Luksemburg 58 57 56 56 59 63 5,7% -0,3% 0,1%
Holandia 898 866 834 851 829 860 3,8% -2,2% 0,9%
Macedonia Północna 19 19 20 22 21 21 -1,9% 0,4% ♦
Norwegia 230 217 223 217 223 234 5,1% 0,1% 0,2%
Polska 538 538 559 606 662 685 3,4% 1,9% 0,7%
Portugalia 241 241 246 240 246 236 -4,0% -2,1% 0,2%
Rumunia 174 187 191 202 213 211 -1,0% -0,3% 0,2%
Słowacja 75 71 77 79 89 85 -4,2% 1,5% 0,1%
Słowenia 51 50 49 52 52 54 3,6% -0,5% 0,1%
Hiszpania 1203 1199 1243 1288 1301 1335 2,7% -2,1% 1,3%
Szwecja 306 304 302 319 321 308 -3,8% -1,1% 0,3%
Szwajcaria 249 224 227 216 222 215 -3,2% -0,8% 0,2%
Turcja 757 775 912 978 1013 1003 -1,0% 3,8% 1,0%
Ukraina 257 221 194 205 207 200 -3,0% -3,9% 0,2%
Zjednoczone Królestwo 1532 1536 1578 1623 1637 1618 -1,2% -0,7% 1,6%
Pozostałe kraje w Europie 298 297 307 329 339 332 -2,2% 0,8% 0,3%
Europa ogółem 14631 14389 14713 15032 15351 15276 -0,5% -0,8% 15,3%

Azerbejdżan 101 99 100 98 99 98 -1,0% 0,9% 0,1%
Białoruś 144 164 139 137 135 136 1,0% -1,9% 0,1%
Kazachstan 260 262 295 305 317 357 12,4% 2,8% 0,4%
Federacja Rosyjska 3134 3298 3146 3217 3207 3228 0,7% 1,4% 3,2%
Turkmenistan 137 143 145 143 147 151 3,2% 2,8% 0,2%
ZSRR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uzbekistan 60 57 53 49 55 52 -4,0% -5,3% 0,1%
Pozostałe kraje w WNP 78 76 78 86 73 76 3,0% 2,7% 0,1%
WNP ogółem 3914 4099 3955 4034 4033 4099 1,6% 1,3% 4,1%

Iran 2064 1959 1804 1749 1843 1879 2,0% ♦ 1,9%
Irak 716 681 683 760 732 777 6,1% 4,1% 0,8%
Izrael 223 214 226 230 247 242 -1,9% -0,6% 0,2%
Kuwejt 508 446 461 453 455 451 -0,9% 1,7% 0,5%
Oman 178 185 184 187 193 192 -0,3% 7,9% 0,2%
Katar 287 294 317 341 320 328 2,6% 8,0% 0,3%
Arabia Saudyjska 3451 3764 3886 3875 3838 3724 -3,0% 4,8% 3,7%
ZjedEmiraty Arabskie 852 880 957 1023 964 991 2,8% 5,3% 1,0%
Inne kraje na Środ. Wsch. 630 631 579 553 547 551 0,8% -3,5% 0,6%
Ogółem Środkowy 
Wschód i Afryka 8910 9053 9099 9172 9138 9136 ♦ 2,7% 9,2%

Algieria 387 401 425 412 408 414 1,6% 3,6% 0,4%
Egipt 756 806 834 857 806 760 -5,7% 2,3% 0,8%
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Maroko 282 272 268 275 290 286 -1,6% 3,2% 0,3%
Afryka Południowa 561 555 578 555 556 533 -4,1% 0,3% 0,5%
Afryka Wschodnia 484 507 559 573 604 623 3,1% 4,8% 0,6%
Afryka Środkowa 246 262 254 250 251 257 2,5% 5,9% 0,3%
Afryka Północna 589 555 563 605 677 703 3,9% 4,3% 0,7%
Pozostała Afryka Płn. 347 357 318 291 309 321 4,2% -1,2% 0,3%
Pozostała Afryka Płd. 53 55 58 60 61 62 1,6% 4,0% 0,1%
Afryka Ogółem 3705 3770 3857 3878 3962 3959 -0,1% 2,7% 4,0%

Australia 1034 1047 1005 1038 1055 1094 3,7% 1,2% 1,1%
Bangladesz 108 120 127 137 153 176 14,8% 7,2% 0,2%
Chiny 10750 11239 11986 12304 12840 13525 5,3% 5,1% 13,5%
Chiny Hong Kong 352 336 368 380 427 434 1,6% 2,9% 0,4%
Indie 3789 3914 4245 4654 4870 5156 5,9% 5,0% 5,2%
Indonezja 1677 1708 1571 1628 1696 1785 5,2% 2,5% 1,8%
Japonia 4516 4303 4151 4019 3975 3854 -3,1% -2,3% 3,9%
Malezja 802 796 790 807 793 814 2,6% 1,2% 0,8%
Nowa Zelandia 151 154 160 163 175 173 -1,2% 1,3% 0,2%
Pakistan 442 458 505 566 589 498 -15,4% 4,4% 0,5%
Filipiny 326 347 397 427 459 466 1,5% 4,5% 0,5%
Singapur 1225 1268 1338 1385 1419 1449 2,1% 4,4% 1,5%
Południowa Korea 2464 2463 2587 2781 2811 2793 -0,6% 1,6% 2,8%
Sri Lanka 82 71 90 105 113 112 -1,3% 2,2% 0,1%
Tajwan 981 1013 1021 1046 1069 1075 0,5% -0,4% 1,1%
Tajlandia 1299 1309 1360 1396 1444 1478 2,3% 3,4% 1,5%
Wietnam 398 409 445 471 498 522 4,9% 5,8% 0,5%
Poz. kraje Azji i Pacyfiku 364 388 408 436 449 461 2,8% 6,0% 0,5%
Azja i Pacyfik ogółem 30759 31343 32551 33743 34835 35863 3,0% 2,9% 35,9%

Świat ogółem 92276 93194 95048 96737 98406 99843 1,5% 1,2% 100,0%
z czego: OECD 45782 45455 46086 46688 47199 47466 0,6% -0,5% 47,5%

Nie-OECD 46494 47739 48961 50049 51206 52377 2,3% 3,2% 52,5%
Unia Europejska 12848 12663 12855 13091 13356 13302 -0,4% -1,1% 13,3%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

W ujęciu geograficznym największa konsumpcja ropy naftowej wy-
stępuje w Azji i Pacyfiku (35,9%), Ameryce Północnej (24,8%), Euro-
pie (15,3%) i Bliskim Wschodzie (9,2%) (BP Report, 2019). Państwa-
mi konsumującymi najwięcej ropy naftowej są Stany Zjednoczone 
(20,5%), Brazylia (3,1%), Niemcy (2,3%), Włochy (1,3%), Wielka Bry-
tania (1,6%), Rosja (9,2%), Arabia Saudyjska (3,7%), ChRL (13,5%), 
Indie (5,2%), Indonezja (1,8%), Japonia (3,9%), Singapur (1,5%), Ko-
rea Południowa (2,8%), Tajwan (1,1%), Tajlandia (1,1%) (BP Report, 
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2019). W okresie 2007‒2017 konsumpcja ropy naftowej w Unii Europej-
skiej spadła o 1,1% (BP, Report 2019). Konsumpcja gazu zmiennego na 
świecie rozkłada się podobnie jak ropy naftowej (tabela 5). 

Tabela 5
Konsumpcja gazu ziemnego w mld m3 na świecie w latach 2013‒2018 

Wzrost rocznie Udział

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
2007-

17 2018

Kanada 104,3 109,6 109,8 105,9 109,7 115,7 5,5% 1,9% 3,0%
Meksyk 77,8 78,8 80,8 83,0 86,4 89,5 3,6% 4,2% 2,3%
USA 707,0 722,3 743,6 749,1 739,4 817,1 10,5% 1,7% 21,2%
Ameryka Płn. ogółem 889,1 910,7 934,1 938,0 935,5 1022,3 9,3% 1,9% 26,6%

Argentyna 46,0 46,2 46,7 48,2 48,3 48,7 0,8% 1,2% 1,3%
Brazylia 38,4 40,7 42,9 37,1 37,6 35,9 -4,6% 5,6% 0,9%
Chile 5,3 4,4 4,8 5,9 5,6 6,4 14,2% 1,2% 0,2%
Kolumbia 10,5 11,4 11,2 11,8 12,2 13,0 7,1% 5,4% 0,3%
Ekwador 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 -14,1% 4,2% ♦
Peru 5,9 6,7 7,1 7,6 6,7 7,0 4,4% 10,1% 0,2%
Trynidad i Tobago 17,4 17,0 17,0 15,1 15,3 15,3 0,3% -0,8% 0,4%
Wenezuela 32,3 34,0 37,0 37,5 38,8 33,4 -13,9% 0,4% 0,9%
Ameryka Środkowa - - - - - - n/a n/a n/a
Pozostałe kraje karaibskie 3,6 3,7 3,7 3,8 3,5 4,0 16,0% 3,5% 0,1%
Poz. kraje w Ameryce Śr. 3,3 3,5 3,4 3,6 3,8 3,8 1,5% 6,7% 0,1%
Ameryka Płd. i Śr. ogółem 163,5 168,5 174,7 171,6 172,6 168,4 -2,5% 2,3% 4,4%

Austria 8,2 7,5 8,0 8,3 9,1 8,7 -4,2% 0,7% 0,2%
Belgia 16,5 14,5 15,8 16,2 16,4 16,9 2,8% -0,7% 0,4%
Bułgaria 2,8 2,7 3,0 3,1 3,2 3,0 -5,9% -0,5% 0,1%
Chorwacja 2,7 2,3 2,4 2,5 2,9 2,8 -2,8% -0,7% 0,1%
Cypr - - - - - - n/a n/a n/a
Republika Czeska 8,1 7,2 7,5 8,2 8,4 8,0 -4,7% -0,1% 0,2%
Dania 3,8 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 -2,9% -3,8% 0,1%
Estonia 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 2,4% -6,9% ♦
Finlandia 3,0 2,7 2,3 2,0 1,8 2,0 11,5% -7,7% 0,1%
Francja 45,1 37,9 40,8 44,5 44,8 42,7 -4,6% ♦ 1,1%
Niemcy 85,0 73,9 77,0 84,9 89,7 88,3 -1,6% 0,1% 2,3%
Grecja 3,7 2,8 3,1 4,0 4,8 4,7 -1,8% 2,2% 0,1%
Węgry 9,1 8,1 8,7 9,3 9,9 9,6 -3,3% -2,2% 0,2%
Islandia - - - - - - n/a n/a n/a
Irlandia 4,5 4,3 4,4 4,9 5,0 5,2 3,8% 0,1% 0,1%
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Włochy 66,7 59,0 64,3 67,5 71,6 69,2 -3,3% -1,3% 1,8%
Łotwa 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 14,6% -2,9% ♦
Litwa 2,5 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 0,4% -4,0% 0,1%
Luksemburg 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 -1,4% -4,9% ♦
Holandia 39,1 34,5 34,1 35,2 36,1 35,7 -1,1% -0,7% 0,9%
Macedonia Północna 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 -7,5% 10,2% ♦
Norwegia 4,0 4,3 4,5 4,4 4,6 4,5 -2,2% 0,9% 0,1%
Polska 17,4 17,0 17,1 18,3 19,2 19,7 2,9% 2,9% 0,5%
Portugalia 4,3 4,1 4,8 5,1 6,3 5,9 -7,6% 3,7% 0,2%
Rumunia 11,4 11,0 10,4 10,5 11,2 10,9 -2,8% -2,8% 0,3%
Słowacja 5,6 4,4 4,5 4,5 4,8 4,7 -3,3% -2,1% 0,1%
Słowenia 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 -1,1% -2,1% ♦
Hiszpania 30,3 27,5 28,5 29,1 31,7 31,5 -0,8% -1,5% 0,8%
Szwecja 1,1 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 2,4% -2,6% ♦
Szwajcaria 3,2 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0 -5,0% 1,3% 0,1%
Turcja 44,0 46,6 46,0 44,5 51,6 47,3 -8,3% 4,3% 1,2%
Ukraina 47,7 40,3 32,0 31,4 30,2 30,6 1,3% -7,5% 0,8%
Zjednoczone Królestwo 76,3 70,1 72,0 81,2 78,8 78,9 0,1% -1,9% 2,0%
Pozostałe kraje w Europie 4,2 4,1 4,5 4,6 5,3 5,3 -0,1% 2,2% 0,1%
Europa ogółem 554,4 500,0 508,8 537,6 560,4 549,0 -2,1% -1,0% 14,3%

Azerbejdżan 9,4 9,9 11,1 10,9 10,6 10,8 1,9% 1,9% 0,3%
Białoruś 19,3 19,1 17,9 17,8 18,2 19,3 6,1% -0,7% 0,5%
Kazachstan 13,6 15,0 15,3 15,8 15,9 19,4 22,4% 4,1% 0,5%
Federacja Rosyjska 424,9 422,2 408,7 420,6 431,1 454,5 5,4% 0,1% 11,8%
Turkmenistan 19,3 20,0 25,4 24,1 25,3 28,4 12,0% 8,5% 0,7%
ZSRR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uzbekistan 46,2 48,5 46,3 43,3 43,1 42,6 -1,2% -0,8% 1,1%
Pozostałe kraje w WNP 4,8 5,3 5,2 5,1 5,1 5,7 13,2% -1,5% 0,1%
WNP ogółem 537,3 539,9 530,0 537,7 549,3 580,8 5,7% 0,3% 15,1%

Iran 153,8 173,4 184,0 196,3 209,9 225,6 7,4% 5,9% 5,9%
Irak 7,1 7,5 7,3 9,9 12,7 17,0 33,9% 10,9% 0,4%
Izrael 6,6 7,2 8,1 9,2 9,9 10,5 6,4% 14,2% 0,3%
Kuwejt 17,8 17,9 20,3 21,1 21,0 21,8 3,6% 7,0% 0,6%
Oman 21,7 21,3 23,0 22,8 23,3 24,9 6,9% 6,7% 0,6%
Katar 35,6 38,6 42,5 40,4 43,1 41,9 -2,8% 8,4% 1,1%
Arabia Saudyjska 95,0 97,3 99,2 105,3 109,3 112,1 2,6% 4,4% 2,9%
Zjed. Emiraty Arabskie 64,7 63,4 71,5 72,7 74,4 76,6 2,9% 4,5% 2,0%
Inne kraje na Śr. Wsch 21,0 20,9 22,4 23,0 23,4 22,7 -2,9% 1,8% 0,6%
Ogółem Środkowy 
Wschód i Afryka 423,3 447,5 478,3 500,9 527,0 553,1 4,9% 5,6% 14,4%

Algieria 32,1 36,1 37,9 38,6 38,9 42,7 9,9% 5,2% 1,1%
Egipt 49,5 46,2 46,0 49,4 55,9 59,6 6,5% 4,2% 1,5%
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Maroko 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 -9,6% 6,7% ♦
Afryka Południowa 4,1 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 -2,2% 1,6% 0,1%
Afryka Wschodnia 1,1 1,3 1,6 2,0 2,0 2,2 7,5% 13,2% 0,1%
Afryka Środkowa 3,7 3,6 3,5 4,4 4,5 4,4 -1,6% 5,1% 0,1%
Afryka Północna 12,7 16,0 23,9 24,6 23,0 24,4 6,2% 6,3% 0,6%
Pozostała Afryka Płn. 12,3 11,3 9,7 10,3 10,9 11,4 4,3% 0,6% 0,3%
Pozostała Afryka Płd. - - - - - - n/a n/a ♦
Afryka Ogółem 116,6 119,9 128,1 135,0 140,8 150,0 6,6% 4,5% 3,9%

Australia 37,2 40,1 42,1 41,7 41,2 41,4 0,4% 3,6% 1,1%
Bangladesz 22,0 23,0 25,9 26,5 26,7 28,4 6,4% 5,7% 0,7%
Chiny 171,9 188,4 194,7 209,4 240,4 283,0 17,7% 13,0% 7,4%
Chiny Hong Kong 2,5 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0 -3,2% 1,9% 0,1%
Indie 49,0 48,5 47,8 50,8 53,7 58,1 8,1% 3,3% 1,5%
Indonezja 41,4 41,5 41,0 39,1 38,5 39,0 1,1% 1,1% 1,0%
Japonia 123,5 124,8 118,7 116,4 117,0 115,7 -1,1% 2,1% 3,0%
Malezja 44,6 44,7 43,9 42,4 41,8 41,3 -1,2% 0,3% 1,1%
Nowa Zelandia 4,7 5,2 4,8 4,8 5,0 4,3 -12,9% 1,7% 0,1%
Pakistan 35,6 35,0 36,5 38,7 40,7 43,6 7,0% 1,9% 1,1%
Filipiny 3,4 3,5 3,3 3,8 3,8 4,1 8,3% 0,7% 0,1%
Singapur 10,0 10,4 11,6 11,9 12,3 12,3 ♦ 4,2% 0,3%
Południowa Korea 55,0 50,0 45,6 47,6 49,8 55,9 12,4% 3,2% 1,5%
Sri Lanka - - - - - - n/a n/a n/a
Tajwan 17,9 18,9 20,2 21,0 23,2 23,7 1,8% 7,1% 0,6%
Tajlandia 48,9 49,9 51,0 50,6 50,1 49,9 -0,3% 3,6% 1,3%
Wietnam 9,4 9,9 10,3 10,2 9,5 9,6 1,3% 3,4% 0,3%
Poz. kraje Azji i Pacyfiku 8,6 10,1 12,0 11,4 11,4 12,0 5,3% 5,9% 0,3%
Azja i Pacyfik ogółem 685,5 706,2 712,5 729,3 768,3 825,3 7,4% 5,0% 21,4%

Świat ogółem 3369,8 3392,6 3466,5 3550,2 3654,0 3848,9 5,3% 2,2% 100,0%
z czego: OECD 1604,4 1579,3 1612,2 1646,8 1669,2 1750,6 4,9% 1,3% 45,5%

Nie-OECD 1765,4 1813,3 1854,2 1903,4 1984,8 2098,3 5,7% 3,1% 54,5%
Unia Europejska 451,2 401,7 418,7 449,3 465,7 458,5 -1,6% -0,8% 11,9%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 W sensie geograficznym najwięcej gazu jest konsumowane w Ame-
ryce Północnej (26,6%), Azji i Pacyfiku (21,4%), Europie (14,3%), pań-
stwach byłego Związku Radzieckiego (15,1%), Bliskim Wschodzie 
(14,4%) (BP Report, 2019). Najwyższy udział w światowej konsump-
cji gazu mają: Kanada (3%), USA (21,2%), Meksyk (2,3%), Francja 
(1,1%), Niemcy (2,3%), Włochy (1,8%), Turcja (1,2%), Wielka Bryta-
nia (2%), Rosja (11,8%), Uzbekistan (1,1%), Iran (5,9%), Katar (1,1%), 
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Arabia Saudyjska (2,9%), ZEA (2,0%), Algieria (1,1%), Egipt (1,5%), 
ChRL (7,4%), (Japonia 3%), Malezja (1,1%), Pakistan (1,1%), Korea 
Południowa (1,5%), Tajlandia (1,3%) (BP, Report 2019). 

Tabela 6
Konsumpcja węgla w milionach ton ekwiwalentu ropy (Mtoe) na świecie w latach 
2013‒2018

Wzrost rocznie Udział
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2007-17 2018

Kanada 20,8 19,6 19,9 18,7 18,6 14,4 -22,5% -4,8% 0,4%
Meksyk 12,7 12,7 12,7 12,4 15,2 11,9 -21,7% 3,0% 0,3%
USA 431,8 430,9 372,2 340,6 331,3 317,0 -4,3% -4,9% 8,4%
Ameryka Płn. ogółem 465,4 463,2 404,8 371,7 365,1 343,3 -6,0% -4,6% 9,1%

Argentyna 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1 1,2 13,0% -1,4% ♦
Brazylia 16,5 17,5 17,6 15,9 16,6 15,9 -4,0% 2,0% 0,4%
Chile 7,5 7,6 7,3 7,4 7,7 7,7 -0,4% 6,6% 0,2%
Kolumbia 5,0 5,3 5,0 6,3 5,2 5,9 13,4% 4,4% 0,2%
Ekwador - - - - - - ♦ ♦ ♦
Peru 0,9 0,9 0,8 1,0 0,6 0,9 61,8% -5,6% ♦
Trynidad i Tobago - - - - - - ♦ ♦ ♦
Wenezuela 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -9,9% -2,1% ♦
Ameryka Środkowa 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 2,2 49,7% 12,4% 0,1%
Pozostałe kraje karaibskie 2,1 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 1,8% -0,5% 0,1%
Poz. kraje w Ameryce Śr. ^ ^ ^ ^ ^ ^ -0,4% 1,8% ♦
Ameryka Południowa 
i Środkowa ogółem 34,6 36,4 35,8 35,5 34,8 36,0 3,7% 2,9% 1,0%

Austria 3,3 3,0 3,2 3,0 3,1 2,9 -8,4% -2,1% 0,1%
Belgia 3,4 3,3 3,4 3,2 3,1 3,3 4,9% -3,9% 0,1%
Bułgaria 5,9 6,4 6,6 5,7 6,1 5,5 -10,1% -2,6% 0,1%
Chorwacja 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 -8,6% -5,5% ♦
Cypr ^ ^ ^ ^ ^ ^ 345,8% -19,9% ♦
Republika Czeska 16,9 16,4 16,3 16,4 15,6 15,7 1,0% -2,8% 0,4%
Dania 3,2 2,6 1,7 2,1 1,6 1,6 2,0% -10,3% ♦
Estonia 4,2 4,2 3,8 3,9 4,3 4,5 6,6% 1,9% 0,1%
Finlandia 5,0 4,5 3,8 4,4 4,0 4,3 6,7% -5,4% 0,1%
Francja 11,6 8,6 8,4 8,2 9,3 8,4 -9,6% -3,2% 0,2%
Niemcy 82,8 79,6 78,7 76,5 71,5 66,4 -7,2% -1,9% 1,8%
Grecja 7,0 6,7 5,6 4,4 4,8 4,7 -2,8% -6,0% 0,1%
Węgry 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 -2,4% -3,3% 0,1%
Islandia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦ 0,4% ♦
Irlandia 2,0 2,0 2,2 2,1 1,8 1,4 -19,8% -2,6% ♦
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Włochy 13,5 13,2 12,3 11,0 9,6 8,9 -7,7% -5,1% 0,2%
Łotwa 0,1 0,1 ^ ^ ^ 0,1 38,9% -9,4% ♦
Litwa 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,5% -2,3% ♦
Luksemburg ^ 0,1 ^ 0,1 ^ ^ -8,3% -5,3% ♦
Holandia 8,2 9,1 11,0 10,2 9,1 8,2 -10,5% 0,8% 0,2%
Macedonia Północna 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,4% -4,1% ♦
Norwegia 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 3,3% 1,8% ♦
Polska 53,4 49,4 48,7 49,5 49,8 50,5 1,5% -1,2% 1,3%
Portugalia 2,6 2,7 3,3 2,8 3,2 2,7 -16,1% 1,2% 0,1%
Rumunia 5,9 5,8 6,0 5,4 5,4 5,3 -1,2% -5,8% 0,1%
Słowacja 3,4 3,4 3,2 3,2 3,3 3,5 4,1% -1,6% 0,1%
Słowenia 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -1,5% -3,2% ♦
Hiszpania 11,4 11,6 13,7 10,5 13,4 11,1 -17,3% -3,9% 0,3%
Szwecja 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -0,3% -3,5% 0,1%
Szwajcaria 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦ -4,5% ♦
Turcja 31,6 36,1 34,7 38,5 39,5 42,3 7,2% 3,0% 1,1%
Ukraina 41,6 35,6 27,3 32,5 25,7 26,2 2,0% -4,3% 0,7%
Zjednoczone Królestwo 37,0 29,8 23,1 11,1 9,1 7,6 -16,6% -13,4% 0,2%
Pozostałe kraje w Europie 14,6 12,0 13,7 14,3 14,2 14,2 0,1% 1,2% 0,4%
Europa ogółem 377,6 354,5 339,2 326,8 315,5 307,1 -2,7% -2,6% 8,1%

Azerbejdżan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦ -13,0% ♦
Białoruś 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 13,7% 1,9% ♦
Kazachstan 37,5 37,0 34,2 33,9 36,4 40,8 12,2% 1,6% 1,1%
Federacja Rosyjska 90,5 87,6 92,1 89,3 83,9 88,0 4,9% -1,1% 2,3%
Turkmenistan - - - - - - ♦ ♦ ♦
ZSRR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Uzbekistan 1,1 1,2 1,1 2,7 3,5 3,1 -11,1% 13,5% 0,1%
Pozostałe kraje w WNP 1,4 1,7 1,8 1,6 1,8 2,0 10,6% 8,4% 0,1%
WNP ogółem 131,4 128,3 130,0 128,3 126,4 134,9 6,7% -0,1% 3,6%

Iran 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 4,3% -0,9% ♦
Irak - - - - - - ♦ ♦ ♦
Izrael 7,1 6,6 6,5 5,5 5,0 4,7 -6,5% -4,6% 0,1%
Kuwejt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ♦ 81,9% ♦
Oman 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦ 35,8% ♦
Katar - - - - - - ♦ ♦ ♦
Arabia Saudyjska 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ♦ 6,5% ♦
Zjed. Emiraty Arabskie 1,8 2,0 1,7 1,8 1,0 1,1 4,8% 22,2% ♦
Inne kraje na Śr. Wsch. 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 ♦ 11,2% ♦
Ogółem Środkowy 
Wschód i Afryka 11,2 11,2 10,5 9,7 8,2 7,9 -2,7% -1,9% 0,2%

Algieria 0,2 0,2 0,1 ^ 0,2 0,2 ♦ -13,3% ♦
Egipt 0,4 0,4 1,1 1,7 1,6 2,8 68,7% 7,9% 0,1%
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Maroko 3,0 4,0 4,4 4,3 4,5 5,4 22,4% 3,3% 0,1%
Afryka Południowa 88,4 89,5 85,2 86,9 84,3 86,0 2,0% 0,1% 2,3%
Afryka Wschodnia 3,8 5,9 4,9 3,8 4,4 4,5 1,7% 6,2% 0,1%
Afryka Środkowa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦ -25,2% ♦
Afryka Północna 0,3 0,5 0,5 0,9 1,0 1,1 5,3% 18,2% ♦
Pozostała Afryka 
Północna - - - - - - n/a n/a ♦
Pozostała Afryka Płd. 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 -7,0% 4,9% ♦
Afryka Ogółem 97,2 101,9 97,7 99,1 97,6 101,4 3,9% 0,6% 2,7%

Australia 45,4 45,0 46,5 46,5 45,1 44,3 -1,8% -2,1% 1,2%
Bangladesz 1,0 0,9 2,3 1,7 1,9 2,1 12,1% 11,9% 0,1%
Chiny 1969,1 1954,5 1914,0 1889,1 1890,4 1906,7 0,9% 1,8% 50,5%
Chiny Hong Kong 7,8 8,1 6,7 6,7 6,3 6,3 ♦ -1,7% 0,2%
Indie 352,8 387,5 395,3 400,4 415,9 452,2 8,7% 5,7% 12,0%
Indonezja 57,0 45,1 51,2 53,4 57,2 61,6 7,7% 4,7% 1,6%
Japonia 121,2 119,1 119,3 118,8 119,9 117,5 -2,1% 0,2% 3,1%
Malezja 15,1 15,4 17,4 18,9 19,3 21,1 9,4% 8,1% 0,6%
Nowa Zelandia 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3% -3,0% ♦
Pakistan 3,2 4,7 4,7 5,3 7,1 11,6 63,3% 2,7% 0,3%
Filipiny 10,0 10,6 11,6 13,1 15,5 16,3 5,2% 11,1% 0,4%
Singapur 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 1,6% 60,1% ♦
Południowa Korea 81,5 84,4 85,4 81,5 86,2 88,2 2,4% 3,7% 2,3%
Sri Lanka 0,5 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 -14,3% 41,5% ♦
Tajwan 38,6 39,0 37,8 38,6 39,4 39,3 -0,3% 0,2% 1,0%
Tajlandia 16,2 17,9 17,5 17,7 18,3 18,5 1,0% 2,8% 0,5%
Wietnam 17,2 20,7 26,1 28,1 27,9 34,3 22,9% 16,3% 0,9%
Pozostałe kraje Azji 
i Pacyfiku 11,4 12,9 12,2 16,1 16,9 18,0 7,0% -1,0% 0,5%
Azja i Pacyfik ogółem 2749,7 2768,6 2751,0 2738,9 2770,8 2841,3 2,5% 2,3% 75,3%

Świat ogółem 3867,0 3864,2 3769,0 3710,0 3718,4 3772,1 1,4% 0,7% 100,0%
z czego: OECD 1037,1 1020,1 954,9 900,0 892,9 861,3 -3,5% -2,7% 22,8%

Nie-OECD 2829,9 2844,1 2814,0 2810,1 2825,6 2910,8 3,0% 2,2% 77,2%
Unia Europejska 287,6 268,6 261,4 239,7 234,2 222,4 -5,1% -3,3% 5,9%

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

W sensie geograficznym najwięcej węgla jest konsumowane w Azji 
i Pacyfiku (75,3%), Ameryce Północnej (9,1%), Europie (8,1%) (BP Re-
port 2019). Państwami o najwyższym poziomie konsumpcji węgla są: 
USA (8,4%), Rosja (2,3%), ChRL (50,5%), Indie (12%), Japonia (3,1%), 
Korea Południowa (2,3%) (BP Report, 2019). Widoczna jest bardzo 
duża koncentracja konsumpcji w jednym kraju – ChRL.
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 W przypadku drugiej grupy surowców metali ziem rzadkich ich wy-
dobycie i rozmieszczenie jest jeszcze bardziej skoncentrowane w kilku 
państwach niż zasobów surowców energetycznych (tabela 7).

Tabela 7
Produkcja oraz zasoby surowców metali ziem rzadkich

Wzrost rocznie Udział Zasoby
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Australia 1,3 6,2 11,9 13,9 17,3 18,6 7,5% n/a 11,1% 3400 2,9% 183
Brazylia 0,3 - 0,9 2,2 1,7 1,0 -41,2% 10,2% 0,6% 22000 18,8% 22000
Chiny 93,8 105,0 105,0 105,0 105,0 120,0 14,3% -1,3% 72,0% 44000 37,7% 367
Indie 0,3 1,7 1,0 1,5 1,5 1,8 20,0% 45,6% 1,1% 6900 5,9% 3833
Malezja 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 11,1% -7,2% 0,1% 30 0,0% 150
Federacja 
Rosyjska 1,4 2,1 2,3 3,1 2,7 2,7 ♦ ♦ 1,6% 17019 14,6% 6303
Tajlandia 0,1 1,9 0,8 1,6 1,3 1,0 -23,1% n/a 0,6% n/a n/a n/a
USA 5,5 5,4 5,9 - - 15,0 n/a n/a 9,0% 1400 1,2% 93
Reszta 
Śwoata2 0,1 - 0,3 0,2 0,3 6,4 2460,0% n/a 3,8% 22000 18,8% 3438
Świat 
ogółem 103,0 122,6 128,3 127,8 129,9 166,7 28,3% 0,5% 100,0% 116749 100,0% 701

Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 Największy udział w wydobyciu metali ziem rzadkich mają Chi-
ny (72%), następnie Australia (11,1%) i USA (9,0%) (BP Report, 2019). 
Pod względem rozmieszczenia tych zasobów ChRL posiada 37,7%, 
Brazylia 18,8%, Rosja 14,6%, Indie 5,9%, a USA jedynie 1,2% (BP Re-
port, 2019). Reszta państw posiada zasoby na poziomie 18,8%, ale od-
powiada za 3,8% światowego wydobycia. 
 Wskazane nierównomierne rozmieszczenie zasobów surowców mię-
dzy państwami stwarza możliwości ich wykorzystywania do realizacji 
celów geopolitycznych. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w przy-
padku metali ziem rzadkich, które nie mają substytutów, a koncentracja 
ich wydobycia i zasobów dosłownie w kilku państwach powoduje brak 
możliwości tworzenia konkurencyjnego rynku, czego efektem jest ich 
polityzacja. W przypadku ropy naftowej powstał oligopol, w którym pań-
stwa OPEC kontrolujące 75% produkcji są w stanie mimo różnic zdań 
co do poziomów wydobycia osiągać porozumienia, de facto kontrolując 
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rynek. W przypadku gazu i węgla taka sytuacja nie występuje. Różnice 
w geograficznym rozmieszczeniu ośrodków podaży i popytu surowców 
sprawiają, że wymiaru geopolitycznego nabierają również kwestie infra-
struktury transportowej. Kontrolowanie obszarów ich przesyłu poprzez 
kontrolę szlaków morskich lub lądowej/morskiej infrastruktury ropocią-
gów i gazociągów staje się równie istotne, jak zapewnianie sobie do-
staw surowców. Szczególnymi obszarami strategicznymi dla ChRL są 
cieśniny Ormuz oraz Malakka, przez które przepływa 44% ropy naftowej 
trafiającej do tego państwa (mapa 1). 

Mapa 1
Transport ropy naftowej na świecie w 2018 r.
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Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 W kwestii transportu ostatnie lata przyniosły zmianę jakościową 
w zakresie transportu gazu poprzez rozwój technologii LNG. Umożliwi-
ło to uniezależnienie się państw od stałej infrastruktury gazociągów do-
starczających surowiec od jednego dostawcy i zmieniło rynek gazu z re-
gionalnego w globalny. 
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przykłady wykorzystywania surowców do osiągania 
celów politycznych

Tylko najsilniejsze państwa są w stanie wykorzystywać surowce do 
osiągania celów politycznych. Uznając pewne obszary lądowe lub mor-
skie za strategiczne, za pośrednictwem surowców starają się o utrzy-
manie tam wpływów. Dążą również do kontrolowania źródeł surowców 
w innych państwach, aby zwiększać swój wpływ na kierunki ekspor-
tu surowców z tych państw oraz na ich ceny. Działanie to polega na 
wywieraniu presji politycznej (warunkowanie umów) lub presji ekono-
micznej (nacisk na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne). Wpływ 
dostępności i cen surowców na gospodarkę państw importerów oraz 
na ich wskaźniki makroekonomiczne oznacza, że sytuacja gospodar-
cza państw importujących surowce energetyczne jest zależna od poli-
tyki stosowanej przez eksporterów. Nie wszystkie państwa posiadające 
surowce wykorzystują je do osiągania celów geopolitycznych. Fede-
racja Rosyjska, która dominowała jako dostawca ropy naftowej i gazu 
do Polski, a w ostatniej dekadzie pokrywała zapotrzebowanie na te su-
rowce w całej Unii Europejskiej średnio w 30%, używała ich do reali-
zacji własnych interesów politycznych i ekonomicznych (Księżopolski, 
2011b). Jej pozycja oddziaływała na tempo wzrostu gospodarczego 
w Polsce i na konkurencyjność gospodarki – w ostatnim dziesięcioleciu 
nasz przemysł chemiczny generował prawie 10% PKB (Księżopolski, 
2018). Efekt obciążenia gospodarki przez import ropy naftowej pokazu-
je wzrost kosztów tego importu z 8,3 mld $ w 2005 roku do 19,2 mld $ 
w 2008 roku oraz wzrost nierównowagi w bilansie obrotów bieżących 
z -2,8% do -6,6% PKB w 2008 roku; w ujęciu liczbowym z -7,2 mld $ do 
poziomu -34,2 mld $. 
 W 2012 roku inflacja w Polsce miała źródło w wysokich kosztach im-
portowanej ropy naftowej oraz gazu. Dopiero wynegocjowane porozu-
mienie z Rosją o obniżeniu cen gazu ziemnego oraz spadek cen ropy 
naftowej na rynku spowodowały zmniejszenie wydatków na importowa-
ne surowce z rekordowego poziomu 19 mld $ w 2008 roku do 14 mld $ 
w 2012 roku (International Monetary Fund, 2013). W kontaktach z Pol-
ską Rosja stosowała znacznie wyższe ceny niż oferowane odbiorcom 
w państwach tzw. starej Unii Europejskiej. Na początku 2016 roku ceny 
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gazu dla Litwy były wyższe niż na rynku japońskim, mimo iż Japonia za-
opatrywała się w droższy gaz LNG. Przejawem dążenia do uprzywilejo-
wania na rynku był opór Rosji przed wprowadzeniem pakietów liberalizu-
jących rynek gazu (oddzielenie firm eksportujących gaz od operatorów 
sieci przesyłowych). Miało to zwiększyć konkurencję na rynku i przeciw-
działać blokowaniu przesyłu oraz dostępu do rynku i konkurencji. 
 Historycznie przykładów wykorzystywania surowców do celów geo-
politycznych jest więcej. Najbardziej znanym było ograniczenie przez 
państwa arabskie wydobycia i dostaw ropy naftowej do Stanów Zjedno-
czonych, Europy Zachodniej i Japonii, w odpowiedzi na dostawy broni dla 
Izraela w czasie wojny Yom Kippur (Księżopolski, 2011a). W następstwie 
tych decyzji w latach 1973‒1974 cena ropy naftowej wzrosła czterokrot-
nie, powodując wzrost wpływów z eksportu dla państw eksporterów oraz 
poważny wzrost zadłużenia międzynarodowego. Konieczność ponosze-
nia zwiększonych wydatków na ropę doprowadziła do znacznego pogor-
szenia salda obrotów bieżących (w 1974 r. deficyt państw importerów 
osiągnął 31,9 mld USD). Następstwem szoku naftowego było zwolnie-
nie tempa wzrostu gospodarczego (w 1975 r. w krajach uprzemysło-
wionych spadł on do -0,9%). Wystąpiły też wahania stóp procentowych 
oraz ich wzrost wskutek impulsu inflacyjnego w państwach rozwiniętych 
(Księżopolski, 2011a). Można to „traktować jako przykład działania eko-
nomicznego oddziałującego na cały system finansowy, uderzającego 
nie tylko w wybrane państwa Zachodu”, gdyż „większe straty z powodu 
tych ograniczeń poniosły kraje słabo rozwinięte” (Księżopolski, 2011a). 
Ówczesne działania eksporterów ropy naftowej spowodowały drastycz-
ne pogorszenie możliwości rozwojowych wszystkich państw. Celem 
działania państw arabskich było osłabienie wsparcia dla Izraela, jednak 
nie został on zrealizowany. 
 Drugim przykładem wykorzystywania surowców energetycznych 
do realizacji celów geopolitycznych były działania Federacji Rosyj-
skiej w stosunkach z Ukrainą, wynikające z braku infrastruktury na Ukra-
inie umożliwiającej import gazu z innego kierunku niż rosyjski. Początki 
tego procesu to lata 90., czyli moment ogłoszenia przez Ukrainę niepod-
ległości. Z różną intensywnością przez wiele lat Rosja wstrzymywała 
dostawy gazu i dyktowała jego ceny, uzyskując znaczące ustępstwa ze 
strony Ukrainy, np. dzierżawę portu w Sewastopolu, czego efektem było 
późniejsze odłączenie Krymu od Ukrainy i inkorporacja tego obszaru do 
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Rosji. Do czasu budowy Nord Stream I Ukraina miała właściwie jedyny 
argument w relacjach z Rosją, czyli przesył gazu przez swoje terytorium 
do państw europejskich. Najsilniejsze państwa europejskie, w szczegól-
ności Niemcy, angażowały się w łagodzenie polityki rosyjskiej dominacji. 
Budowa bezpośredniego połączenia między Rosją a Niemcami spowo-
dowała, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej przeszły z relacji 
współzależności z Rosją do relacji zależności, ponieważ transport gazu 
mógł się odbywać z ich pominięciem. W odpowiedzi na takie działania 
w Polsce rozpoczęto budowę terminalu LNG w Świnoujściu, a następ-
nie budowę Baltic Pipe i rozbudowę infrastruktury przesyłowej. Rosyj-
skim celem wykorzystania gazu w relacjach z Ukrainą było: 

• uzyskanie jak najwyższej ceny za gaz, co prowadziłoby do dalszej 
destabilizacji sytuacji ekonomicznej na Ukrainie; 

• pogłębienie uzależnienia gospodarki ukraińskiej od rosyjskie-
go sektora gazowego poprzez bezpośrednią sprzedaż gazu 
największym odbiorcom; 

• doprowadzenie do upadku ukraińskiego Naftohazu w celu 
przejęcia jego aktywów i łatwiejszego prowadzenia interesów 
w tym sektorze; 

• zdyskredytowanie Ukrainy jako wiarygodnego podmiotu na arenie 
międzynarodowej, zdolnego zapewnić bezpieczny transport gazu 
do Europy (80% eksportu gazu z Rosji prowadzi przez Ukrainę) 
(Księżopolski, 2011b).

 Działania te zakończyły się sukcesem Rosji, ponieważ ominięcie 
Ukrainy przez Nord Stream I oraz budowa Nord Stream II spowodowały, 
że państwa europejskie są mniej zdeterminowane do działań w obronie 
interesów Ukrainy. Dodatkowo Rosja rozbudowuje możliwości eksportu 
gazu i ropy na inne rynki, odchodząc od zależności z Unią Europejską, 
która do niedawna była jej największym rynkiem zbytu. Z jednej strony 
Rosja uwolniła się od presji państw europejskich wspierających Ukra-
inę, budując bezpośrednią infrastrukturę przesyłową z najsilniejszym 
państwem Unii Europejskiej ‒ Niemcami, z drugiej strony zapewniła so-
bie rynki zbytu na gaz w innych częściach świata. Osłabia to ewentual-
ną presję na Rosję ze strony państw europejskich, polegającą na ogra-
niczaniu lub wstrzymywaniu importu gazu. Część z tych działań, np. 
w postaci gazociągu Siła Syberii, była opóźniona w stosunku do dzia-
łań militarnych wobec Ukrainy, co świadczy o błędnej kalkulacji Rosji 
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dotyczącej reakcji Zachodu po agresji na Ukrainę. Zdaniem badaczy 
azjatyckich, „rosyjsko-europejski system przesyłu gazu odzwierciedla 
geopolitykę współpracy energetycznej. Studiowanie wpływu geopolityki 
konfliktu na Ukrainie na planowanie infrastruktury gazowej w Rosji i Eu-
ropie umożliwia zrozumienie trendów i kierunków działań Rosji w za-
kresie współpracy w obszarze gazu” (Ma, Pei, Yi, Liu i Zhang, 2019). 
Ukraina przez brak adekwatnych działań w sektorze infrastruktury ener-
getycznej oraz działań politycznych stała się przedmiotem agresji ze 
strony Rosji, która doprowadziła do secesji części jej terytorium (Krym, 
prawdopodobnie również Donbas). Preludium do tego aktu było wyko-
rzystywanie surowców do osłabienia pozycji Ukrainy, które przybrało 
formę wojny gospodarczej polegającej na: 

• oferowaniu wyższych cen, 
• dążeniu do uprzywilejowania na rynku, 
• przejmowaniu kluczowych elementów infrastruktury lub firm sek-

tora paliwowo-energetycznego,
• wprowadzaniu długoterminowych i nierównoprawnych umów 

handlowych, 
• przejmowaniu rynku surowców i energii elektrycznej (Księżopol-

ski, 2011a). 
 Pozytywnym przykładem eksportera surowców energetycznych jest 
Norwegia, która opiera swoją politykę w dużej mierze na rynku i możli-
wości osiągania satysfakcjonujących cen i wolumenu obrotu (Księżopol-
ski, 2017). 
  Jednym ze sposobów geopolitycznego wykorzystywania surowców 
energetycznych są działania polegające na przejmowaniu przedsię-
biorstw energetycznych. ChRL wykorzystuje fakt substytucji tradycyj-
nych źródeł energii przez OZE i przejmuje aktywa przesyłu i dystrybu-
cji energii elektrycznej, co może stanowić przyczółek do późniejszej 
ekspansji na rynku energii elektrycznej. Takie działania prowadzi Sta-
te Grid Corporation of China (SGCC), kontrolowana przez rząd chiń-
ski. Przedsiębiorstwo to jest obecne m.in. w Australii (41% ElectraNet 
w 2012 r.), Brazylii (51% Electrobras), Portugalii (25% SGCC w 2012 r.) 
i Filipinach (40% NGCP w 2008 r.), koncentrując się na przejmowaniu 
infrastruktury sieci energetycznych i dystrybucji (Księżopolski, 2011a). 
W Europie Chińczycy wykorzystują efekty kryzysu 2008 roku i proble-
my budżetowe słabszych państw do zajęcia strategicznych przyczółków 
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do przyszłej ekspansji (http://www.energetyka24.com/nowy-jedwabny-
szlak-chinska-stra tegia-przejmowania-infrastruktury). W obliczu pan-
demii COVID-19 Unia Europejska oraz poszczególne państwa przyję-
ły regulacje, które ograniczają możliwość takich działań. Rosja chciała 
przejąć w Polsce strategicznie ważną Grupę Lotos SA, która z racji 
dostępu do Portu Północnego mogłaby stanowić silny przyczółek do 
ekspansji na rynku polskim, w istotny sposób zmniejszając marże 
PKN  Orlen. Firmy powiązane kapitałowo z Rosją występowały o konce-
sje na wydobywanie gazu z łupków, aby blokować tego typu inwestycje 
(Księżopolski, 2013a). Rosja podejmowała również działania zmierza-
jące do przejęcia dużych odbiorców gazu, jak np. Grupy Azoty (Zakłady 
Chemiczne Azoty w Policach koło Świnoujścia zużywają ok. 1 mld m3 
gazu rocznie). Wykorzystanie gazu LNG umożliwiłoby osiągnięcie efek-
tu synergii między terminalem a zakładami chemicznymi. Gdyby Rosja 
przejęła Grupę Azoty, to nie doszłoby do takiej synergii, a gaz sprowa-
dzany do gazoportu mógłby być gazem rosyjskim, co przeczy logice do-
konywanej inwestycji mającej zdywersyfikować dostawców gazu (Księ-
żopolski, 2011b). W tamtym czasie Grupa Azoty konsumowała 17‒18% 
całego gazu w Polsce, a sektor ten generował 7% polskiego PKB. 
 Podsumowując, działania geopolityczne mogą mieć negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne i rozwój gospodarczy (np. za-
blokowanie importu surowca lub nośnika energii). Możliwości takiego 
oddziaływania występują, „jeśli w kraju nie ma substytutów tego dobra 
i nie można ich w krótkim czasie wyprodukować lub dostarczyć, a brak 
ten będzie odczuwalny przez całą gospodarkę; ponadto powinien być 
spełniony warunek sztywnego popytu na dane dobro” (Księżopolski, 
2011a). Ważne są nie tylko bezpośrednie działania polityczne, ale rów-
nież presja ekonomiczna, której efektem jest wyższy poziom inflacji, co 
uniemożliwia redukowanie stóp procentowych, a za ich pośrednictwem 
pobudzanie konsumpcji i inwestycji, wpływając bezpośrednio na dyna-
mikę PKB. Deficyt w bilansie obrotów bieżących oraz poziom kursów 
walutowych mają wpływ na stabilność finansową państwa, czego wy-
nikiem są wyższe stopy procentowe konieczne do finansowania długu 
publicznego. 
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Wykorzystywanie metali ziem rzadkich 
do realizacji celów geopolitycznych 
Metale ziem rzadkich mają zastosowanie zarówno do celów cywilnych 
(w produkcji komputerów, kamer, telewizorów, smartfonów), jak i woj-
skowych. Lit, kobalt, nikiel, grafit, aluminium i miedź są konieczne do 
produkcji magazynów energii opartych na bateriach litowo-jonowych. 
Najważniejszym metalem jest kobalt, do produkcji samochodu elek-
trycznego konieczne jest około 10 kg tego surowca (The Annals of the 
University of Oradea, 2019). Analiza DERA wskazuje, że konsumpcja 
kobaltu wzrośnie o 26% do 2026 roku, z czego 55% będzie przeznaczo-
ne na produkcję baterii. Analizy Bloomberga wskazują na wzrost kon-
sumpcji metali ziem rzadkich oraz miedzi i aluminium z 1 mln ton me-
trycznych w 2018 roku do 7 mln ton metrycznych w 2030 roku (Electric 
Vehicle Outlook, 2018).

Wykres 2
Zapotrzebowanie na metale i materiały w akumulatorach litowo-jonowych w oso-
bowych pojazdach elektrycznych
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Źródło: Elecric Vehicle Outlook 2018, Bloomberg New Energy Finance.

 Zmiana klimatu wymusza na państwach ograniczenie emisji CO2, 
czego efektem jest proces transformacji energetycznej. Jednym ze 
sposobów ograniczania emisji jest zwiększanie udziału OZE w miksie 
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energetycznym państw. Z jednej strony następuje zwiększanie udziału 
w systemie energetycznego przez OZE, z drugiej dokonuje się substy-
tucja tradycyjnych źródeł energii przez energię elektryczną. Ten ostatni 
trend jest widoczny w zakresie transportu samochodowego, obejmując 
samochody osobowe. Możliwości zwiększania udziału OZE w systemie 
energetycznym wymagają magazynowania energii lub bilansowania sy-
stemu poprzez magazyny energii w postaci elektrowni wodnych albo 
szczytowo-pompowych. W obliczu zmian klimatu kwestie dostępu do 
surowców ziem rzadkich stanowią warunek przeprowadzenia procesu 
transformacji energetycznej poprzez zwiększanie udziału OZE.
 Metale ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie w produkcji zbroje-
niowej, są wykorzystywane do budowy systemów kontroli pocisków ra-
kietowych, systemów napędowych do samolotów, rakiet, wykrywaczy 
min, urządzeń identyfikujących „swój-obcy”, satelitów komunikacyjnych, 
radarów, urządzeń optycznych i laserów (Grasso, 2018). „Brak bezpiecz-
nego dostępu do ropy naftowej spowalniał Niemcy podczas końca II woj-
ny światowej, tak samo metale ziem rzadkich mogą odgrywać podobną 
rolę w przyszłym konflikcie z Chinami” (Butler, 2014). Znaczenie meta-
li ziem rzadkich jako przedmiotu politycznej rozgrywki przekłada się na 
uzyskiwaną siłę w kontaktach międzynarodowych. Kwestie te były i są 
podnoszone w wielu analizach rządowych w Stanach Zjednoczonych 
i Unii Europejskiej oraz w opracowaniach naukowych (Bogner, 2012). 
 W 2010 roku władze Chin obniżyły o 40% eksport metali ziem rzad-
kich, będąc równocześnie światowym liderem (90% wydobycia) na tym 
rynku. Wywołało to duże zaniepokojenie w innych państwach i wśród 
przedsiębiorstw. Wartość całego sektora wysokich technologii jest oce-
niana na 1 bln dolarów, a jak trafnie ujął to jeden z dziennikarzy: „Bez 
wartego kilka centów neodymu twój wart 100 dolarów komputer nie bę-
dzie działał. Bez wartego kilkadziesiąt centów dysprozu twoja Toyota 
Prius warta 25 tys. dolarów nie będzie działać” (Ramzy, 2013). Poczy-
nania ChRL wywołały rozpoczęcie działań na poziomie WTO. Stany 
Zjednoczone, Unia Europejska oraz Japonia w 2012 roku rozpoczęły 
dyskusję z ChRL na temat redukcji kwot eksportowych. Zdaniem WTO 
celem wprowadzenia kwot nie była ochrona środowiska, lecz osiągnię-
cie celów przemysłowych (Smith, 2014; Jebe, Mayer i Lee, 2013).
 Zdaniem analityków amerykańskich „ChRL również poprzez zmniej-
szenie eksportu wpływa na produkcję inteligentnej broni w USA” 
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(Sanders, 2012), tym samym bezpośrednio użyto metali ziem rzadkich 
do realizacji celów geopolitycznych ‒ osłabienia potencjału militarne-
go USA. Część analityków uważa, że możliwe jest zastosowanie embar-
ga na eksport metali ziem rzadkich w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone 
będą zaangażowane militarnie i będą potrzebować zwiększonego uży-
cia tych surowców (Apogee Consulting, 2010). Powoduje to sytuację, 
w której przedsiębiorstwa zbrojeniowe są na łasce ChRL (BBC News, 
2012). Eksperci wskazują, że we wrześniu 2010 roku Chiny de facto 
wprowadziły embargo na eksport tych surowców do Japonii (Sanders, 
2012). Wpisuje się to w słowa Deng Xiaopinga, wypowiedziane w 1986 
roku, że surowce ziem rzadkich powinny być wykorzystane do osiągnię-
cia przewagi (Sanders, 2012). 

sposoby przeciwdziałania wykorzystywaniu 
surowców do celów geopolitycznych
Politykę państw uzależnionych od surowców energetycznych można 
podzielić na działania krótkoterminowe oraz działania długoterminowe. 
Działania krótkoterminowe polegają na: dywersyfikacji dostaw, inwesty-
cjach w infrastrukturę, tworzeniu rezerw, poszukiwaniu własnych złóż̇, 
tworzeniu procedur reagowania kryzysowego. Dywersyfikacja dostaw 
ma doprowadzić́ do sytuacji, w której państwo nie jest zdane na jednego 
dostawcę, czyli może zaspokoić swój popyt na energię z innego źródła. 
Uniemożliwia to wykorzystywanie surowców energetycznych do reali-
zacji celów geopolitycznych, jednak koniecznym warunkiem jest posia-
danie odpowiedniej infrastruktury. Modelowa dywersyfikacja kierunków 
dostaw widoczna jest w ChRL w zakresie ropy naftowej (wykres 3). 
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Wykres 3
Kierunki importu ropy naftowej do ChRL w 2018 r.
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Źródło: BP Report, 2019 (dostęp: 20.04.2020)

 Dywersyfikację zapewnia również rozwój OZE (Księżopolski, Pro-
nińska i Sulowska, 2013). Eksploatacja własnych złóż jest czasami 
niemożliwa z powodu uwarunkowań geograficznych czy ekonomicz-
nych, ale można prowadzić poszukiwania i przygotowywać się do wydo-
bycia z myślą o ich wykorzystaniu w sytuacji kryzysowej (dane w tab. 1, 
2, 3, 4). Magazynowanie surowców energetycznych daje czas na po-
szukiwania alternatyw. Rezerwy ropy naftowej, kluczowego obecnie na 
świecie paliwa, w związku z dużymi kosztami magazynowania tego su-
rowca są utrzymywane na poziomie około 90 dni. 
 Działania długoterminowe to zmiany technologiczne (Księżopolski, 
Pronińska i Sulowska, 2013) poprawiające efektywność energetyczną 
i zmniejszające zastosowanie tradycyjnych źródeł energii (Księżopol-
ski, 2013b) czy ziem metali rzadkich oraz budowa gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Jednym ze sposobów działania jest tworzenie współzależ-
ności (np. Nord Stream I i II), które budują bezpośrednie relacje między 
dostawcą i odbiorcą, a więc mogą politycznie gwarantować ciągłość do-
staw i ceny, jeśli odbiorca posiada infrastrukturę umożliwiającą import 
z innego kierunku. Ambrish Dhaka wskazuje, że Nord Stream I i II „to 
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wspólne przedsięwzięcie mające zapewnić wieloletnie dostawy i usta-
nowić wieloletnią współpracę” (Dhaka, 2009). 

Wnioski

Nierównomierne rozmieszczenie zasobów, ich ograniczona ilość oraz 
zgłaszany popyt powodują, że państwa mające ambicje imperialne wy-
korzystują surowce energetyczne do osiągania celów politycznych. Za-
sadniczym problemem jest chęć maksymalizacji korzyści politycznych 
i ekonomicznych, a nie myślenie w kategoriach dobra wspólnego, miło-
ści bliźniego i solidarności między ludźmi. Zmiana klimatu, a w związku 
z tym konieczność rozwoju OZE (Księżopolski, 2016), przenosi punkt 
ciężkości geopolitycznego zainteresowania z surowców energetycznych 
na metale ziem rzadkich. W przyszłości może to zablokować transfor-
mację energetyczną na świecie (koszty poniosą najbiedniejsi), a z dru-
giej strony może tworzyć bieguny bogactwa jeszcze bardziej skoncen-
trowane nie w kilkunastu, ale zaledwie kilku państwach. 
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technologia i geopolityka

Streszczenie
deFinicJa poJęcia: tekst omawia zagadnienia teoretyczne związane 
z relacją łączącą technologię i geopolitykę. 

anaLiza HiStorYczna poJęcia: w kluczowych koncepcjach geo
politycznych ewoluowało uwzględnianie technologii jako czynnika, któ
ry umożliwiał przełamywanie oddziaływania materialnych uwarunkowań, 
np. ukształtowania terenu.

probLeMowe uJęcie poJęcia: obok uwarunkowań geograficz
nych, technologia stanowi istotny element wyjaśnień geopolitycznych. 
omówiono znaczenie konkretnych technologii oraz przedstawiono te
oretyczne uwarunkowania interakcji determinizmu technologicznego 
i geograficznego. 

reFLeKSJa SYSteMatYczna z wnioSKaMi i reKoMendacJaMi: 
uwzględnienie czynnika technologicznego w rozumowaniu geopolitycz
nym ułatwia śledzenie zmiany w środowisku międzynarodowym. Jest to 
szczególnie widoczne w kontekście obserwowanego od połowy XX wie
ku rozwoju technologii teleinformatycznych.

Słowa kluczowe: geopolityka, technologia, determinizm 
technologiczny, determinizm geograficzny
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definicja pojęcia
Na wstępie zostaną omówione terminy pomocne dla przeprowadze‑
nia dalszego wywodu: technika i technologia, technologie cywilne i woj‑
skowe, technologie dysruptywne oraz technologie ofensywne i de‑
fensywne, fizjopolityka i geopolityka oraz determinizm geograficzny 
i technologiczny.
 Słownik Języka Polskiego PWN podaje, że technika to dziedzina 
ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach 
naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępu‑
jących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody. Z kolei 
technologia to dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem i prze‑
prowadzaniem najkorzystniejszych w określonych warunkach procesów 
wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów. 
 Powyższe definicje należy uzupełnić o trzy uwagi. Po pierwsze, tech‑
nologie (zwłaszcza po 1945 roku) umownie podzielono na cywilne – 
rozwijane przez podmioty cywilne niezainteresowane ich wojskowym 
zastosowaniem, oraz wojskowe ‒ rozwijane przez podmioty państwowe 
i prywatne (zaspokajają potrzeby sił zbrojnych, najczęściej są finanso‑
wane z budżetu państwa). Wiele technologii rozwijanych przez sektor 
wojskowy finalnie znalazło zastosowanie w sferze cywilnej (np. mikro‑
procesor, Internet, system GPS). Po drugie, procesy związane z wy‑
twarzaniem i przetwarzaniem cyfrowym informacji stanowią obecnie 
jeden z kluczowych elementów tworzenia wartości w gospodarce. Po 
trzecie, na technologię składa się wiele tworzących ją elementów, za‑
równo fizycznych artefaktów, jak i osób je obsługujących. Współcześ‑
nie powyższy podział staje się coraz bardziej rozmyty, wiele z technolo‑
gii rozwijanych przez sektor prywatny znajduje militarne zastosowanie 
w systemach uzbrojenia. Ponadto szczególnie istotne są technologie 
określane mianem dysruptywnych, których wdrożenie powoduje grun‑
towne zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, całych sek‑
torów gospodarki, a nawet państw (Christensen, 2000, s. xviii–xix), jak 
np. silnik parowy i spalinowy, prąd elektryczny, Internet.
 Ze względu na faworyzowanie sił nacierających lub broniących się 
przed atakiem, technologie dzieli się na ofensywne i defensywne (por. 
Lynn‑Jones. 1995; van Evera, 1998). Współcześnie podział ten nie jest 
jednoznaczny (dany system uzbrojenia można przyporządkować do 
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obu kategorii), niemniej ułatwia on zrozumienie różnic w postępowaniu 
sił zbrojnych i państw. Ilustracją myślenia preferującego defensywne sy‑
stemy uzbrojenia może być przekonanie o wyższości umocnień tworzą‑
cych tzw. linię Maginota, mającą ustrzec Francję przed bezpośrednim 
lądowym atakiem ze strony Niemiec w latach poprzedzających wybuch 
II wojny światowej. Przykładem systemu ofensywnego jest broń atomo‑
wa, przed którą nie ma w pełni skutecznego systemu obronnego. Jej 
niszcząca moc ma również walor defensywny: groźba ataku odweto‑
wego z jej użyciem spowodowała, że po zakończeniu II wojny świato‑
wej żadne z państw posiadających w swoim arsenale broń atomową nie 
zdecydowało się na użycie jej w warunkach bojowych.
 Fundamentem rozważań geopolitycznych jest uwzględnianie roli 
czynnika geograficznego jako strukturalnej stałej wpływającej na za‑
chowania podmiotów politycznych, zarówno w skali mikro, jak i makro. 
Z tego powodu bywa formułowany zarzut dotyczący determinizmu ro‑
zumowania geopolitycznego, czyli „przypisywani[a] czynnikom wyni‑
kającym z ukształtowania i charakteru przestrzeni cech absolutnych – 
ponadczasowych i niezmiennych” (Moczulski, 2009, s. 16). Krytycy 
determinizmu geograficznego często jednak nie zauważają, że w roz‑
ważaniach geopolitycznych równie istotną rolę odgrywa czynnik tech‑
nologiczny. Jego obecność powoduje, że opis geopolityczny może 
uwzględnić proces zmiany. Ograniczenia stwarzane przez ukształto‑
wanie terenu oraz znaczenia przypisywane różnym obszarom ulegają 
zmianie właśnie wskutek pojawienia się i zaadaptowania nowych roz‑
wiązań technicznych. Jaskrawo widoczne jest to w przypadku technolo‑
gii komunikacyjnych, których implementacja powodowała powiększenie 
się wachlarza instrumentów będących w dyspozycji polityków, wojsko‑
wych oraz społeczeństw. Fundamentalne znaczenie technologii uwi‑
dacznia się również w przypadku przypisywania danym miejscom zna‑
czenia i wartości właśnie wskutek pojawienia się nowych technologii. 
Zaprzeczeniem determinizmu geograficznego jest nihilizm geograficz‑
ny, czyli niedocenianie albo pomijanie znaczenia środowiska geogra‑
ficznego, czemu często towarzyszy przekonanie o rozstrzygającej roli 
technologii.
 Żywotnym interesem państw jest zagwarantowanie sobie dostę‑
pu do surowców naturalnych wykorzystywanych w przemyśle. W tym 
kontekście technologia ściśle wiąże się z geopolityką, ponieważ 
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zmiany technologiczne nadają albo zmieniają znaczenie różnych ob‑
szarów i występujących na nich surowców. Przykładem może być wę‑
giel w epoce silników parowych, ropa naftowa w epoce silników spali‑
nowych, miedź wykorzystywana do produkcji przewodów elektrycznych 
(produkcja światłowodów spowodowała spadek jej znaczenia). Obecnie 
tzw. metale ziem rzadkich (skandowce i lantanowce) wykorzystywane 
są w produkcji komponentów większości urządzeń teleinformatycznych, 
m.in. smartfonów, komputerów osobistych i akcesoriów do nich. W hi‑
storii można zaobserwować regularność: znaczenie jednego zestawu 
minerałów (miejsc ich występowania) jest zastępowane przez inny, co 
bezpośrednio wynika ze zmian natury technologicznej (w tym nowych 
możliwości wydobycia).
 Jean Carlo celnie zauważył w połowie lat 90. XX wieku, że 

obok czynników klasycznej geografii – ziemi, morza, powietrza – we współczes‑
nej geopolityce trzeba brać pod uwagę jeszcze czwarty żywioł, a mianowicie 
ogień, związany z technologią, która zmienia znaczenie pierwszych trzech oraz 
która wpływa bezpośrednio na wynik każdego działania (Carlo, 2003, s. 135).

Można zatem przyjąć, że każdy z głównych teoretyków geopolitycznych 
czy geostrategicznych musiał tworzyć własne koncepcje na podstawie 
zdolności, jakie oferowały rozwiązania technologiczne dostępne w jego 
czasach. Zbyt duża wiara w moc sprawczą rozwiązań technicznych pro‑
wadzi jednak do skrajności – determinizmu technologicznego, czyli po‑
glądu mówiącego, iż rozwój gospodarczo‑polityczny państw jest zde‑
terminowany przez dostępne rozwiązania techniczne. Przykład takiego 
interpretowania rozwoju techniki stanowią poglądy Karola Marksa, który 
pojawienie się feudalizmu łączył z wykorzystywaniem młyna wiatrowe‑
go, a kapitalizmu z upowszechnieniem silnika parowego (Jørgensen, 
2018, s. 249). 

analiza historyczna pojęcia
Technologia zawsze była obecna w koncepcjach geopolitycznych głów‑
nie jako element wchodzący w interakcję ze środowiskiem naturalnym, 
czynnik umożliwiający przełamanie oddziaływania materialnych ogra‑
niczeń, np. stwarzanych przez ukształtowanie terenu. Mianem „nowa 



296 błażeJ SaJduK

technologia” w tym tekście jest określana technologia, która dopiero co 
pojawiła się oraz została wdrożona w omawianym okresie historycz‑
nym. Ojcowie założyciele współczesnej geopolityki (i geostrategii) wią‑
zali swoje koncepcje z różnymi żywiołami i technologiami, które umoż‑
liwiały ich opanowanie. Wraz z dostępnością technicznych możliwości, 
myśl geopolityczna za przedmiot swojego namysłu obierała ziemię (ląd) 
i wodę, następnie powietrze. Oprócz wspomnianych klasycznych ży‑
wiołów, współcześnie rywalizacja geopolityczna pomiędzy państwami 
dotyczy czterech domen: kolejne państwa zaczęły realizować własne 
interesy w kosmosie, a od końca XX i początku XXI wieku rywalizacja 
toczy się również w cyberprzestrzeni (Clarke i Knake, 2019), w dome‑
nach informacyjnej i elektromagnetycznej, a w nieodległej przyszłości 
poza okołoziemską przestrzenią kosmiczną (Dolman, 2002).
 Kierunek relacji oddziaływania pomiędzy człowiekiem a przyrodą 
(światem materialnym) może posłużyć za umowną linię demarkacyjną 
oddzielającą dwie metafazy rozwoju namysłu geopolitycznego. Okres 
pierwszy miał obejmować czasy od starożytności do oświecenia. Da‑
niel H. Deudney (2007, s. 17‒19) określił formułowane wówczas po‑
glądy mianem fizjopolityki (relacja pomiędzy środowiskiem naturalnym 
a człowiekiem ujmowana była w sposób jednokierunkowy – przestrzeń 
geograficzna determinowała zachowania polityczne wspólnot). Beatri‑
ce Heuser (2010, s. 39‒40) zauważyła, że pomiędzy rokiem 750 p.n.e. 
a 1500 n.e. nie zaszła żadna radykalna zmiana w sposobie prowadze‑
nia działań wojennych, która byłaby spowodowana pojawieniem się no‑
wej technologii. Do XIX wieku nie odnotowuje się żadnego trwałego 
postępu w dziedzinie technologii wykorzystywanej na wojnie (niekiedy 
powracały zapomniane wynalazki, np. kusza czy tzw. grecki ogień). Do‑
piero rewolucje przemysłowe i towarzyszący im wzrost liczby ludności 
przyczyniły się do gruntownych zmian w sposobie prowadzenia działań 
wojennych, stwarzając warunki, w których technologia odgrywała duże 
znaczenie. 
 Drugi okres miał obejmować czas od Oświecenia po lata współczes‑
ne (Deudney, 2007, s. 17‒19), przynosząc poglądy określane mianem 
geopolitycznych. Różniły się one od wcześniejszych teorii sposobem 
opisu relacji łączącej świat materialny i człowieka – jednokierunkową 
zależność biegnącą od przyrody do człowieka zastąpiła dwukierunko‑
wa współzależność. Stało się to za sprawą oddziaływania technologii, 
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bowiem zmiany w ich zakresie (zwłaszcza transportowych, komunika‑
cyjnych i materiałów wybuchowych) zaczęły oznaczać równocześnie 
zmiany w materialnym kontekście kształtującym działania podmiotów 
politycznych. Nowe technologie wywierały zasadniczy wpływ na formu‑
łowane przez różnych autorów koncepcje geopolityczne. Od około po‑
łowy XIX wieku obserwuje się w Europie proces, który Torbjørn L. Knut‑
sen (1992, s. 131) scharakteryzował jako pojawienie się już na stałe 
w historii świata nierozerwalnego połączenia nauki i techniki z kondy‑
cją ekonomiczną państwa, a tym samym z bezpieczeństwem narodo‑
wym. W odróżnieniu od wcześniejszych „wyścigów zbrojeń”, które miały 
charakter krótkotrwały, po roku 1850 uruchomiona została samopod‑
trzymująca się i wzmacniająca spirala zbrojeń, stając się elementem 
rywalizacji gospodarek państw uprzemysłowionych. II wojna światowa 
jest wskazywana jako cezura, po której czynnik technologiczny, nie‑
gdyś marginalnie uwzględniany w rozważaniach ogólnowojskowych, 
zajął miejsce kluczowe. Była to kulminacja procesu trwającego od sta‑
rożytności, w którym skupienie się na taktyce stopniowo ustępowało 
(od ok. XVII wieku) zagadnieniom strategicznym (Wyszczelski, 2009, 
s. 535‒536) i geostrategicznym.
 Twórcy zrębów współczesnej refleksji geopolitycznej – Halford John 
Mackinder, Alfred Thayer Mahan i Alexander de Seversky – opiera‑
li swoje koncepcje na zdolnościach dostępnych w ich czasach syste‑
mów technicznych. Myśl geopolityczną powstającą na przełomie XIX 
i XX wieku charakteryzowało odwoływanie się w opisach do żywiołów 
tworzących naturę świata, zwłaszcza wody i ziemi. Carl Schmitt (1997, 
s. 5‒9, passim) zauważył, że myśliciele geopolityczni mieli na myśli 
znacznie więcej niż tylko dwa żywioły (lądy i morza); w rzeczywistości 
opisywali rywalizujące potęgi i stojące za nimi sposoby interpretowania 
przestrzeni. Schmitt przedstawił je obrazowo jako zmagania Behemota 
(potęg lądowych) z Lewiatanem (potęgą morską). Jego zdaniem opa‑
nowanie dzięki silnikowi parowemu dwóch żywiołów, a następnie dzięki 
elektryczności, radiu i lotnictwu trzeciego z nich – powietrza, było przy‑
czyną drugiej rewolucji przestrzennej (Schmitt, 1997, s. 56‒57).
 W 1904 roku Mackinder przestrzegał brytyjską opinię publiczną 
przed mocarstwem lądowym, jakim była Rosja, podkreślając ustalenie 
zależności przyczynowej łączącej geografię i historię świata, która roz‑
wijała się w decyzjach politycznych państw, a te z kolei osiągnęły swoje 
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rozmiary dzięki pojawieniu się silników parowych i telegrafu (Mackinder, 
1887, s. 157). Or Rosenboim (2015, s. 358) zauważyła celnie, że była 
to wizja przedstawiająca mocarstwo lądowe, któremu przeciwstawiało 
się technologicznie i przemysłowo zaawansowane mocarstwo morskie. 
Mackinder (1942, s. 189‒191) podkreślał, że pojawienie się silnika pa‑
rowego (oraz Kanału Sueskiego) początkowo dawało przewagę mocar‑
stwom morskim, ale wraz z rozwojem tej technologii pozycja Heartlandu 
zaczęła ulegać wzmocnieniu. Coraz lepiej połączone kolejowymi liniami 
transkontynentalnymi masywy lądu traciły ograniczenia wynikające ze 
złego poziomu skomunikowania i stawały się konkurencyjne w stosun‑
ku do handlu oceanicznego prowadzonego przez mocarstwa morskie, 
w tym przede wszystkim Wielką Brytanię. Mackinder miał na myśli za‑
grożenie wynikające z rosnącego potencjału kontynentalnej Rosji, która 
dzięki rozwojowi linii kolejowych zyskałaby możliwość szybkiego prze‑
mieszczania w obrębie swojego ogromnego terytorium nie tylko towa‑
rów, ale i sił zbrojnych.
 Geopolityk A.T. Mahan, którego poglądy wywarły wpływ na realną 
politykę międzynarodową, przypisywał kluczowe znaczenie morskiemu 
wymiarowi potęgi państwa. Wśród warunków wpływających na potęgę 
morską danego narodu wskazał położenie geograficzne, ukształtowa‑
nie powierzchni, rozległość terytorium, wielkość populacji, charaktery 
ludności i rządów (Mahan, 2013, s. 31‒32). Nie wspominał o czynniku 
technologicznym, ale uwzględniał jego oddziaływanie na taktykę pro‑
wadzenia walki. Odróżniając strategię, nakierowaną na ponadczasowe 
i niezmienne regularności w sposobie prowadzenia polityki, od taktyki, 
pisał:

Taktyka, której instrumentem jest broń stworzona przez człowieka, poddaje się 
zmianom wynikającym z postępu. Od czasu do czasu teoria taktyki musi zostać 
zmieniona lub całkowicie zburzona; lecz stare fundamenty strategii pozostają 
(Mahan, 2013, s. 70). 

Innymi słowy, taktyka jako sposób prowadzenia konkretnych działań 
wojennych, przy wykorzystaniu dostępnych w danym okresie środków 
technicznych, jest w dużo większym stopniu podatna na oddziaływanie 
czynnika technologicznego niż strategia (zob. Gray, 1999, s. 173‒174). 
Pogląd ten tylko częściowo należy uznać za prawdziwy, bowiem Mahan 
(zwolennik m.in. budowy dużej liczby mniejszych jednostek pływających) 
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w swoich koncepcjach nie uwzględnił skali zmian, jakie spowodował po‑
stęp technologiczny (budowa coraz większych, bardziej zaawansowa‑
nych pancerników). Tym samym jego założenie o niezmienności stra‑
tegii zostało podważone i ostatecznie odrzucone przez reformatorów 
amerykańskiej marynarki wojennej (Krakowczyk, 2014, s. 33, 271‒273). 
Opanowywanie trzeciego z żywiołów – powietrza, jako domeny rywali‑
zacji międzynarodowej, spowodowało destabilizację konstrukcji teore‑
tycznych wznoszonych na pozostałych dwóch żywiołach.
 Kolejny przykładem ilustrującym obecność czynnika technologicz‑
nego w rozważaniach geopolitycznych są koncepcje rozwijane przez 
de Seversky’ego. Autor ten silnie krytykował ideę tworzenia potęgi 
w oparciu o siły morskie, uważał bowiem, że realia wojny uległy trans‑
formacji wraz z pojawieniem się lotnictwa (Seversky, 1942) i jego rozwo‑
jem w erze broni atomowej (Seversky, 1952). Twierdził, że USA w dru‑
giej połowie XX wieku muszą stać się potęgą lotniczą analogicznie do 
Wielkiej Brytanii, która w minionej epoce była potęga morską. Ponad‑
to położenie sąsiadujących ze sobą USA i Związku Sowieckiego (przez 
Arktykę) powodowało, że dla bezpieczeństwa narodowego znaczenie 
lotnictwa strategicznego, a później rakiet dalekiego zasięgu stało się 
trudne do przecenienia, a nawet ważniejsze od posiadania dominacji na 
morzu.
 Centralne znaczenie technologii (i powstających dzięki nim artefak‑
tów) podkreślił Harold Sprout. Jego zdaniem każde rozumowanie geopo‑
lityczne musi uwzględniać geograficzną dystrybucję technologii (Sprout, 
1963, s. 192‒193), czyli musi zawierać szacunki i prognozy dotyczące 
narzędzi i zdolności będących w dyspozycji analizowanych podmiotów. 
Deudney słusznie zauważył, że geopolityczne koncepcje Heartlandu 
i Rimlandu uwarunkowane są istnieniem konkretnych fizycznych syste‑
mów technologicznych (odpowiednio: kolei oraz oceanicznych statków): 

Jednostki oceaniczne i kolej wchodzące w interakcję z uwarunkowaniami geo‑
graficznymi tworzą możliwość oddziaływania władzy oraz zdolność do projek‑
cji siły militarnej, które geopolitycy określają mianem ‘Heartlandu’ i ‘Rimlandu’ 
(Deudney, 2007, s. 80). 

 Fundamentem dla tych koncepcji były zmiany wywołane oddziały‑
waniem czynnika technologicznego, ale ten sam czynnik (za pośredni‑
ctwem już innych artefaktów) je osłabił. Desmond Ball (1985, s. 172–174, 
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193) zwrócił uwagę, że Mahan i Mackinder niewiele miejsca poświęcali 
rozwojowi technologii, które umożliwiały istnienie tworzonych przez nich 
koncepcji, co czyniło ich poglądy statycznymi. Koncepcje Mackindera 
zostały podważone z pojawieniem się samolotów, a Mahana przez po‑
jawienie się okrętów podwodnych. Nowe technologie często zmuszają 
do rewizji wcześniejszych koncepcji, powodując, że lekcje z przeszłości 
mogą tracić na wartości, np. pojawienie się napędu atomowego niwelu‑
je konieczność posiadania licznych baz morskich. Niemniej rozwój tech‑
niki jest najpoważniejszą siłą zmieniającą, ale nie unieważniającą kon‑
cepcje geopolityczne.

problemowe ujęcie pojęcia
Czynnik technologiczny często bywa przywoływany przez badaczy jako 
ten, który w zależności od poziomu zaawansowania posiada siłę wy‑
starczającą, by kształtować i zarazem umożliwiać wyodrębnianie kolej‑
nych faz rozwoju ludzkości. Alvin Eugen Toffler (por. Bell, 1999 [1973]) 
wskazał, że z końcem XX i początkiem XXI wieku świat zaczął wcho‑
dzić w trzecią fazę rozwoju, określoną przez niego mianem trzeciej fali 
ukształtowanej przez technologie informatyczno‑komunikacyjne. W tej 
koncepcji technologia determinuje sposób funkcjonowania społeczeń‑
stwo. Pierwsza fala wiązała się z pojawieniem ok. 10 000 lat temu 
osiadłego trybu życia i upowszechnianiem się rolnictwa. Druga fala roz‑
poczęła się ok. 300 lat temu, a zapoczątkowało ją pojawienie się dru‑
ku i maszyny parowej (Toffler, 2006, s. 23, 32). Każdą z faz rozwoju 
ludzkiej cywilizacji, oprócz odmiennych rozwiązań technicznych będą‑
cych fundamentem rozwoju społeczno‑gospodarczego sfery cywilnej, 
różniła także technika wykorzystywana do realizacji celów wojskowych. 
Państwa najbardziej rozwinięte, zaawansowane w adaptowaniu się do 
trzeciej fali, prowadzą także działania wojenne wynikające z tych prze‑
mian. Ich cechą zasadniczą jest oparcie działania i tworzenia sił zbroj‑
nych na zasadzie supremacji technologicznej. Pierwsza wojna w Zato‑
ce Perskiej była zdaniem A. Tofflera i Heidi Toffler pierwszą dużą wojną, 
w której siły zbrojne Iraku, kraju „zanurzonego” całkowicie w drugiej fali, 
zostały rozbite przez koalicyjne siły zbrojne pod przywództwem USA, 
państwa zaawansowanego w przyjmowaniu trzeciej fali (Toffler i Toffler, 
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2006, s. 55‒64). Wskazują oni, że nawet w odległej przyszłości kwe‑
stie geopolityczne nie utracą znaczenia i nie zostaną zdezaktualizowa‑
ne przez rozwój nowoczesnych technologii. W tym celu trawestują mak‑
symę Mackindera dotyczącą znaczenia Europy Środkowo‑Wschodniej 
w globalnej rywalizacji o światową hegemonię, odnosząc ją do rywaliza‑
cji o Układ Słoneczny: 

Ten, kto panuje nad przestrzenią okołoziemską, podporządkowuje sobie pla‑
netę Ziemię. Ten, kto rządzi Księżycem, podporządkowuje sobie okołoziemską 
przestrzeń. Ten, kto panuje nad L4 i L5 podporządkowuje sobie system Zie‑
mia – Księżyc (Toffler i Toffler, 2006, s. 102‒103). 

L4 i L5 to punkty księżycowej libracji, miejsca, w których siły grawitacyj‑
ne Księżyca i Ziemi są sobie równe, przez co stanowią dogodną prze‑
strzeń dla ulokowania tam baz wykorzystywanych do podboju kosmosu.
 Inni badacze, Paul Virilio i Sylvere Lotringer, podzielając daleko idą‑
cy optymizm związany z rozwojem technologii informacyjnych, doszli 
do wniosku, że wartość kluczowa dla koncepcji geopolitycznych, czy‑
li „przestrzeń już nie istnieje w geografii – ona jest w elektronice (…)” 
(2008, s. 126). Według nich polityka coraz mniej dotyczy przestrzeni fi‑
zycznej, a bardziej systemów technologicznych umożliwiających kontro‑
lę nad szybkością przemieszczania się (również informacji), czyli szyb‑
kością, a zatem czasem (czas w języku greckim to xρόνος, chrónos). 
„Mamy do czynienia z procesem odchodzeniem od geopolityki ku chro‑
nopolityce. Znaczenie terytorium staje się niemodne, minimalne” (Viri‑
lio i Lotringer, 2008, s. 126). Przejawem wspomnianego procesu mia‑
łaby być rosnąca rola sił morskich i przestrzeni kosmicznej ‒ domen, 
w których fizyczny ruch jest najmniej ograniczony. Faraonowie, staro‑
żytni Rzymianie i Grecy byli „geodetami” – geopolitykami, a współcześni 
władcy zamiast walczyć o przestrzeń muszą rywalizować o czas. Cen‑
tralne znaczenie czasu jest uzależnione od postępu technologicznego, 
który przyczynia się do procesu deterytorializacji. Zwieńczeniem tego 
procesu będzie stan, w którym każde miejsce (na ziemi) stanie się rów‑
nie istotne (Virilio i Lotringer, 2008, s. 87, 151, 175). 
 Wspólnoty polityczne rozwijające się na danym obszarze tworzą 
ośrodki siły dysponujące określonym potencjałem – potęgą, na którą 
składa się wiele elementów (w tym potencjał technologiczny). Potęga 
państwa posiada wiele wymiarów (w kategorii zasobów materialnych), 
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którymi może dysponować dany podmiot, zdolności do uruchomienia 
tych zasobów oraz woli i determinacji do realizacji wyznaczonych ce-
lów (przegląd różnych modeli potęgonometrycznych zob. Sułek, 2013). 
Ustalanie potencjału jest ważne dla utrzymywania wielowymiarowej 
równowagi sił pomiędzy państwami rywalizującymi na arenie między-
narodowej, bowiem „ocena każdej potęgi z osobna stanowi niezbęd-
ną fazę analizy geopolitycznej” (Moczulski, 2000, s. 392). Wśród czyn-
ników posiadających największą moc do modyfikacji tych elementów 
składowych naczelne miejsce zajmuje czynnik technologiczny. Wywie-
ra on bezpośredni wpływ na najważniejszy aspekt egzystencji państwa: 
zdolność do obrony własnej racji stanu oraz realizacji interesów naro-
dowych na arenie międzynarodowej. Należy jednak pamiętać, że jedna 
technologia nigdy nie jest w stanie zmienić całościowo potęgi państwa 
(Carlo, 2003, s. 85‒86).
 Państwa w trosce o swoje przetrwanie monitorują różne wymiary 
potęgi innych podmiotów aktywnych na arenie międzynarodowej, przy 
czym centralne znaczenie posiada potencjał wojskowy, który jest bez-
pośrednio związany z możliwościami, jakie dają systemy uzbrojenia 
przyjmowane przez siły zbrojne innych państw. Nestor realizmu poli-
tycznego Hans J. Morgenthau pisał: 

O losie państw i cywilizacji nierzadko decydowały różnice w technologii prowa-
dzenia wojny, których strona przegrywająca nie była w stanie skompensować 
w inny sposób (2010, s. 146).

Czynnik technologiczny odgrywa szczególnie istotną rolę w kształto-
waniu zdolności systemów uzbrojenia. Stanowisko „ewolucjonistyczne” 
podkreśla fakt powolnej i nieustannej transformacji rozwiązań z zakresu 
techniki i technologii wojskowej (por. Kamieński, 2009, s. 84). Jeśli po-
jawienie się nowego typu uzbrojenia łączy się ze zmianami w sposobie 
prowadzenia działań wojennych oraz transformacją w sferze społecz-
nej, wówczas pomocne jest odwołanie się do koncepcji rewolucji w dzie-
dzinie wojskowości (Revolutiuon in Military Affairs, RMA). W literaturze 
przedmiotu istnieje wiele definicji tego pojęcia i wiąże się z nim wiele 
kontrowersji (Collin i Futter, 2015). W uproszczeniu można przyjąć, że 
RMA to fundamentalna zmiana w stosunku do wcześniejszych sposo-
bów planowania i prowadzenia działań wojennych (np. wykorzystanie 
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przez wojska USA podczas pierwszej wojny w Iraku w 1991 roku amu‑
nicji precyzyjnej). RMA jest także wynikiem zmian w sposobie prowa‑
dzenia działań wojennych (np. taktyka blitzkriegu) oraz zmian natu‑
ry społecznej (np. wykorzystanie mas w trakcie rewolucji francuskiej) 
(Schneider, 1998, s. 43). Barry Buzan zwraca uwagę, że szybkość 
zmian wywołanych nowymi technologiami wojskowymi (w zakresie ja‑
kościowym oraz ilościowym) powoduje, że kolejne wojny nie są już to‑
czone we wcześniejszych warunkach, a zatem coraz mniej możliwa jest 
akumulacja wiedzy strategicznej (Buzan, 1987, s. 19).
 Technologie służące obronności kraju posiadają specjalny status, 
a samemu czynnikowi technologicznemu można przypisać szczególną 
rolę w co najmniej siedmiu obszarach funkcjonowania państw: 1) tech‑
nologia czyni wybrane surowce w konkretnym okresie przydatnymi, war‑
tymi wydobycia i rywalizacji o nie; 2) umożliwia rozwój substytutów dla 
surowców, których aktualnie brakuje; 3) pewne obszary zasobne w po‑
trzebne surowce stają się istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państw; 4) szeroko pojmowane technologie komunikacyjne (informacyj‑
ne i transportowe) umożliwiają uruchomienie szlaków komunikacyjnych, 
wpływając na przebieg szlaków, którymi odbywa transfer/transport; 
5) wpływa na rodzaj i intensywność ludzkiej pracy, która jest potrzebna 
podczas wysiłku wojennego; 6) determinuje formę, ilość i jakość arte‑
faktów powstałych w wyniku przetworzenia surowców w trakcie wysiłku 
wojennego; 7) warunkuje taktykę i wpływa na strategię wykorzystania 
sił zbrojnych (Turner, 1943, s. 5‒15, 12‒14). Z tymi obszarami oddzia‑
ływania technologii na geopolityczną rywalizację państw łączą się dwa 
wzajemnie powiązane zjawiska: 1) proliferacja technologii, które mogą 
wpłynąć na potencjał państwa (gospodarki i sił zbrojnych), często desta‑
bilizując równowagę sił; 2) wyścig zbrojeń.
 Skala oddziaływania danej technologii na system międzynarodowy 
uzależniona jest m.in. od tempa jej proliferacji. Szczególne znaczenie 
mają tu wspomniane technologie wojskowe, zwłaszcza ofensywne. Pań‑
stwa różnią się pod względem zdolności do ich produkcji i wykorzysta‑
nia. Keith Krause, twórca teoretycznego modelu rozprzestrzeniania się 
technologii wojskowych, postuluje podział państw na cztery kategorie ze 
względu na ich zdolności do tworzenia systemów uzbrojenia: 1) podmioty 
pozostające na podstawowym poziomie technologicznego zaawansowa‑
nia, zdolne jedynie do wykorzystania i utrzymania systemów uzbrojenia; 
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2) państwa zdolne do reprodukcji i kopiowania systemów uzbrojenia; 
3) państwa posiadające zdolności do adaptacji oraz usprawnienia danej 
technologii do własnych potrzeb; 4) państwa dysponujące możliwościa‑
mi tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz produkcji 
systemów uzbrojenia (Krause, 1992, s. 18‒19, 30‒31). Model ten nale‑
żałoby uzupełnić o aktorów niepaństwowych, w tym transnarodowe kor‑
poracje i firmy zajmujące się rozwojem technologii nadających się mili‑
tarnego zastosowania. Ze względu na zdolność do absorpcji technologii, 
państwa można przyporządkować do miejsca na kontinuum rozciągają‑
cym się od podmiotów, które nie mają zdolności umożliwiających przyję‑
cie nowej technologii, poprzez państwa, które potrafią daną technologię 
wykorzystać, ale nie potrafią jej reprodukować, następnie państwa potra‑
fiące daną technologię reprodukować, ale niepotrafiące jej zaadaptować, 
po państwa, które potrafią technologię zaadaptować, ale nie potrafią jej 
innowacyjnie rozwijać. Ta klasyfikacja buduje hierarchiczny porządek od 
państw będących innowatorami i producentami poprzez państwa adaptu‑
jące i eksportujące uzbrojenie po te, które jedynie biernie przyjmują roz‑
wiązania technologiczne od państw stojących wyżej w hierarchii.
 Gwałtowne tempo proliferacji nowych technologii stanowi jedną 
z cech charakteryzujących XXI wiek. Daniel W. Drezner, analizując 
szybkość rozpowszechniania się rozwiązań technicznych innowacji, po‑
dzielił technologie ze względu na ich dwie cechy: 1) rozwijanie techno‑
logii może wiązać się z wysokimi lub niskimi nakładami, które trzeba 
ponosić od samego początku prac związanych z prowadzeniem badań 
i prac rozwojowych; 2) technologie mogą być rozwijane z myślą o ich 
przeznaczeniu dla sektora państwowego (głównie wojsko) lub prywat‑
nego (głównie zastosowanie cywilne) (Drezner, 2019, s. 286‒303). Ze 
złączenia tych par powstają cztery modelowe kategorie typów technolo‑
gicznych innowacji. Technologie wymagające wysokich nakładów i roz‑
wijane głównie przez państwo, to tzw. technologie prestiżowe, związa‑
ne m.in. z eksploracją kosmosu albo rozwojem technologii atomowych. 
Drugą kategorię stanowią tzw. technologie strategiczne, pochłaniają‑
ce wysokie nakłady i rozwijane na rzecz sektora cywilnego (sieć 5G, 
sektor lotniczy). Kolejną kategorię tworzą tzw. technologie publiczne, 
powstające z myślą o sektorze cywilnym, o niskich kosztach rozwoju. 
Są to technologie, które bez wsparcia ze strony państwa nie rozwinę‑
łyby się ze względu na nikłe zainteresowanie sektora prywatnego (np. 
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szczepionki). Ostatnią kategorię tworzą tzw. technologie ogólnego prze‑
znaczenia, czyli takie, które nie wymagają dużych nakładów na bada‑
nia, a udział sektora prywatnego w ich rozwoju jest znaczący. Prolife‑
racja takich rozwiązań jest najszybsza, do tej kategorii można zaliczyć 
technologię pojazdów bezzałogowych oraz sztuczną inteligencję.
 Proliferacja technologii wpływających na potęgę państwa może pro‑
wadzić do zaburzenia równowagi sił i przyczynić się do uruchomienia 
procesu wyścigu zbrojeń, czyli procesu „rosnącego i nastawionego na 
rywalizację wzrostu zbrojeń w czasie pokoju, występującego w dwóch 
państwach lub koalicji państw, wynikającego ze sprzecznych celów lub 
wspólnych lęków” (Huntington, 1958, s. 41). Wyścigi zbrojeń przybiera‑
ją różną formę w czasie, mogą być procesem długotrwałym (np. rywa‑
lizacja USA i ZSRR) lub krótkotrwałym (wzrost wydatków na zbrojenia 
w III Rzeszy i Francji w latach 30. XX wieku), mogą też mieć charakter 
ilościowy (rozbudowa już posiadanych systemów uzbrojenia) lub jakoś‑
ciowy, gdy siły zbrojne są modernizowane i uzupełniane nowocześniej‑
szym uzbrojeniem. Związek pomiędzy wyścigiem zbrojeń a możliwym 
wybuchem wojny wydaje się być mocno udokumentowany, aczkolwiek 
nie każdy wyścig zbrojeń musi doprowadzić do wojny gorącej (Cash‑
man, 2014, s. 296‒305). Rola technologii w tym procesie jest istotna, 
zwłaszcza że państwa mogą budować swój potencjał obronny w spo‑
sób symetryczny, tzn. naśladując państwo uzyskujące przewagę (np. 
wyścig zbrojeń nuklearnych między USA i ZSRR w okresie zimnej woj‑
ny) lub budować własne zdolności obronne w sposób asymetryczny, 
tzn. starając się maksymalizować słabości potencjalnego przeciwni‑
ka. Współcześnie chińską asymetryczną odpowiedzią na amerykań‑
skie grupy uderzeniowe składające się z lotniskowca i wspierających 
go jednostek jest rozwój systemów rakiet manewrujących, usypywa‑
nie sztucznych wysp oraz rozbudowa floty okrętów podwodnych. Jak 
zauważył Robert Gilpin, technologia zyskuje na znaczeniu zwłaszcza 
w kontekście rywalizacji geopolitycznej najpotężniejszych podmiotów: 
„o ile potęga państwa opiera się na kontroli terytorium, to technologia 
i sposób jej wykorzystania stawały się [wraz z rozwojem dziejów – B.S.] 
coraz bardziej istotnym czynnikiem w relacjach wojskowych i politycz‑
nych” ‒ składnikiem, którego znaczenie trudno przecenić w kontekście 
tzw. wojny hegemonicznej, czyli wojny o światową dominację (Gilpin, 
1998, s. 31). Mechanizm wyścigu zbrojeń można zaobserwować także 
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na poziomie regionalnym, np. w przypadku relacji Islamskiej Republi‑
ki Pakistanu i Republiki Indii. Państwa są gotowe na użycie siły, by za‑
trzymać zagrażające im programy zbrojeniowe innych państw, np. dwa 
ataki przeprowadzone przez izraelskie lotnictwo na instalacje atomowe 
w Iraku (w 1981 r.) i Syrii (w 2007 r.). W obu przypadkach chodziło o za‑
trzymanie programu prowadzącego do pozyskania broni jądrowej przez 
państwa wrogie wobec Izraela.
 Broń atomowa zajmuje oddzielne miejsce wśród typów uzbrojenia. 
Jak zauważył Kalevi Holsti (2016, s. 55), ze sprzętu wojskowego słu‑
żącego do prowadzenia wojen bardzo szybko stała się ona bronią od‑
straszającą, co dla systemu międzynarodowego było wydarzeniem hi‑
storycznie ważnym, ponieważ zmieniło zasady jego funkcjonowania. 
Broń ta i środki do jej przenoszenia fundamentalnie wpłynęły na kwestie 
kształtowania się relacji bezpieczeństwa pomiędzy państwami – prze‑
trwanie państw przestało być pewnikiem. Henry Kissinger pisał: 

Główną przyczyną niestabilności jest tempo zmian technologicznych. Każdy 
kraj żyje w koszmarze, że nawet jeśli dołoży wszelkich starań, to jego przetrwa‑
nie może zostać zagrożone przez przełom technologiczny przeciwnika. Wie tak‑
że, że każdy wynalazek otwiera dostęp do nowych możliwości dla wielu innych 
państw (Kissinger, 1960, s. 557). 

 Proliferacja broni nuklearnej wywołała pojawienie się dwóch proce‑
sów: wzmocniony został lęk przed nieprzygotowaniem na atak z za‑
skoczenia oraz – na co jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę Albert 
Wohlstetter (1959, s. 211‒234) – broń atomowa spowodowała, że od‑
straszanie przeciwnika poprzez zagwarantowanie własnym siłom zbroj‑
nym możliwości przeprowadzenia uderzenia odwetowego stało się 
jednym z fundamentów podtrzymujących równowagę sił w systemie 
międzynarodowym. Przygotowania do odparcia ataku z zaskoczenia 
stały się trudne do odróżnienia od (ofensywnych) działań go przygo‑
towujących, dlatego rozbudowie uległy arsenały pocisków rakietowych 
zdolnych przetrwać pierwsze uderzenie. Rozwój w dziedzinie konstruk‑
cji i mobilnych platform przenoszących pociski z głowicami atomowy‑
mi sprawił, że zdolność do wykonania uderzenia odwetowego uległa 
znacznej poprawie. Stan ten nie jest niezmienny, rozwój nowych tech‑
nologii nieustannie zmusza polityków do poszerzania ich geopolitycznej 
perspektywy (Sempa, 2002, s. 4).
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 Technologia nie unieważnia jednak znaczenia geografii. Robert 
D. Kaplan zauważył, że sukces wojsk amerykańskich (lata 90., zwłasz‑
cza w Iraku) wywołał entuzjazm odnośnie do zdolności sił zbrojnych 
państw wysokorozwiniętych tak dalece posunięty, że o polu walki zaczę‑
to myśleć jako o powierzchni dwuwymiarowej, po której siły zbrojne bez 
problemów stwarzanych przez topografię terenu miały się przemiesz‑
czać i realizować postawione im cele (Kaplan, 2012, s. 22‒23). Wyda‑
wało się, że nowoczesna technologia przezwyciężyła clausewitzowskie 
„tarcia” (Clausewitz, 2010, s. 45, 65‒67), dzięki zwiadowi satelitarnemu 
miała zostać pokonana „mgła wojny”, a wsparcie lotnictwa i doskonałej 
logistyki miało gwarantować bezproblemowe przemieszczanie się po te‑
atrze wojennym. Ten optymizm został jednak szybko zweryfikowany, po‑
czątek XXI wieku (wojny w Afganistanie i druga wojna w Iraku) uświado‑
mił wszystkim, że geografia ma znaczenie, a działania wojskowe toczą 
się w co najmniej trzech wymiarach. To zweryfikowanie przez fizyczny 
świat optymistycznych diagnoz Kaplan (2012) określił „zemstą geografii”.

refleksja systematyczna
Technologia jest czynnikiem, który potrafi zmienić sens interpreta‑
cji znaczenia danej przestrzeni, ale również ma zdolność modyfikacji 
głównych składowych myślenia geopolitycznego – czasu i przestrzeni. 
Kolejne koncepcje geopolityczne traciły na znaczeniu lub były całkowi‑
cie unieważniane głównie ze względu na oddziaływanie czynnika tech‑
nologicznego. Przestrzeń geograficzna stanowi element strukturalny, 
względnie niezmienny i trwały w czasie, natomiast inne wskazywane 
w geopolitycznych analizach czynniki, jak populacja, ekonomia, tech‑
nologia, potęga wojskowa oraz rodzaj rządu, podlegają zmianom wraz 
z upływem czasu (Sempa, 2002, s. 5). Jednakże to technologia stano‑
wi element silnie warunkujący rozwój pozostałych czynników. Każde ro‑
zumowanie geopolityczne jest prowadzone pod presją dwóch silnych, 
wzajemnie powiązanych czynników: geograficznego i technologiczne‑
go – w skrajnych formach mogą one przyjmować formę determinizmu. 
Żaden z nich osobno nie jest w stanie dostarczyć przekonującego wy‑
jaśnienia, ale pomiędzy nimi znajduje się wystarczająco szeroka inte‑
lektualna przestrzeń, w której niezmienne uwarunkowania geograficzne 
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dające stabilność prognoz mogą być w sposób kontrolowany dezaktua‑
lizowane przez oddziaływanie czynnika technologicznego. Dzięki temu 
analiza geopolityczna może uniknąć zagrożenia ahistoryczności oraz 
nadmiernej elastyczności (tworzenia wyjaśnień ad hoc) oddalającej ten 
rodzaj wiedzy naukowej, w rozumieniu pozytywistycznym. 
 Postęp technologiczny w ostatnich latach był nieporównywalny 
z wcześniej obserwowanymi zmianami, ale tradycyjne dla geopolityki 
i stosunków międzynarodowych koncepcje (np. autonomii państwowej 
czy siły) wciąż są adekwatne, zostały bowiem dostosowane do zmie‑
niających się okoliczności. Innymi słowy, zmianie mogły ulec nośniki 
państwowej potęgi, jednak koncepcja potęgi nie poddała się zmianie 
(Skolnikoff, 1993, s. 7). Skomplikowała się złożoność polityki między‑
narodowej, ale co do istoty sama polityka nie uległa zasadniczej zmia‑
nie. Nic nie wskazuje na to, żeby znaczenie czynnika technologicznego 
zmniejszyło się w dającej się przewidzieć przyszłości ‒ wręcz przeciw‑
nie, staje się on coraz bardziej istotnym elementem w wyjaśnieniach 
geopolitycznych. „Zupełnie inaczej niż w poprzednich stuleciach, tech‑
nologia stała się przedmiotem gorącej debaty w połowie XIX wieku i po‑
zostaje nim do dziś” (Heuser, 2010, s. 172).
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unia europejska jako podmiot geopolityczny

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: termin geopolityka został przedstawiony jako 
kombinacja ujęcia realistycznego i liberalnego. podstawowe znaczenie dla 
wywodów ma geopolityka rozumiana w sposób klasyczny, jako rywali
zacja mocarstw (europejskich i światowych) o władzę. interesy geopoli
tyczne odnoszone są przede wszystkim do racji stanu określonej wspól
noty politycznej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kontekst dla rozważań stanowią 
ukazane w tekście tendencje europejskiej geopolityki po ii wojnie świato
wej, zwłaszcza w wymiarze historii integracji europejskiej, w tym różnic 
w jej geopolitycznym postrzeganiu między Francją a niemcami.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: unia europejska jako podmiot geo
polityczny jest analizowana w perspektywie wewnątrzunijnej i w relacjach 
zewnętrznych. Geopolityka wewnątrz ue rozgrywa się przede wszystkim 
między największymi państwami, co prowadzi z jednej strony do ich współ
pracy (na zasadzie koncertu mocarstw), a z drugiej do okresowych napięć 
między nimi. wyjście zjednoczonego Królestwa z ue może być interpre
towane jako konsekwencja takiej rywalizacji, która nie mogła zostać roz
wiązana w ramach procesów integracyjnych. w ujęciu zewnętrznym ue 
ma być platformą do multiplikowania interesów gospodarczych i politycz
nych państw członkowskich, przede wszystkim tych największych. w re
lacjach międzynarodowych ue była dotąd przede wszystkim zaintereso
wana promocją i obroną europejskich interesów gospodarczych. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w zakresie geopolitycznym podstawowe znaczenie miała koncepcja 
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wielobiegunowości oraz strategicznej autonomii. nawet jeśli podmioty 
europejskie – w tym wiodące dla polityki unijnej państwa członkowskie – 
miały rosnące ambicje geopolityczne, to albo były one ściśle powiązane 
z interesami ekonomicznymi, albo ue nie była gotowa (lub nie miała wy
starczających instrumentów) na ich bardziej stanowczą realizację. euro
pejska polityka zewnętrzna była więc skoncentrowana na prymacie go
spodarki, co oznacza, że instrumenty tej polityki miały wspierać ten cel, 
a przynajmniej z nim nie kolidować.

Słowa kluczowe: unia europejska, geopolityka, koncert mocarstw, 
wielobiegunowość, strategiczna autonomia



315unia europejska jako podmiot geopolityczny

definicja geopolityki
Termin geopolityka pojawił się w naukach społecznych w XIX wieku. 
Jego interpretacje nawiązują do dwóch głównych szkół w stosunkach 
międzynarodowych: realizmu i liberalizmu. Geopolityka w ujęciu kla‑
sycznym, pochodzącym z XIX wieku, jest rozumiana jako rywalizacja 
mocarstw o władzę i terytorium lub o władzę w wymiarze geograficz‑
nym (Flint, 2012, s. 31, 39; Ó Tuathail, 2006, s. 1; Cowen i Smith, 2009, 
s. 23). Ta interpretacja, bliska realistycznej szkole w stosunkach mię‑
dzynarodowych, skupia się na największych państwach mających cen‑
tralne znaczenie dla kształtowania ładu międzynarodowego, koncentru‑
jąc się na uwarunkowaniach zewnętrznych tej rywalizacji, dotyczących 
relacji między poszczególnymi mocarstwami, a mniej na uwarunkowa‑
niach wewnętrznych panujących w poszczególnych krajach. Ważnym 
założeniem szkoły realistycznej jest przekonanie o istnieniu „obiektyw‑
nych” interesów geopolitycznych, które można określić „racją stanu” da‑
nego państwa. Ten pogląd jest konsekwencją zewnętrznych czynników 
strukturalnych i geograficznych występujących na arenie międzynaro‑
dowej. Uwarunkowania wewnętrzne – w ujęciu realizmu – mogą mieć 
znaczenie jedynie w kontekście formowania potencjału danego pań‑
stwa, ale nie na przykład dla kształtowania „subiektywnych” interpretacji 
na temat interesów geopolitycznych. 
 Naukowcy wskazują na kolejne etapy prowadzenia analiz geopoli‑
tycznych (Agnew, 2003, s. 86‒93). W pierwszej połowie XIX wieku ana‑
liza ta była skupiona na rywalizacji (bądź kooperacji) między głównymi 
mocarstwami europejskimi, które zajmowały centralną pozycję w ów‑
czesnym ładzie międzynarodowym. Jednocześnie obejmowała ekspan‑
sję kolonialną tych mocarstw oraz eksploatację obszarów peryferyjnych 
jako ważnych źródeł ich potęgi, stąd głównym podziałem geopolitycz‑
nym było kryterium cywilizacyjne oddzielające europejskie centrum od 
peryferii. W połowie XIX wieku, w dobie wzmacniania państw narodo‑
wych i rozkwitu nacjonalizmu, główne podziały geopolityczne dotyczyły 
więc z jednej strony poszczególnych europejskich mocarstw, z drugiej 
zaś rozróżnienia między cywilizowaną Europą a podrzędnymi i eks‑
ploatowanymi regionami świata (Agnew, 2003, s. 93‒101). Kulmina‑
cją tego podejścia były lata trzydzieste XX wieku, a następnie II wojna 
światowa. Później główny podział geopolityczny znaczony był różnicami 
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ideologicznymi między kapitalistycznym i demokratycznym Zachodem 
a blokiem państw socjalistycznych (Agnew, 2003, s. 102‒112). 
 W ujęciu liberalnym duże znaczenie dla formowania interesów mają 
uwarunkowania wewnętrzne, w tym dominujące idee polityczne, jak rów‑
nież deliberacja polityczna dotycząca interpretacji sytuacji strategicz‑
nej. Finalna ocena interesów geopolitycznych nie jest więc „obiektyw‑
na” i nie jest wyłącznie pochodną uwarunkowań zewnętrznych. Stanowi 
raczej rezultat presji najbardziej wpływowych interesów gospodarczych 
i społecznych lub powstaje w wyniku debaty publicznej na temat polity‑
ki zagranicznej danego państwa. Liberalne podejście do geopolityki jest 
powiązane ze „sposobem widzenia świata” (Flint, 2012, s. 33) czyli do‑
minującą ideologią polityczną bądź paradygmatem politycznym wystę‑
pującym w danej społeczności. Skupia się ono na „nadrzędnej strategii” 
(ang. grand strategy) oraz mechanizmach jej konstruowania w polity‑
ce wewnętrznej. Strategia ta jest wprawdzie kształtowana w odniesie‑
niu do określonej sytuacji międzynarodowej, w tym również uwarunko‑
wań geograficznych (Gray i Sloan, 1999, s. 1‒11), niemniej dla liberałów 
nie zawsze kontekst terytorialny i sytuacja międzynarodowa mają decy‑
dujące znaczenie dla interpretacji interesów geopolitycznych. Niekiedy 
w omawianym podejściu teoretycznym główną rolę pełnią całkiem inne 
uwarunkowania, np. społeczne, ekonomiczne czy ideologiczne ‒ tak 
jest w przypadku geopolityki feministycznej i alterglobalistycznej (Flint, 
2012, s. 33, 40). Ponadto, dodatkowym argumentem liberałów jest teza 
o kształtowaniu globalnych relacji gospodarczych i politycznych oraz 
związanych z tym współzależności, które osłabiają wcześniejsze zna‑
czenie geografii (a tym samym klasyczne rozumienie geopolityki). 
 Podejście liberalne rewiduje także historyczne przykłady geopoli‑
tyki klasycznej. Uznaje ono m.in., że celem geopolitycznym elit pań‑
stwowych w XIX wieku było nie tylko zdobycie przewagi w relacjach 
międzynarodowych, ale także wzmacnianie potencjału i struktur we‑
wnętrznych. Obejmowało to wzmacnianie siły krajowej gospodarki i in‑
nych zasobów o zastosowaniu militarnym, dotyczyło również konsolida‑
cji społeczeństwa w obrębie struktur państwowych, m.in. opierając się 
na ideologii nacjonalistycznej. „Konstruowanie narodu”, czyli stabilnej, 
zintegrowanej wspólnoty politycznej w ramach danego mocarstwa, mia‑
ło więc duże znaczenie dla jego siły geopolitycznej na arenie między‑
narodowej. Elementem tych zabiegów poza ideami nacjonalistycznymi 
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mogło być krzewienie demokracji, praw obywatelskich i przywilejów so‑
cjalnych (początkowo dla żołnierzy i ich rodzin oraz weteranów wojen‑
nych, a później także wszystkich obywateli). Stąd określenie „geopolity‑
ka socjalna” uwypukla te procesy (Cowen i Smith, 2009, s. 22‒48). 
 Na zakończenie tego etapu rozważań warto przedstawić tzw. geopo‑
litykę krytyczną, która najczęściej jest wiązana z teorią marksistowską 
(Ó Tuathail, 2006, s. 5‒12; Ó Tuathail, 1999, s. 107‒123). Neguje ona 
podstawowe założenia geopolityki klasycznej i realizmu, dlatego niekie‑
dy jest określana jako anty‑geopolityka (Flint, 2012, s. 35). Krytycznie 
odnosi się ona m.in. do traktowania największych państw jako głównych 
aktorów geopolitycznych, uznaje bowiem, że coraz większe znaczenie 
mają grupy interesów społecznych i gospodarczych funkcjonujących 
ponad granicami państw, najczęściej w skali globalnej lub na poziomie 
ponadnarodowym. Podważa także wiodące znaczenie „obiektywnych” 
uwarunkowań zewnętrznych (strukturalnych bądź geograficznych), kła‑
dąc nacisk na rolę czynników kulturowych i ideologicznych oraz dyskur‑
su politycznego i gry różnorodnych interesów dla konstruowania inter‑
pretacji geopolitycznych. 
 Termin geopolityka stosuję tutaj jako kombinację ujęcia realistycz‑
nego i liberalnego. (1) Podstawowe znaczenie dla moich wywodów ma 
geopolityka rozumiana w sposób klasyczny, jako rywalizacja mocarstw 
(europejskich i światowych) o władzę. (2) Interesy geopolityczne od‑
noszę przede wszystkim do racji stanu określonej wspólnoty politycz‑
nej. W przypadku Unii Europejskiej takie wspólnoty istnieją na pozio‑
mie państw członkowskich. Jeszcze nie wykształciła się podobnego 
typu wspólnota na szczeblu europejskim, nie ma więc ani europejskiej 
suwerenności, ani racji stanu. Ma to fundamentalne konsekwencje dla 
zrozumienia interesów geopolitycznych na Starym Kontynencie, wyjaś‑
nia bowiem przewagę interesów narodowych oraz deficyt myślenia geo‑
politycznego w skali ogólnoeuropejskiej. Nawet jeśli politycy francuscy 
i niemieccy wspominają o europejskiej suwerenności (European Parlia‑
ment, 2018; Merkel, 2018), to można domniemywać, że mają na myśli 
wizję rozwoju UE (i jej polityki zewnętrznej) zbieżną z interesami Francji 
i Niemiec. (3) Zgodnie z podejściem liberalnym, odnoszę termin geopo‑
lityka bardziej do „nadrzędnej strategii” i wiodącej idei politycznej, aniże‑
li do uwarunkowań geograficznych. 
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Historyczne tendencje europejskiej geopolityki 
po ii wojnie światowej
Punktem wyjścia dla moich rozważań jest analiza historyczna. Moty‑
wy i cele powołania określonego systemu politycznego towarzyszą mu 
później w jego rozwoju historycznym i instytucjonalnym. Wspomniana 
zasada jest jednym z największych osiągnięć historycznego instytucjo‑
nalizmu i bywa określana „zależnością od szlaku” (path dependence) 
(Putnam, Leonardi i Nanetti, 1993, s. 179‒181; Pierson, 2004, s. 17‒53). 
W mojej analizie sięgnąłem do genezy powstania Europejskiej Wspól‑
noty Węgla i Stali (1951) oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
(1957). W obu przypadkach zainicjowano współpracę gospodarczą (tj. 
reżimy ekonomiczne, spośród których największe znaczenie miała po‑
wołana pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku unia celna). Oprócz ce‑
lów ekonomicznych równie ważne, a być może nawet ważniejsze były 
względy geopolityczne. Interesy i instrumenty gospodarcze miały służyć 
osiąganiu celów geopolitycznych, w tym pokoju i stabilności politycznej 
w Europie Zachodniej. 
 Sebastian Rosato, zajmujący się początkami integracji na Starym 
Kontynencie, wskazuje, że najważniejszym motywem dla powołania 
obu struktur było zagrożenie ze strony ZSRR i jego sojuszników (Ro‑
sato, 2011, s. 2‒3, 42, 70, 170‒175). Integracja państw zachodnioeuro‑
pejskich miała mobilizować zasoby ekonomiczne i przyczynić się do po‑
wojennego rozwoju gospodarczego w celu zbudowania przeciwwagi dla 
rosyjskiej potęgi geopolitycznej. Ważne znaczenie dla powstania obu 
wspólnot miało wsparcie ze strony wiodącego mocarstwa zachodniego, 
tj. USA, które wkrótce po wojnie miało decydujący głos w wielu decy‑
zjach o strategicznym znaczeniu dla Europy. Główny motyw Ameryka‑
nów miał odniesienie do geopolityki ‒ chodziło o odbudowę zachodniej 
Europy i przygotowanie jej do rywalizacji z ZSRR. Warto zauważyć, że 
integracja europejska była w tym czasie zakorzeniona w transatlanty‑
ckim reżimie gospodarczym zbudowanym przez USA i określanym jako 
system z Bretton Woods (Rosato, 2011, s. 5, 42, 47, 49). 
 Wiodącą rolę w powołaniu omawianych wspólnot europejskich ode‑
grały dwa największe kraje europejskie: Francja i Niemcy, którym cho‑
dziło m.in. o wzajemne monitorowanie procesów politycznych i eko‑
nomicznych w zachodniej części kontynentu, w tym również sytuacji 
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w krajach sąsiednich (integracja polityczna dawała instrumenty dla tego 
typu kontroli). Ambicją polityków z obu krajów było także stopniowe wy‑
chodzenie spod amerykańskiej kurateli, czyli zwiększanie autonomii 
geopolitycznej w relacjach transatlantyckich, a nawet stopniowe wynie‑
sienie Europy Zachodniej do rangi trzeciego bieguna w polityce świato‑
wej (obok USA i ZSRR) (Rosato, 2011, s. 60‒61, 67‒68, 75, 81). Połą‑
czenie celów geopolitycznych z gospodarczymi jest dobrze widoczne, 
gdy analizujemy szczegółowo motywy obu państw. W przypadku Fran‑
cji zasadnicze znaczenie miało „związanie” geopolityczne Niemiec czyli 
wykorzystanie potencjału gospodarczego tego państwa dla odbudowy 
powojennej we Francji oraz realizacji celów polityki zagranicznej Pa‑
ryża. W tym czasie powstała nieformalna zasada, która towarzyszyła 
przez wiele lat procesom integracyjnym: „Francuzi nadają kierunek in‑
tegracji europejskiej, a Niemcy ją finansują” (Rosato, 2011, s. 53, 63–
67, 70, 207). Przywódcy francuscy obawiali się integracji z Niemca‑
mi ‒ krajem wprawdzie zrujnowanym, ale nadal dysponującym wielkim 
potencjałem rozwojowym. Przeczuwali, że w perspektywie długofalowej 
bardziej konkurencyjna gospodarka wschodniego sąsiada może odbu‑
dować jego dominację w Europie, w tym również na płaszczyźnie poli‑
tycznej. Dlatego przed powołaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodar‑
czej postawili twarde warunki zobowiązujące Niemców do kontrybucji 
finansowej (przykładowo, ustalono dofinansowanie zamorskich teryto‑
riów francuskich, rolnictwa w tym kraju, a także wprowadzono szereg 
preferencyjnych wyłączeń ze wspólnoty dla francuskich sektorów go‑
spodarczych) (Rosato, 2011, s. 192‒197, 207‒208). 
 Historia integracji europejskiej potwierdziła obawy Francuzów. Niem‑
cy wyrosły na potęgę gospodarczą i polityczną, w dużej mierze dzię‑
ki kolejnym reżimom gospodarczym powoływanym w trakcie procesów 
integracyjnych. Niektórzy twierdzą (Kuttner, 2013, s. 113‒120; Pettis, 
2013, s. 128‒131; Nester, 2010, s. 123), że wspomniane reżimy były 
asymetrycznie korzystne dla gospodarki niemieckiej, co systematycznie 
budowało ich przewagę nad partnerami europejskimi. 
 W przywołanych doświadczeniach historycznych dostrzec można 
najważniejsze motywy geopolityczne Paryża, które trwają do dnia dzi‑
siejszego. Największym wyzwaniem dla tej stolicy w polityce europej‑
skiej są Niemcy – najpierw jako wspomnienie bolesnego konfliktu zbroj‑
nego, a po zjednoczeniu tego państwa (w 1990 roku) jako coraz większa 
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potęga względem innych państw europejskich. Próbą sił dla polityki Pa‑
ryża było i jest dążenie do „związania” Niemiec poprzez współpracę eu‑
ropejską (Simón, 2013, s. 403‒434). Jednocześnie Francuzi dostrzegali 
niezbędność zasobów ekonomicznych dla odbudowy własnego znacze‑
nia w polityce międzynarodowej, dlatego z jednej strony pragnęli wyko‑
rzystać w tym celu bogactwo Niemiec, a z drugiej zasoby wspólnego 
rynku i współpracy politycznej w Europie. 
 Z kolei politycy niemieccy starali się wykorzystać powojenną współ‑
pracę w Europie Zachodniej do odbudowy pozycji geopolitycznej swoje‑
go państwa w relacjach międzynarodowych (Szabo, 2014). Współpraca 
z Francuzami i innymi nacjami europejskimi miała legitymować odro‑
dzenie Niemiec i gwarantować, że nie będą one wykorzystywać swojej 
potęgi w celach imperialnych. Można to przyrównać do taktyki „poko‑
jowego wzrostu”, którą od lat siedemdziesiątych XX wieku skutecznie 
realizują chińskie władze. Niemcy aż do chwili zjednoczenia starannie 
ukrywali wszelkie odniesienia do interesu narodowego, w zamian pod‑
kreślając interes europejski i potrzebę bliskiej współpracy z innymi kra‑
jami Wspólnoty (Paterson, 2011, s. 57‒75). Podobnie jak Francuzi, trak‑
towali wspólną kontrolę sprawowaną nad Europejską Wspólnotą Węgla 
i Stali jako możliwość wykorzystania zewnętrznych zasobów surowco‑
wych i przemysłowych, a stopniowo konstruowany wspólny rynek jako 
szansę ekspansji dla niemieckiego eksportu i inwestycji (Rosato, 2011, 
s. 80‒81). Dążono do kształtowania reguł integracji zgodnie z instytu‑
cjami niemieckimi i w celu osiągania jak największych korzyści z wy‑
miany gospodarczej (Bulmer, 1997, s. 61‒72). Współpraca w Europie 
miała nie tylko odbudować zrujnowany kraj i poprawić warunki życia 
mieszkańców, ale przede wszystkim torować drogę dla odbudowy po‑
zycji międzynarodowej Niemiec (Müller, 2004, s. 141‒163). 
 Rosato wyraźnie stoi na gruncie teorii realistycznej, polemizując 
z poglądami neofunkcjonalnymi lub liberalnymi dotyczącymi motywów 
towarzyszących początkom integracji europejskiej. Przykładowo, odrzu‑
ca argumentację Andrew Moravcsika (1998), uznając, że to nie oddol‑
ne interesy gospodarcze popychały decydentów w kierunku integracji. 
Taką rolę odgrywały względy geopolityczne, a decyzje o powołaniu obu 
wspólnot wywoływały niekiedy gwałtowny sprzeciw krajowych grup go‑
spodarczych. Obala on również argumenty Craiga Parsonsa (2003), któ‑
ry twierdził, że integracja została dokonana przez elity transnarodowe 
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dążące do stopniowego odejścia od państw narodowych w kierunku fe‑
deracji europejskiej. Rosato wprawdzie zgadza się z poglądem, że obie 
wspólnoty były dziełem wąskich elit politycznych, które podejmowa‑
ły decyzje bez szerszych konsultacji społecznych. Niemniej ich celem 
nie było ograniczanie państw, ale przeciwnie – wzmocnienie ich potęgi 
dzięki instrumentom europejskim, a także w miarę możliwości poddanie 
ich kontroli zasobów krajów sąsiednich. Myślano raczej o konfedera‑
cji, a nie o federacji europejskiej, dodatkowo pod kontrolą największych 
państw członkowskich (Rosato, 2011, s. 12, 101). Jest to ważna cecha 
integracji europejskiej, a jej podstawą są interesy geopolityczne i eko‑
nomiczne państw członkowskich (zwłaszcza tych największych), które 
wykorzystują integrację i powoływane kolejno reżimy gospodarcze do 
własnych celów. 
 Inną cechą integracji jest słabość myślenia geopolitycznego na 
szczeblu unijnym. Wynika to z deficytu odpowiednich zasobów finanso‑
wych i organizacyjnych, kompetencji i legitymacji politycznej dla insty‑
tucji UE, w tym braku wspólnoty politycznej w Europie będącej odnie‑
sieniem dla ogólnoeuropejskich interesów geopolitycznych. Ośrodkami 
myśli geopolitycznej w Europie są państwa członkowskie. Największy 
wpływ na instrumenty unijne w tym obszarze mają najbardziej wpływo‑
we państwa UE, przede wszystkim Niemcy i Francja. 

Geopolityka wewnątrz ue
Głównymi aktorami europejskiej geopolityki są państwa narodowe, któ‑
re wzajemnie rywalizują lub kooperują, starając się tak kształtować in‑
strumenty unijne, aby jak najlepiej służyły ich interesom. Do tej charak‑
terystyki należy dodać jedną istotną cechę. Otóż na początku XXI wieku 
większość decydentów europejskich skupiała się przede wszystkim 
na sprawach wewnętrznych, odsuwając na bok myślenie o rywalizacji 
światowej. Ambicje globalne, ciągle obecne w sferze werbalnej, w prak‑
tycznych działaniach zajmowały miejsce drugoplanowe. Konsekwencją 
tego skupienia się na problemach wewnętrznych była m.in. słabość po‑
lityki zewnętrznej UE (Grosse, 2010). 
 Geopolityczne myślenie wewnątrz UE miało dwa główne wymiary. Po 
pierwsze, dotyczyło współpracy i jednocześnie rywalizacji największych 
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państw członkowskich – Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa. 
Współpraca tych krajów przypominała nieco „koncert mocarstw” znany 
z XIX wieku ‒ wypracowane między nimi rozwiązania polityczne były 
następnie promowane w mniejszych państwach członkowskich. Nie‑
mniej w procesach integracji stopniowo coraz większe znaczenie miały 
stanowiska Francji i Niemiec. Kraje te starały się narzucić swoje intere‑
sy geopolityczne pozostałym państwom, co budziło coraz większy nie‑
pokój wśród części elit Zjednoczonego Królestwa. Wspomniane napię‑
cie geopolityczne stało się jedną z głównych przyczyn brexitu.
 Dla skutecznego forsowania własnej polityki niezbędna była koope‑
racja na linii Paryż – Berlin (wcześniej Bonn). Kiedy takiej zgody bra‑
kowało, obie stolice starały się szukać sojuszników dla swoich celów 
w instytucjach unijnych bądź innych państwach członkowskich. Trady‑
cyjnym wsparciem dla dyplomacji francuskiej były kraje Beneluksu i po‑
łudniowej Europy. Dla Niemiec wsparciem były zwykle państwa północ‑
nej Europy, Holandia (przed brexitem także Zjednoczone Królestwo), 
oraz kraje Europy Środkowej.
 Drugim wymiarem geopolityki wewnętrznej w UE było kształtowanie 
reżimów gospodarczych, przede wszystkim systemu wymiany gospo‑
darczej na rynku wewnętrznym oraz unii walutowej. W założeniu oba 
reżimy miały stwarzać podstawy dla wzrostu potencjału geopolityczne‑
go największych państw członkowskich, a także mobilizować zasoby 
kontynentu w skali globalnej. Obejmowało to współpracę i rywalizację 
z pozaeuropejskimi mocarstwami, m.in. USA i Chinami. Ponadto ce‑
lem wspomnianych systemów było kształtowanie asymetrycznych re‑
lacji wewnątrz samej UE, które przynosiłyby korzyści liderom integra‑
cji, a jednocześnie uzależniałyby od współpracy kraje mniejsze bądź 
o mniejszym znaczeniu politycznym. W ten sposób kształtowały się 
relacje zależności między Europą Zachodnią a Europą Środkową na 
rynku wewnętrznym, a także między Europą Północną a Południową 
w strefie euro. 
 Prowadzone jeszcze przed II wojną światową dyskusje dotyczące in‑
tegracji europejskiej niejednokrotnie zakładały, że nawet jeśli obejmie 
ona obszary poza Europą Zachodnią, to centrum powinno utrzymać 
kontrolę nad podejmowanymi decyzjami politycznymi. Świadczy o tym 
idea Stanów Zjednoczonych Europy, głoszona przez Winstona Churchil‑
la, której trzonem miała być Europa Zachodnia i podporządkowana jej 
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Europa Środkowa (Biskup, 2012, s. 119). Myśl ta powróciła w latach sie‑
demdziesiątych XX wieku w dyskusjach na temat przyszłości integracji 
europejskiej i nasilała się z włączaniem kolejnych państw do Wspólno‑
ty (np. Hiszpanii i Portugalii w 1986 roku, później podczas wschodnie‑
go poszerzenia z lat 2004‒2007). Jej pokłosiem była koncepcja „kon‑
centrycznych kręgów” lub „Europy dwóch prędkości”. Debata ta zyskała 
na sile w wyniku kryzysu strefy euro (po 2008 roku), kiedy to pozycja 
ekonomiczna Europy Zachodniej została zachwiana. Od czasu tego 
kryzysu władza centrum nad pozostałymi obszarami UE w coraz więk‑
szym stopniu była realizowana poprzez przymus regulacyjny. Najpierw 
założenia prawa unijnego były wypracowywane w stosunkowo wąskiej 
grupie państw Europy Zachodniej, najczęściej pod kierunkiem liderów 
francuskich i niemieckich. Następnie decyzje były formalnie przyjmowa‑
ne w ramach całej Unii na podstawie głosowania większościowego, co 
pozwalało na pominięcie sprzeciwu państw mających słabsze możliwo‑
ści oddziaływania politycznego w Brukseli. Na koniec egzekucję regu‑
lacji unijnych miały zapewnić Komisja Europejska i Trybunał Sprawied‑
liwości UE, w tym również pod przymusem nałożenia kar finansowych, 
o ile nie były one odpowiednio sprawnie implementowane we wszystkich 
państwach członkowskich (łącznie z tymi, które sprzeciwiały się przyjęciu 
tych regulacji). Taki sposób procedowania miał zwiększyć skuteczność 
zarządzania w UE, ale był coraz bardziej problematyczny z punktu wi‑
dzenia standardów demokratycznych (Grosse, 2018). Także w dyskusji 
nad poprawą skuteczności polityki zagranicznej UE pojawiły się postulaty 
wprowadzenia głosowania większościowego, co miało na celu ułatwienie 
realizacji strategicznych interesów przede wszystkim Berlina i Paryża.

Geopolityka zewnętrzna w ue
Myśl geopolityczna w UE, ukierunkowana wobec świata zewnętrznego, 
ma kilka prawidłowości. Po pierwsze, ośrodkiem tej myśli i głównymi 
aktorami w polityce europejskiej są największe państwa członkowskie. 
Instytucje unijne pełnią w tym wypadku rolę uzupełniającą i pomocni‑
czą, a nie strategiczną, bowiem cele są wypracowywane w dialogu mię‑
dzy stolicami narodowymi, zwłaszcza Paryżem i Berlinem. Przed bre‑
xitem ważne miejsce w tej debacie pełnił także Londyn, ale później 
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jego wpływ na dyskusję geopolityczną w UE został zmarginalizowany. 
Po drugie, celem Berlina i Paryża jest kształtowanie ładu wielostron‑
nego, czyli w miarę możliwości przyjmowanie decyzji i układów mię‑
dzynarodowych w procesie wielostronnym, co miałoby uwypuklić siłę 
negocjacyjną strony unijnej, jak również opierać relacje zewnętrzne na 
regulacjach prawnych. Po trzecie, celem geopolitycznym jest dążenie 
do wielobiegunowego ładu międzynarodowego, w ramach którego UE 
mogłaby awansować do roli osobnego bieguna, porównywalnego z po‑
zycją największych mocarstw światowych: USA, Chin i Rosji. W prak‑
tyce oznacza to dążenie do uzyskania autonomii strategicznej wobec 
Waszyngtonu, poszukiwanie zbliżenia strategicznego z Moskwą oraz 
próbę utrzymania jak najlepszych relacji gospodarczych z Pekinem. 
Po czwarte, tendencją liderów europejskich w polityce zewnętrznej jest 
przedkładanie celów gospodarczych ponad geopolityczne, albo układa‑
nie takich relacji geopolitycznych, aby nie przynosiły one negatywnych 
konsekwencji dla wymiany gospodarczej. Pewnym wyjątkiem w rezer‑
wie europejskich liderów wobec sfery geopolityki jest pilnowanie intere‑
sów we własnej strefie wpływów, która w przypadku Berlina rozciąga się 
na Bałkany Zachodnie i Europę Środkowowschodnią, zaś w przypadku 
Paryża dotyczy przede wszystkim Afryki Północnej. 
 Naukowcy zauważają, że na początku XXI wieku uległy osłabieniu 
relacje UE z USA, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i w od‑
niesieniu do geopolityki (Riddervold i Newsome, 2018, s. 505‒521). Dla 
Unii zasadnicze znaczenie miały kwestie gospodarcze, a relacje z Wa‑
szyngtonem cechowała rosnąca liczba rozbieżności. Przykładem była 
asertywność obu stron w rokowaniach na temat Transatlantyckiego 
Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), które nie mogło 
zostać wynegocjowane w okresie prezydentury Baracka Obamy, a na‑
stępnie rozmowy na ten temat zostały faktycznie zawieszone przez Do‑
nalda Trumpa (Smith, 2018, s. 548). Spory dotyczyły wielu sektorów go‑
spodarczych, poczynając od przemysłu lotniczego (długoletni konflikt 
prawny na forum Światowej Organizacji Handlu [WTO]), importu stali 
i samochodów do USA, blokowania importu żywności przez UE, zmniej‑
szenia monopolistycznej pozycji amerykańskich firm internetowych na 
rynku wewnętrznym, aż do ograniczenia importu uzbrojenia z USA itp. 
 Dezintegracja wzajemnych relacji w coraz większym stopniu obej‑
mowała kwestie geopolityczne (Smith, 2018, s. 539). Była ona niekiedy 
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funkcją interesów gospodarczych, jak w przypadku odmiennego po‑
dejścia do kwestii Iranu. Dla największych państw UE – sygnatariuszy 
porozumienia nuklearnego z Teheranem z roku 2015 (The Joint Com‑
prehensive Plan of Action [JCPOA]) – podtrzymanie tej umowy miało 
wymiar ekonomiczny, gdyż wiele firm europejskich uczestniczyło w wy‑
mianie gospodarczej z tym krajem. Dla strony europejskiej ważny był 
również czynnik geopolityczny, a mianowicie dążenie do ładu wielobie‑
gunowego, a także obrona porozumienia wielostronnego, mającego 
duże znaczenie dla sytuacji strategicznej na Bliskim Wschodzie. Strona 
europejska okazała się jednak zbyt słaba, aby wyegzekwować najważ‑
niejszy cel porozumienia z Iranem, czyli powstrzymanie tego państwa 
od działań zmierzających do produkcji własnej broni nuklearnej. W roku 
2019 Iran w coraz większym stopniu łamał warunki tego porozumienia, 
a jednocześnie Europa nie była zdolna do podjęcia bardziej zdecydo‑
wanych kroków, aby wymusić na nim przestrzeganie warunków układu 
(Karnitschnig, 2019). Nie powiodły się także europejskie próby wsparcia 
ekonomicznego dla Iranu, w tym poprzez specjalny wehikuł finansowy 
mający umożliwić transakcje finansowe poza kontrolą władz amerykań‑
skich. Okazało się bowiem, że europejscy przedsiębiorcy nie chcą naru‑
szać amerykańskich sankcji z obawy o możliwość zamknięcia dostępu 
do systemu finansowego USA. To wszystko pokazało, że bez wsparcia 
Waszyngtonu Paryż i Berlin nie są w stanie stworzyć silnego bieguna 
w polityce międzynarodowej, który mógłby prowadzić efektywną polity‑
kę. Występowanie przeciwko Amerykanom, przynajmniej w przypadku 
Iranu, okazało się kompletnie nieskuteczne.
 Naukowcy dowodzą, że europejskie dążenia do wielobiegunowości 
są często inicjowane i zawierane przez państwa członkowskie, niekie‑
dy nawet bez udziału instytucji unijnych (tak było w przypadku formatu 
normandzkiego z 2014 r.). Są one także stosunkowo mało skuteczne 
(Smith, 2018, s. 543). Europejskie ambicje wielobiegunowości w dużym 
stopniu opierały się na ładzie międzynarodowym, który został ustano‑
wiony po II wojnie światowej i był gwarantowany przez USA. Tymcza‑
sem jedną z najważniejszych manifestacji europejskiego podejścia do 
wielobiegunowości było akcentowanie strategicznej autonomii w poli‑
tyce obronnej, co w największym stopniu dotyczyło niezależności od 
wpływów i strategii Waszyngtonu. Europa nie podążała za Waszyng‑
tonem w jego wielu inicjatywach geopolitycznych, czego przejawem 
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oprócz kwestii Iranu była polityka wobec Rosji i NATO. Przykładem jest 
niechęć Francji i Niemiec do rozszerzenia sojuszu o Gruzję i Ukrainę, 
udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie, zwiększenia obecności USA 
w Europie Środkowej (Riddervold i Rosén, 2018, s. 560), jak również 
spór USA z Chinami dotyczący Morza Południowochińskiego (Biscop, 
2019, s. 40; Riddervold i Rosén, 2018, s. 564). We wszystkich przypad‑
kach największe państwa członkowskie obawiały się reperkusji eko‑
nomicznych płynących z popierania polityki USA (np. rozbudowa ga‑
zociągu północnego lub przyjmowanie chińskiej technologii G5 wbrew 
sprzeciwowi Waszyngtonu, a nawet pod groźbą sankcji ze strony USA). 
Paryż i Berlin – a co za tym idzie także Bruksela – w mniejszym stopniu 
traktowały USA jako sojusznika geopolitycznego, a coraz częściej jako 
rywala gospodarczego. Sojusz z Waszyngtonem był niejednokrotnie 
postrzegany jako obciążenie geopolityczne, mogące mieć niekorzyst‑
ne reperkusje ekonomiczne (Kendall‑Taylor i Rizzo, 2019). Nic więc 
dziwnego, że europejskie marzenie dotyczące ładu wielobiegunowe‑
go było wspierane zarówno w Moskwie, jak i w Pekinie (Ławrow, 2019; 
Macron, 2019). Obie stolice miały własne ambicje geopolityczne w ry‑
walizacji z Waszyngtonem, a osłabienie więzi transatlantyckich mia‑
ło zasadnicze znaczenie dla ich dążeń, gdyż zmniejszało możliwości 
działania USA. 
 Według naukowców Rosja nie była uznawana w Europie Zachodniej 
jako zagrożenie dla bezpieczeństwa (Biscop, 2019, s. 55). Wprawdzie 
Francja i Niemcy podjęły rokowania z Rosją w sprawie konfliktu z Ukra‑
iną, a następnie UE nałożyła na nią sankcje, ale odbywało się to pod 
presją ze strony Waszyngtonu (Riddervold i Rosén, 2018, s. 560). Euro‑
pa Zachodnia wyraźnie ustępowała w sporach geopolitycznych prowa‑
dzonych z Rosją, czego przykładem były projekty unormowania relacji 
ze wschodnim sąsiadem proponowane przez naukowców i rozważane 
przez decydentów politycznych (Biscop, 2019, s. 59). Co więcej, dąże‑
nie do autonomii strategicznej w polityce obronnej w opinii naukowców 
prowadzi do konieczności unormowania relacji geopolitycznych z Rosją 
(Howorth, 2018). W zamian oczekiwana jest poprawa wzajemnych re‑
lacji na płaszczyźnie ekonomicznej, czego wymownym przykładem jest 
rozbudowa gazociągu północnego w tym samym czasie, kiedy UE na‑
kładała sankcje na Moskwę (Riddervold i Rosén, 2018, s. 561). Pod‑
sumowując, Europa Zachodnia, a tym samym instytucje unijne nie 
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postrzegały Rosji jako rywala lub zagrożenia geopolitycznego. Była ona 
raczej uznawana za potencjalnego partnera gospodarczego, a w przy‑
szłości również politycznego. 
 ChRL była przez długie lata traktowana jako ważny partner gospo‑
darczy, z którym współpraca przynosiła korzyści europejskim ekspor‑
terom (przede wszystkim niemieckim). Właśnie dlatego największe 
państwa europejskie przychylnie odpowiadały na chińskie inicjatywy 
gospodarcze, nawet kiedy budziło to najwyższy niepokój ze strony Wa‑
szyngtonu, jak w przypadku wejścia przez kraje UE do Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (jako państwa założycielskie). Pod 
koniec drugiej dekady XXI wieku podejście UE do Chin zaczęło ule‑
gać zmianie. Komisja Europejska określiła to państwo mianem konku‑
renta ekonomicznego i systemowego rywala, który promuje alternatyw‑
ny model zarządzania gospodarczego (European Commission, 2019, 
s. 1). W awangardzie protekcjonistycznego kursu wobec Pekinu znala‑
zły się Niemcy i Francja, które zaostrzyły u siebie nadzór nad chińskimi 
inwestycjami, obawiając się przede wszystkim o strategiczne technolo‑
gie istotne dla długofalowej konkurencyjności rodzimych gospodarek. 
Pod wpływem obu tych krajów bardziej stanowcze stanowisko zajęła 
także Komisja Europejska. W 2019 roku domagała się ona od ChRL 
wzajemności w relacjach gospodarczych, w tym równego traktowania 
inwestorów europejskich na rynku chińskim, podobnego do funkcjono‑
wania przedsiębiorstw rodzimych. Chodziło zwłaszcza o otwarcie tego 
rynku na inwestycje z UE, zaprzestanie praktyki wymuszania transfe‑
ru technologii do miejscowych kooperantów i subwencjonowania przez 
państwo chińskich eksporterów. Komisja zapowiedziała również ściślej‑
sze kontrolowanie inwestycji chińskich na rynku wewnętrznym oraz za‑
mknięcie dostępu do europejskiego rynku zamówień publicznych dla 
chińskich przedsiębiorstw, jeśli ChRL nie otworzy na zasadzie wzajem‑
ności swoich przetargów. UE zamierzała zmienić regulacje WTO w celu 
ograniczenia protekcjonizmu ze strony ChRL. Wprawdzie kilka państw 
europejskich dopuściło chińską technologię G5 na swój rynek, ale Ko‑
misja chciałaby w przyszłości wypracować wspólne unijne stanowisko 
w tej sprawie (European Commission, 2019). Paryż, Berlin i Bruksela 
były także zaniepokojone inwestycjami infrastrukturalnymi dokonywany‑
mi na terenie UE w ramach nowego jedwabnego szlaku, w tym zwłasz‑
cza w Grecji, Portugalii, we Włoszech i państwach Europy Środkowej. 
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Jak się wydaje, zaostrzenie kursu wobec Chin wynikało przede wszyst‑
kim ze względów gospodarczych, a nie geopolitycznych. 
 Naukowcy uznają, że największe państwa europejskie i sama UE są 
pasywne wobec ChRL na płaszczyźnie geopolitycznej (Kirchner, Chri‑
stiansen i Dorussen, 2016). Wspomniane podmioty nie postrzegały Pe‑
kinu jako rywala politycznego lub zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jed‑
nocześnie stolice największych krajów Europy obawiały się reperkusji 
gospodarczych w przypadku, gdyby wspierały USA w sporach o charak‑
terze geostrategicznym. Działo się tak nawet wówczas, kiedy Pekin nie 
stosował się do prawa międzynarodowego, skądinąd bardzo ważnego 
w oficjalnej unijnej retoryce. Należy przypomnieć, że Chiny odmówiły re‑
spektowania orzeczenia trybunału arbitrażowego z roku 2016 w sprawie 
naruszenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (Rid‑
dervold i Rosén, 2018, s. 565‒566; Biscop, 2019, s. 51). Rządy narodowe 
wyraźnie ustępowały geopolitycznie przed Chinami, starając się pozosta‑
wić drażliwe sprawy (np. przestrzeganie przez ChRL praw człowieka) in‑
stytucjom unijnym (Michalski, 2013). W tym samym czasie, kiedy Komisja 
Europejska krytykowała politykę Chin, w tym ich rosnące inwestycje we 
Włoszech i na Bałkanach Zachodnich, francuski rząd podpisywał z prze‑
wodniczącym Xi Jinping kontrakty gospodarcze o wartości 40 mld euro 
(Rettman, 2019). Jedynym wyjątkiem w geopolitycznej pasywności Euro‑
py w stosunku do ChRL wydaje się być coraz dalej idąca chińska pene‑
tracja inwestycyjna i polityczna w Europie Środkowej i na Bałkanach, któ‑
ra niepokoiła największe państwa unijne. Co jednak charakterystyczne, to 
właśnie przedstawiciele Komisji Europejskiej w największym stopniu wy‑
rażali zaniepokojenie tą ekspansją na europejskim „podwórku”. W doku‑
mencie przygotowanym na szczyt Rady Europejskiej urzędnicy domagali 
się większej jedności państw członkowskich w odniesieniu do formatu „16 
+ 1”, respektowania europejskich norm i wartości na Bałkanach Zachod‑
nich. Wskazywali, że ambicje Pekinu w zakresie zbudowania do 2050 
roku prymatu technologicznego sił zbrojnych stanowią wyzwanie dla 
europejskiego bezpieczeństwa (European Commission, 2019, s. 2‒4). 
Mimo to należy uznać, że państwa europejskie i sama UE dostrzega‑
ły w Chinach przede wszystkim rywala ekonomicznego, a w mniejszym 
stopniu geopolitycznego. Jednocześnie państwa członkowskie były w tej 
sprawie mocno podzielone (obrońcą chińskich interesów w UE były m.in. 
Portugalia, Grecja, Węgry i coraz bardziej Włochy). 
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wnioski
Unia Europejska jako podmiot geopolityczny była analizowana w per‑
spektywie wewnętrznej i relacjach zewnętrznych. Geopolityka we‑
wnątrz UE rozgrywa się przede wszystkim między największymi pań‑
stwami, co prowadzi z jednej strony do ich współpracy (na zasadzie 
koncertu mocarstw), a z drugiej do okresowych napięć między nimi. 
Wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE może być interpretowane jako 
konsekwencja takiej rywalizacji, która nie mogła zostać rozwiązana 
w ramach procesów integracyjnych. W ujęciu zewnętrznym UE ma być 
platformą do multiplikowania interesów gospodarczych i politycznych 
państw członkowskich, szczególnie tych największych. UE w relacjach 
międzynarodowych była przede wszystkim zainteresowana promocją 
i obroną europejskich interesów gospodarczych. W zakresie geopoli‑
tycznym podstawowe znaczenie miała koncepcja wielobiegunowości 
oraz strategicznej autonomii. Niekiedy była to narracja umożliwiająca 
rozwój interesów gospodarczych lub legitymizująca protekcjonizm go‑
spodarczy, bądź finansowanie ze środków unijnych np. rozwoju i sprze‑
daży europejskiego uzbrojenia. Naukowcy wskazują na ograniczony 
zakres europejskiej strategii geopolitycznej i słabość jej realizacji (Rid‑
dervold i Rosén, 2018, s. 555). Niekiedy interesy gospodarcze miały 
wyraźny prymat nad geopolitycznymi, albo widoczna była obawa de‑
cydentów, aby aktywność geopolityczna nie narażała europejskiego bi‑
znesu na straty. Nawet jeśli podmioty europejskie – w tym wiodące dla 
polityki unijnej państwa członkowskie – miały rosnące ambicje geopoli‑
tyczne, to albo były one ściśle powiązane z interesami ekonomicznymi, 
albo UE nie była gotowa (lub nie miała wystarczających instrumentów) 
na ich bardziej stanowczą realizację. Europejska polityka zewnętrzna 
była więc skoncentrowana na prymacie gospodarki, co oznacza, że in‑
strumenty tej polityki miały wspierać ten cel, a przynajmniej z nim nie 
kolidować. 
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Geopolityczne wyzwania małych państw 
europejskich

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Małe państwa, które stanowią dziś większość pod
miotów prawa międzynarodowego, charakteryzują się ograniczoną liczbą 
obywateli i niewielkim terytorium. nie ma powszechnie przyjętej definicji 
tego terminu, ale w roboczych wersjach najczęściej do tej kategorii zali
cza się kraje do 10 mln mieszkańców i o powierzchni nie przekraczającej 
100 tys. km2.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: współczesna mapa świata składa 
się z ponad 190 uznanych aktorów, podczas gdy w połowie XiX wieku 
było tylko 60 małych państw. potrojenie tej liczby jest efektem dekoloni
zacji, defederalizacji i regionalizacji.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Małe państwa, z kilkoma wyjątkami, 
są skazane na brak siły politycznej, militarnej, gospodarczej i często na
wet wizerunkowej, najczęściej też występują w relacjach asymetrycznych 
z większymi potęgami. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
obserwuje się wzrastającą aktywność małych aktorów na arenie między
narodowej, co przekłada się na zwiększenie ich roli jako jednego z re
gulatorów stosunków między państwami. Skuteczna polityka państw 
średnich i dużych będzie zależeć od umiejętności ułożenia się z małymi 
podmiotami – jest to szczególnie widoczne w unii europejskiej i w regio
nie środkowoeuropejskim.

Słowa kluczowe: małe państwa, geopolityka, polityka zagraniczna, 
europa





335Geopolityczne wyzwania małych państw europejskich

definicja pojęcia
Wyzwaniem definicyjnym są dwa główne analizowane pojęcia, które 
leżą u podstaw niniejszych rozważań: małe państwo i geopolityka. Za‑
danie to jest trudne, bowiem naukowcy nie utworzyli powszechnie uzna‑
nych definicji obu terminów. Brak jednej zaakceptowanej definicji w ża‑
den sposób nie zmienia faktu, że małe państwa i wyzwania związane 
z ich położeniem geopolitycznym są zjawiskiem obecnym i dostrzega‑
nym w Europie, a także na innych kontynentach. 
 Rozważania dotyczące geopolityki były tematem licznych publikacji 
w polskiej i światowej literaturze przedmiotu. Nie ma jednak zgody co do 
jednoznacznego podejścia do tego konceptu. Część badaczy traktuje 
geopolitykę jako determinant i stara się udowodnić, że jest ona oddziel‑
ną nauką interdyscyplinarną, korzystającą z dorobku przede wszystkim 
politologii, historii, a nawet socjologii, która narzuca poszczególnym ak‑
torom międzynarodowym (głównie supermocarstwom) konkretne za‑
chowania wobec otaczającego ich świata. Tak rozumiana geopolityka 
jako nauka może służyć i autoryzować współczesną politykę imperialną 
konkretnych mocarstw, co charakteryzuje twórczość rosyjskiego piew‑
cy euroazjatyzmu Aleksandra Dugina (Дýгин 2011). W polskiej literatu‑
rze przedmiotu geopolitykę jako determinant postuluje Jacek Bartosiak 
(2018). W odmienny sposób do geopolityki podchodzą badacze trak‑
tujący to zagadnienie w kategoriach wyzwania związanego z położe‑
niem geograficznym, warunkami klimatycznymi czy dostępem do za‑
sobów naturalnych. Takie stanowisko w nauce polskiej charakteryzują 
prace Leszka Moczulskiego (2010) i Stanisława Otoka (2019), a w lite‑
raturze światowej jednym z ważniejszych przedstawicieli tego nurtu był 
Zbigniew Brzeziński (1997). 
 Równie kontrowersyjnym i niedopowiedzianym terminem jest defini‑
cja małego państwa. Z jednej strony małe podmioty prawa międzynaro‑
dowego były wpisane przez wieki w krajobraz polityczny świata. Ogra‑
niczając się tylko do kontynentu europejskiego warto odnotować, że do 
zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX wieku, a także uformowania się 
wielkich imperiów Romanowów, Habsburgów i Osmanów, Europę two‑
rzyły liczne państewka i księstwa. Dekompozycja imperiów po I wojnie 
światowej, późniejszy proces dekolonizacji oraz rozpady państw fede‑
ralnych po jesieni narodów (1989 r.) spowodowały szybki wzrost liczby 
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państw na świecie, w większości tworzony przez małe podmioty prawa 
międzynarodowego. W związku z tym, że na kuli ziemskiej nie ma już 
wolnych terenów dla tworzenia nowych państw (terra nullius), wszelkie 
wybijające się na suwerenność nowe państwa mogą powstać wyłącz‑
nie w wyniku rozbicia większych organizmów (Bajda, 2018). Powsta‑
wanie nowych małych państw jest więc procesem dynamicznym i ak‑
tualnym, kierując uwagę tylko na Europę można wspomnieć drogę do 
niepodległości Czarnogóry czy Kosowa. Dodatkowo obraz komplikuje 
cała lista małych jednostek politycznych – parapaństw, terenów, które 
de facto uniezależniły się od swoich dawnych stolic i najczęściej korzy‑
stają z protekcji rosyjskiego mocarstwa (Naddniestrze, Abchazja, Ose‑
tia Południowa). Z pomysłów wybicia się na niepodległość nie rezygnuje 
część Katalończyków czy Szkotów, co jest przyczyną stałych konfliktów 
między centrum a peryferiami. To wszystko nie ułatwia badaczom zada‑
nia sformułowania szeroko akceptowanej definicji małego państwa, co 
skutkuje brakiem haseł słownikowych czy encyklopedycznych. Jedynie 
dwa europejskie ośrodki naukowe prowadzą specjalistyczne badania 
w tym zakresie. Od lat dziewięćdziesiątych na Uniwersytecie Maltań‑
skim funkcjonuje Instytut Wysp i Małych Państw (The Islands & Small 
States Institute University of Malta), a od roku 2001 na Uniwersytecie 
Islandzkim w Rejkiawiku działa Centrum Studiów nad Małymi Państwa‑
mi (The Center for Small State Studies). Literatura przedmiotu jest dość 
uboga, problematyka małych państw przegrywa z publikacjami analizu‑
jącymi działania wielkich mocarstw czy najsilniejszych organizacji mię‑
dzynarodowych. Znamienne, że większość badaczy podejmujących 
to zagadnienie pochodzi z takich krajów, jak Austria, Dania, Norwegia 
czy Malta. Zauważalną nową inicjatywą jest uruchomienie w 2016 roku 
przez wydawnictwo naukowe Springer serii zatytułowanej The World 
of Small States (red. nauk. Petra Butler i Caroline Morris), w której do‑
tychczas ukazało się siedem pozycji  1.
 Próbując na podstawie tej rozproszonej literatury utworzyć defini‑
cję małego państwa, należy wskazać na dwa konstruujące ją elemen‑
ty: cechy mierzalne i korelacyjne. Spośród mierzalnych czynników 
w pierwszej kolejności wymienia się niewielkie terytorium, małą liczbę 

1  Informacja o serii na stronie: https://www.springer.com/series/15142?detailsPage= 
titles (dostęp: 20.01.2020).

https://www.springer.com/series/15142?detailsPage=titles
https://www.springer.com/series/15142?detailsPage=titles


337Geopolityczne wyzwania małych państw europejskich

mieszkańców, słabą armię czy niskie PKB. W przypadku czynników ko‑
relacyjnych podkreśla się znaczenie przypisywane przez innych akto‑
rów międzynarodowych i rolę, jaką dana stolica ma pełnić w najbliższym 
swoim otoczeniu regionalnym, w organizacjach międzynarodowych, 
a także jak jest postrzegana przez najbliższych sąsiadów. W jednej 
z prac jako ilustrację zachodzących korelacji podano, że Belgia jest ma‑
łym państwem wobec Francji, ale już dużym dla Luksemburga (Bjøl, 
1971). Dodatkowym elementem definiującym małe państwa będzie ich 
pozycja na arenie międzynarodowej, czyli rozróżnienie, jaką odgrywaną 
rolę deklarują, jaką rolę chcą realnie pełnić, a jak są postrzegane przez 
innych aktorów stosunków międzynarodowych. Jeden z autorów celnie 
dostrzegł, że mimo podejmowanych prób małe państwa są zaskakująco 
słabo zdefiniowane, gdyż nie znajdują się w centrum zainteresowania 
teoretyków i badaczy stosunków międzynarodowych (Maass, 2009).
 Kierując się powyższymi przesłankami, za uprawnione uznałem za‑
proponowanie roboczej definicji mówiącej, że małym państwem euro‑
pejskim jest niewątpliwie to, którego liczba mieszkańców nie przekracza 
(lub nieznacznie przekracza) 10 mln obywateli, o terytorium mniejszym 
niż 80 tys. km2, czyli do 50% średniej dla Unii Europejskiej, którego 
przywódcy sami siebie definiują w tej kategorii (Bajda, 2018). 

analiza historyczna pojęcia
Elementy dyskusji o małych państwach i stojących przed nimi wyzwa‑
niach związanych z położeniem geograficznym można dostrzec przy 
okazji rozważań toczonych w późnym średniowieczu, szczególnie wo‑
kół idei wojny sprawiedliwej. W tych polemikach ważny udział mieli też 
polscy uczeni, zwłaszcza Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimie‑
rza, którzy pisali, że silniejszy nie może metodą faktów dokonanych 
wymuszać zmian na mniejszych i słabszych, a wszelkie układy mię‑
dzynarodowe powinny satysfakcjonować wszystkie strony, by nie kre‑
ować nowych napięć (Ehrlich, 2017). Polski punkt widzenia był wyra‑
żany w kontekście sporu z Zakonem Krzyżackim, związanego z jego 
ekspansją na terytoria jeszcze pogańskiego Wielkiego Księstwa Litew‑
skiego oraz pretensjami terytorialnymi wobec osłabionego podziałem 
dzielnicowym państwa polskiego. W Europie Zachodniej poważniejsze 
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rozważania dotyczące pozycji małych państw były prowadzone od cza‑
sów renesansu, gdy mapę Europy charakteryzowało rozdrobnienie na 
wiele niezależnych księstw i państewek, szczególnie na obszarze dzi‑
siejszych Włoch i Niemiec. Europa zbudowana z niemalże pięciuset 
„mniej lub bardziej niezależnych jednostek politycznych” (Tilly, 1975) 
była wyzwaniem dla ówczesnych badaczy. Niccolò Machiavelli, autor 
Księcia, pisał, że małe państewka muszą prowadzić bardzo inteligen‑
tną politykę zagraniczną, by rekompensować zarówno swe słabości, jak 
i niewielkie terytorium (Machiavelli, 1967). O konieczności budowania 
sojuszy, wchodzenia w konfederacje lub federacje, by na zasadzie sy‑
nergii móc dorównać wielkim monarchiom, pisał w swych rozważaniach 
także Monteskiusz (1997).
 Bardziej systemowe dyskusje o roli małych państw i wyzwaniach sto‑
jących przed nimi w związku z ich geopolitycznym położeniem były pro‑
wadzone od XIX wieku, czyli od narodzin współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Ciekawą tego ilustracją może być historia neutral‑
ności Szwajcarii, która ostatecznie została potwierdzona i zagwaranto‑
wana przez największe monarchie europejskie podczas Kongresu Wie‑
deńskiego w 1815 roku, co pokazuje, że sama deklaracja neutralności 
nie jest jeszcze wystarczającym aktem, ale musi zostać zaakceptowa‑
na przez największe i najbardziej zainteresowane mocarstwa. Podob‑
ny proces towarzyszył później historii uzyskiwania oficjalnie statusu 
państwa neutralnego chociażby przez Austrię i Finlandię. Geopolitycz‑
nym wyzwaniem dla Europy była mapa z licznymi nowymi państwami, 
ukształtowana po zakończeniu I wojny światowej w wyniku decyzji naj‑
większych i najsilniejszych aktorów międzynarodowych, z kluczową rolą 
idei prawa do samostanowienia, podniesioną przez amerykańskiego 
prezydenta Woodrowa Wilsona. Jednak największe piętno geopolityka 
odcisnęła na małych aktorach stosunków międzynarodowych wskutek 
działań dwóch zbrodniczych systemów: komunizmu i nazizmu. Systemy 
te nie wahały się przed zakwestionowaniem ich prawa do bytu, najpierw 
przez aneksję Austrii, potem w wyniku dyktatu monachijskiego i rozpę‑
tanej II wojny światowej, której jednym z rezultatów była inkorporacja do 
ZSRS państw bałtyckich. 
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problemowe ujęcie pojęcia
Zadaniem pierwszej wagi, stojącym przed małymi państwami, jest po‑
radzenie sobie z całą listą obiektywnych słabości, które wynikają z na‑
turalnych ograniczeń, a nie położenia geopolitycznego. Do tych czyn‑
ników należy zaliczyć małe terytorium (co skutkuje brakiem dostępu do 
wielu zasobów naturalnych, albo posiadanie pojedynczych z nich, jak 
w przypadku Kuwejtu), niewielką liczbę obywateli, stanowiącą czasa‑
mi hamulec rozwoju gospodarczego w związku z ograniczeniem rynku 
wewnętrznego czy niedoborem sił pracowniczych. W konsekwencji ma‑
łej liczby mieszkańców kraje te często borykają się z problemami zwią‑
zanymi ze słabością sił zbrojnych czy niewydolną administracją pub‑
liczną. Czynniki demograficzne i terytorialne systemowo powodują, że 
większości małych państw brakuje siły politycznej, militarnej i gospodar‑
czej, a nierzadko także nawet rozpoznawalności w stosunkach między‑
narodowych. Powyższe obiektywne wyzwania mogą zostać pogłębio‑
ne przez położenie geopolityczne w sąsiedztwie państw prowadzących 
agresywne działania na arenie międzynarodowej (casus relacji tajwań‑
sko‑chińskich czy napiętych stosunków między Federacją Rosyjską 
a państwami bałtyckimi oraz Gruzją). Inny rodzaj wyzwań będzie ge‑
nerowany przez udział małych państw w wyspecjalizowanych organiza‑
cjach międzynarodowych (Unia Europejska) lub sojuszach wojskowych 
(NATO), który będzie nakładał konkretne zobowiązania włączenia się 
w procesy dotyczące funkcjonowania całych organizacji, a nie tylko za‑
spokajania interesów narodowych.
 W analizie polityki zagranicznej małych państw badacze przedmio‑
tu wyodrębnili kilka najczęściej stosowanych strategii pomagających 
przeżyć w trudnym dla nich środowisku. Mali aktorzy międzynarodo‑
wi często zabiegają o uznanie ich statusu jako państwa neutralnego. 
Inne małe państwa budują politykę bezpieczeństwa poprzez udział 
w sojuszach wojskowych. Specyficzną strategią polityczną jest przy‑
jęcie postawy hedgingowej (zabezpieczającej). Wreszcie można wy‑
mienić różne postawy przyjęte na arenie międzynarodowej i odgrywa‑
ne role, jak: oferowanie dobrych usług, wyręczanie większych graczy 
w rozwiązywaniu mniejszych wyzwań, poszukiwanie niszy politycz‑
nej, w której małe państwo może być użyteczne dla społeczności 
międzynarodowej.
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 Celem tych wszystkich działań jest uchronienie małego państwa 
przed „losem zwykłej zabawki w rękach wielkich mocarstw”, jak pozy‑
cję Czechosłowacji w okresie II wojny światowej i w latach powojen‑
nych określił Jan Patočka (1991), czy też sprowadzenia do roli petenta, 
gdy reprezentanci małych narodów muszą na korytarzach oczekiwać 
werdyktów podejmowanych za drzwiami w ich sprawie przez wielkich 
tego świata (Kundera, 1984). Małe państwa charakteryzuje bowiem po‑
czucie permanentnego zagrożenia i kwestionowania ich prawa do sa‑
modzielnej egzystencji, co często ma swoje ugruntowanie w doświad‑
czeniu historycznym. Szczególnie w regionach narażonych na aktywne 
działanie różnych mocarstw, w których silna jest konkurencja między 
najważniejszymi stolicami, małe państwa jeszcze bardziej są pozbawia‑
ne siły politycznej. Trudno im zachować samodzielność decyzyjną w ob‑
liczu nacisków zewnętrznych i praktycznie nie mają zdolności wywiera‑
nia jakiegokolwiek nacisku na zachowanie innych, nawet w najbliższym 
ich otoczeniu. Jeśli małe państwo nie jest samotną wyspą, to najczęś‑
ciej cierpi na deficyt autonomii i wpływu.
 Odpowiedzią na te geopolityczne i egzystencjalne wyzwania jest po‑
stulowany przez małe państwa prymat prawa międzynarodowego jako 
instrumentu regulującego relacje między poszczególnymi stolicami. 
W interesie małych aktorów międzynarodowych jest też podkreślanie 
kluczowej roli silnych organizacji międzynarodowych w porządku świa‑
towym, które są gwarantem architektury bezpieczeństwa poprzez moż‑
liwość mitygowania najsilniejszych stolic. Prawo międzynarodowe pub‑
liczne oraz członkostwo w organizacjach gwarantuje bowiem nominalną 
równość dla wszystkich uznanych przez społeczność światową suwe‑
rennych państw. W ten sposób częściowo niwelowana jest ich słabość 
polityczna, a przede wszystkim militarna. Oparcie architektury bezpie‑
czeństwa na prawie i organizacjach międzynarodowych zawiera ponad‑
to jeszcze jeden mechanizm obronny w postaci systemu sankcji (przede 
wszystkim politycznych i gospodarczych), które można nałożyć na agre‑
sora zgodnie z literą przyjętych regulacji, a organy instytucji międzyna‑
rodowych posiadają instrumentarium do ich egzekucji.
 Inną ciekawą ilustracją wpływu geopolitycznego usytuowania na 
postawę małych państw jest proces integracji europejskiej. Akcesja 
do Unii Europejskiej dla wielu małych aktorów była swoistą ucieczką 
z geopolitycznej próżni, pozwalającą oprzeć się na silnych (w stosunku 
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do potencjału małego państwa) strukturach wspólnotowych. Działania 
podyktowane tymi przesłankami były szczególnie widoczne w przypad‑
ku polityki integracyjnej państw bałtyckich, dla których przystąpienie 
do UE i później do unii walutowej (strefy euro) miało też ważny wy‑
miar obronny związany z zagrożeniami generowanymi ze strony Fede‑
racji Rosyjskiej (Grosse, 2012). Ponadto proces europeizacji, włącza‑
nia się w różne płaszczyzny integracyjne, pozwala małym państwom 
na ograniczanie zadań własnych i przesuwanie odpowiedzialności za 
polityki szczegółowe na poziom wspólnotowy. Pozbycie się obowiąz‑
ku powadzenia niezależnej polityki monetarnej i przyjęcie różnego ro‑
dzaju ogólnoeuropejskich regulacji technicznych pozwala małym pań‑
stwom UE na skupienie się na innych obszarach sprawowania władzy. 
To może stanowić wytłumaczenie, dlaczego do strefy euro przystąpiły, 
poza krajami założycielskimi, tylko małe państwa, a w przypadku tych 
środkowoeuropejskich – stosunkowo młode w swoim niepodległym by‑
cie, powstałe w wyniku defederalizacji (Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja 
i Słowenia). Decyzja o rezygnacji z narodowego pieniądza, przy ogra‑
niczonym rynku wewnętrznym i braku dłuższej tradycji własnej waluty, 
była dla nich łatwiejsza do przyjęcia. Z perspektywy rządzących Sło‑
wenią czy Słowacją cenniejszym dobrem był dostęp do tańszych kre‑
dytów, otwartość gospodarki czy zaprezentowanie się w kategoriach 
atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zagranicznych, którzy z dnia na 
dzień przestali się obawiać wahań kursowych. Na decyzję państw bał‑
tyckich o przystąpieniu do strefy euro i podtrzymywane do dziś ich de‑
klaracje gotowości pogłębiania integracji europejskiej niewątpliwy do‑
datkowy wpływ ma geopolityka i sąsiedztwo z Federacją Rosyjską. 
Współcześnie jakakolwiek agresja rosyjska na państwa bałtyckie bę‑
dzie jednocześnie atakiem na europejski system monetarny, co może 
mobilizować pozostałe państwa europejskiej unii walutowej do żywszej 
i bardziej stanowczej reakcji, podejmowanej w imię stabilności systemu 
monetarnego (Bajda, 2018).
 Dodatkowym czynnikiem mobilizującym małe państwa do starań 
o członkostwo w UE jest możliwość uzyskania dostępu do wiedzy zgro‑
madzonej w instytucjach europejskich, np. o trendach społecznych czy 
nowinkach technologicznych, bowiem nie byłoby ich stać na zdobycie 
tej wiedzy przy ograniczonych zasobach własnych. Dzięki dostępowi 
do tych informacji mają szansę na udział w procesach globalnych, jak 
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rozwój technologii informatycznych, co szczególnie widoczne jest w stra‑
tegii Estonii, chcącej odgrywać rolę inteligentnego małego państwa.
 Gotowość małych państw do udziału w pogłębianiu integracji euro‑
pejskich na różnych jej płaszczyznach ma jednak wyznaczoną jedną 
czerwoną linię. Tym nieprzekraczalnym warunkiem jest prawo do za‑
chowania niezależności i obrona tożsamości narodowej, a także wszel‑
kiego rodzaju próby podkreślenia wartości różnorodności w globalizują‑
cym się świecie. Proces ten dobrze uchwycił czeski badacz Jan Holzer 
pisząc: 

Małe narody dzięki temu, że nieustannie poszukują własnego oblicza, że mu‑
szą je kształtować, że walczą o własną tożsamość, przyczyniają się jednocześ‑
nie do tego, by nasz ziemski glob oparł się strasznym naciskom uniformizacyj‑
nym, aby lśnił bogactwem różnych tradycji i stylów życia, aby niepowtarzalność, 
wyjątkowość i cudowność człowieka mogły znaleźć tu swoją ojczyznę (Holzer, 
2003, s. 253).

 Stale towarzyszące poczucie słabości, wynikające z naturalnych 
ograniczeń, będzie zatem motywować przywódców małych państw do 
poszukiwania przyjaźniejszego otoczenia geopolitycznego poprzez za‑
wieranie sojuszy i przystępowanie do organizacji międzynarodowych, 
aby móc lepiej chronić ważne dla nich wartości wynikające z własnej hi‑
storii i tożsamości. Dopiero zrozumienie mechanizmów funkcjonujących 
w ośrodkach decyzyjnych stolic małych państw umożliwi poznanie de‑
terminacji kandydatów do UE, takich jak: Albania, Serbia, Czarnogóra, 
Kosowo, Macedonia Północna oraz Bośnia i Hercegowina. Bałkany Za‑
chodnie pozostają bowiem ostatnim europejskim regionem wewnętrz‑
nym, który nie leży na bezpośrednim styku z innymi geopolitycznymi 
graczami globalnymi (w przeciwieństwie do Ukrainy czy Białorusi), a nie 
jest zintegrowany z Unią Europejską. O tej determinacji najlepiej świad‑
czy postawa Serbii i Macedonii Północnej. Belgrad w imię zachowa‑
nia szans na integrację z UE praktycznie zrezygnował z prób reintegra‑
cji Kosowa, na terenie którego leży miejsce (Kosowe Pole) stanowiące 
o jednym z filarów serbskiej tożsamości narodowej. Skopie poszło jesz‑
cze dalej, gdyż chcąc przełamać opór Grecji blokującej póki co pro‑
ces akcesyjny Macedonii, musiało zrezygnować ze swojej dotychczaso‑
wej nazwy i zacząć budować tożsamość państwową niemalże od nowa. 
Casus grecki już sam w sobie byłby wystarczająco ciekawą ilustracją 
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geopolitycznej roli małego państwa, szczególnie gdy zrozumiemy, jak 
skutecznie Ateny wykorzystywały swoje członkostwo w Unii Europej‑
skiej i NATO, by kształtować politykę tych organizacji np. wobec Mace‑
donii Północnej, Cypru czy Turcji, zgodnie ze swoją wolą i bardzo wąsko 
pojętym greckim interesem narodowym (Bajda, 2018).
 Jeszcze ważniejszym, szczególnie z perspektywy polskich badań 
i polityki zagranicznej RP, jest geopolityczny wymiar i znaczenie funk‑
cjonowania Grupy Wyszehradzkiej (V4) z perspektywy małych państw 
środkowoeuropejskich. To dziś tak dobrze rozpoznawalne regionalne 
porozumienie właśnie z powodów geopolitycznych mogłoby w ogóle nie 
powstać. W pierwotnej koncepcji najbardziej aktywnym w dyskusjach 
o nowym ładzie w Europie Środkowej był prezydent Czechosłowacji 
Václav Havel, który już w czerwcu 1990 roku zorganizował duży kon‑
gres regionalny w Bratysławie. W wystąpieniu inauguracyjnym uznał, 
że Europa Środkowa to de facto region ograniczony do państw naddu‑
najskich, dla Polski przewidywał zaś rolę państwa Europy Północnej, or‑
ganizującego współpracę w basenie Morza Bałtyckiego. To wykluczenie 
Warszawy w późniejszych wypowiedziach było uzasadniane właśnie 
ówczesną sytuacją polityczną, w której Havel chciał uchronić małą Cze‑
chosłowację przed wplątaniem w wielkie spory polsko‑radzieckie czy 
polsko‑niemieckie. Był przekonany, że stworzenie unii małych państw 
wraz z Austrią i Węgrami oraz pod patronatem włoskim będzie najlep‑
szym rozwiązaniem. To że w lutym 1991 roku powstała Grupa Wyszeh‑
radzka, znów z inspiracji czechosłowackiego prezydenta, było rezulta‑
tem braku poważniejszego zainteresowania Wiednia aktywną polityką 
w regionie i nową geopolityczną sytuacją w obliczu rozpadającego się 
ZSRS i rozpoczynającej się wojny w Jugosławii. Okazało się bowiem, że 
jedyną zainteresowaną współpracą z Pragą stolicą będzie Budapeszt, 
oczekujący poprawy pozycji społeczno‑kulturalnej mniejszości węgier‑
skiej zamieszkującej w zwartych skupiskach południowe przygraniczne 
terytoria Słowacji. Dlatego w tej nowej sytuacji tak cenna dla Havla była 
gotowość Polski, by przystąpić do sojuszu regionalnego. Ale przykład 
Grupy Wyszehradzkiej jeszcze w innych obszarach ukazuje znacze‑
nie sytuacji geopolitycznej dla postawy małych uczestników stosunków 
międzynarodowych. Sama konstrukcja V4 to trzy małe państwa, których 
liczba ludności i wielkość terytorium są mniejsze od Polski. Wyzwaniem 
w tej sytuacji było, jak nie zostać zdominowanym przez największego 
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partnera. Sposobem na zabezpieczenie pozycji mniejszych państw była 
konstrukcja Grupy Wyszehradzkiej, która od samego początku zakła‑
dała bardzo luźną jej formę, odejście od prób instytucjonalizacji (brak 
sekretariatu, przewodniczącego, budżetu), a przede wszystkim podej‑
mowanie decyzji w drodze konsensu. W późniejszych okresie funkcjo‑
nowania Grupy V4, dla usprawnienia jej działania, zamiast instytucjo‑
nalizacji wprowadzono zasadę rotacyjnej jednorocznej prezydencji (od 
2000 r.), która daje bardzo silny instrument kształtowania polityki pań‑
stwu kierującemu jej pracami przez organizowanie agendy spotkań czy 
promowanie własnych priorytetów. Dla małych państw Grupy Wyszeh‑
radzkiej aktywność w tym formacie przynosi dużą wartość dodaną w ich 
rozpoznawalności międzynarodowej i możliwościach oddziaływania po‑
litycznego. Daje im to sposobność regularnego uczestniczenia w spot‑
kaniach z przywódcami europejskimi w węższym niż unijne forum, czy 
też organizowania szczytów z liderami dużych państw odległych geo‑
graficznie. Trudno przypuszczać, by premierzy Japonii lub Indonezji byli 
zainteresowani przyjazdem do Bratysławy lub Budapesztu, gdyby były 
to spotkania bilateralne, ale są gotowi do takich podróży, by spotkać się 
z przywódcami czterech państw środkowoeuropejskich. 
 Grupa Wyszehradzka ma jeszcze większe znaczenie dla Czech, Sło‑
wacji i Węgier na poziomie europejskim. Warto przypomnieć, że tytuł 
dokumentu założycielskiego podpisanego w 1991 roku brzmiał: „Dekla‑
racja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rze‑
czypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji 
europejskiej”. Tytuł ten wprost wskazywał na główny cel porozumienia, 
który został osiągnięty z chwilą wstąpienia wszystkich czterech państw 
do UE w maju 2004 roku. Jednak już 12 maja 2004 roku premierzy 
państw V4 podpisali Deklarację z Kroměříža, w której rozwiano wszel‑
kie wątpliwości i potwierdzono chęć utrzymania tego formatu współpra‑
cy po integracji ze wspólnotą europejską. Dzięki temu trzy małe państwa 
środkowoeuropejskie nie musiały stać samotnie wobec potężnej machi‑
ny unijnej. Ponadto przyjęto w ostatnich latach zasadę, że w przypadku 
uzgodnienia wspólnego stanowiska w imieniu wszystkich państw na fo‑
rach unijnych prezentuje V4 ta stolica, która aktualnie sprawuje prezy‑
dencję w Grupie Wyszehradzkiej. Zdarza się zatem, że premier lub po‑
szczególni ministrowie Republiki Słowackiej wypowiadają się na forum 
unijnym reprezentując 60 milionów, a nie wyłącznie swoich 5 milionów 
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obywateli. O wartości Grupy Wyszehradzkiej dla mniejszych partnerów 
Warszawy może świadczyć ich negatywna postawa wobec pojawiające‑
go się od czasu do czasu pomysłu powiększenia V4 o nowych członków. 
W historii współpracy wyszehradzkiej w przestrzeni medialnej czy de‑
klaracjach polityków przebrzmiewały głosy o konieczności poszerzenia 
formatu wyszehradzkiego. Z nieformalnymi wnioskami o przyjęcie do V4 
występowały Rumunia, Słowenia czy Litwa. Kilkakrotnie zastanawia‑
no się nad kandydaturą Austrii, ale nawet w tym przypadku  ostatecznie 
przeważało stanowisko któregoś z małych państw członkowskich, by nie 
przyjmować nowych członków. Dla mniejszych stolic oznaczałoby to bo‑
wiem podzielenie się prestiżem i ekskluzywnym członkostwem w dobrze 
rozpoznawalnym sojuszu środkowoeuropejskim. Tym też należy tłuma‑
czyć początkowe chłodne przyjęcie (szczególnie w Pradze i Bratysławie) 
nowego polskiego projektu regionalnego – Inicjatywy Trójmorza, który 
w pierwszej chwili został odebrany jako konkurencyjny dla V4, z próbą 
zepchnięcia formatu wyszehradzkiego na boczny tor polityki regionalnej.
 Z perspektywy małych państw ich głównym obszarem aktywności 
jest najbliższe sąsiedzkie otoczenie, w którym w ramach współpracy 
próbują wypracować sobie silniejszą pozycję w regionie, w relacjach 
z większymi aktorami międzynarodowymi. Czechy, Słowacja i Węgry 
dzięki ekskluzywnemu członkostwu w Grupie Wyszehradzkiej budują 
swoją szerszą rozpoznawalność i mogą stać się atrakcyjnymi partnera‑
mi dla innych, a jednocześnie gwarantują sobie bezpieczeństwo i swoi‑
sty geopolityczny komfort, którego tak często im brakowało. 
 Wyzwaniem strategicznym dla małych państw funkcjonujących w zor‑
ganizowanym otoczeniu geopolitycznym (jak Unia Europejska) jest bo‑
wiem znalezienie dla siebie tematu wiodącego, swoistej niszy, w której 
mogliby się specjalizować. Posiadanie udziału w podziale zadań euro‑
pejskich stanowi dla nich jedną z gwarancji uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych. Dobrym przykładem może być polityka Estonii, która za‑
służyła na miano „bałtyckiego tygrysa” stawiającego na edukację, bada‑
nia i rozwój, wpisując się w szersze europejskie programy. Dzięki temu 
Tallin stał się atrakcyjnym partnerem, gotowym na przyjęcie roli testera 
różnych rozwiązań, szczególnie z obszaru szeroko pojętej informatyza‑
cji usług publicznych. 
 Znaczącym przykładem przyjmowanych strategii geopolitycznych 
przez małe państwa może być przypadek Republiki Słowackiej. Poza 
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wcześniej omawianą kwestią przystąpienia Bratysławy do europejskiej 
unii walutowej i stworzenia tak otwartej gospodarki, jak to było moż‑
liwe, warto przyjrzeć się słowackiej polityce zagranicznej i znaczeniu 
Bałkanów Zachodnich w działaniach dyplomatycznych rządu słowa‑
ckiego. Tematyka bałkańska jest stałym punktem przedstawianym prak‑
tycznie w każdym wystąpieniu słowackich premierów, stanowi ważną 
część wszystkich strategicznych dokumentów prezentowanych przez 
resort spraw zagranicznych. Po przystąpieniu Bratysławy do Unii Euro‑
pejskiej wielu słowackim dyplomatom, jako osobom o najwyższych kwa‑
lifikacjach i najszerszej wiedzy o regionie, powierzano ważne zadania 
w imieniu całej wspólnoty. Były minister spraw zagranicznych Republi‑
ki Słowackiej Miroslav Lajčák w 2006 roku z ramienia UE organizował 
i nadzorował przebieg niepodległościowego referendum w Czarnogó‑
rze, a w latach 2007‒2009 był wysokim przedstawicielem UE w Bośni 
i Hercegowinie, by później piastować funkcję jednego z dyrektorów Eu‑
ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a od roku 2020 jest specjal‑
nym przedstawicielem UE ds. dialogu między Belgradem a Prisztiną.
 Słowackie zaangażowanie na rzecz Bałkanów Zachodnich moż‑
na tłumaczyć historycznymi związkami i bliskością kulturową, ale także 
pragmatyczną strategią małego kraju. Słowacja nie graniczy z żadnym 
z państw bałkańskich, natomiast posiada krótką (97 km) linię graniczną 
z Ukrainą, z Obwodem Zakarpackim, którego zachodnia część wcho‑
dziła w skład przedwojennej Czechosłowacji. A jednak to nie tematyka 
ukraińska stała się wyróżnikiem słowackiej dyplomacji, tylko Bałkany Za‑
chodnie. Co więcej, problematyka ukraińska zajmuje drugorzędne miej‑
sce w polityce zagranicznej Słowacji i w dużym stopniu ogranicza się do 
kwestii utrzymania niezakłóconego tranzytu surowców energetycznych 
(gazu i ropy naftowej) przez jej terytorium. Należy to uznać za strategicz‑
ną decyzję Bratysławy, gdyż temat ukraiński jest dla niej niepotrzebnym 
wchodzeniem w obszar walki o wpływy toczonej przez największych 
aktorów międzynarodowych. Słowacy w ewentualnym zajmowaniu się 
problematyką ukraińską nie widzą szansy na jakikolwiek sukces, jedynie 
zagrożenie bycia wciągniętym w konflikt międzynarodowy przerastają‑
cy ich możliwości. Dlatego Bratysława świadomie ogranicza się w rela‑
cjach ze swoim wschodnim sąsiadem do popierania polityki Unii Euro‑
pejskiej oraz NATO, i co najwyżej do finansowania działań o charakterze 
humanitarnym. Natomiast Bałkany Zachodnie, będące drugorzędnym 
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wyzwaniem dla największych stolic europejskich i instytucji unijnych, po‑
zwalają Słowakom na podejmowanie bardziej aktywnych kroków. Dzięki 
swojemu zaangażowaniu w regionie bałkańskim Bratysława może dzia‑
łać bez zbytecznego niebezpieczeństwa znalezienia się w centrum kon‑
fliktu światowego, wypełniać zadania z ramienia całej wspólnoty euro‑
pejskiej. Ta strategia przynosi Słowakom prestiż, uznanie za eksperta 
i rozpoznawalność międzynarodową (Bajda, 2018). 
 Małe państwa muszą zatem przyjmować różne strategie na arenie 
międzynarodowej, by przeżyć w coraz bardziej turbulentnej rzeczywi‑
stości geopolitycznej. W pierwszej kolejności starają się zbudować so‑
bie bezpieczne otoczenie w najbliższym sąsiedztwie, próbując uzyskać 
członkostwo w regionalnych organizacjach i sojuszach obronnych. Na‑
stępnie podejmują próbę wyszukania dla siebie niszy, która pozwoli im 
odgrywać rolę pozytywnego aktora stosunków międzynarodowych, rea‑
lizującego zadania na rzecz i w imieniu szerszej koalicji państw zainte‑
resowanych problemem.

refleksja systematyczna
Ostatnie zawirowania polityczne na świecie, podważanie ładu świato‑
wego, zagrożenia dla pokoju będą wymagać od badaczy szeregu stu‑
diów nad różnego rodzaju aspektami stosunków międzynarodowych. Na 
tle podejmowanych ostatnio przez naukowców rozważań problematyka 
małych państw wydaje się jedną z mniej rozpoznanych. O konieczności 
kontynuowania badań nad tym zagadnieniem świadczy chociażby ich co‑
raz większa aktywność i role, do jakich aspirują w relacjach międzynaro‑
dowych. Oczywiście nie oznacza to, że w najbliższym czasie mali akto‑
rzy będą decydowali o losach świata. Raczej zmieniające się otoczenie 
geopolityczne wokół małych państw oraz działania mocarstw kwestionu‑
jących reguły prawa międzynarodowego wymuszać będą na słabszych 
graczach międzynarodowych podejmowanie działań, by zaprezentowali 
się jako ważni aktorzy potrafiący wspierać najsilniejszych, albo przejmo‑
wali na siebie zadania pomocnicze zwalniające supermocarstwa z odpo‑
wiedzialności w mniejszych sprawach. Ostatnie publikacje, które ukazały 
się w Polsce czy nowe serie wydawnicze w zagranicznych oficynach na‑
ukowych, tylko częściowo wypełniają lukę w literaturze przedmiotu.
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Geopolityka a religia

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do zróżnicowanych definicji 
geopolityki i rozróżnień na geopolitykę religii, geopolitykę religijną i geo-
politykę religii (w liczbie mnogiej).

ANALIZA HISTORYCZNA: Kontekstem dla ujmowanych w tekście 
kwestii są dyskusje na temat tego, czym w ogóle jest religia, co wiąże się 
z trudnościami definicyjnymi, rzutującymi także na rozpatrywanie związ-
ków geopolityki z religią.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem rozważań są wielora-
kie związki religii z przestrzenią, w tym odniesienia do dyskusji o tezach 
o deterytorializacji religii, oraz relacje religii z polityką, w tym kwestia po-
lityzacji i instrumentalizacji religii.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJA-
MI: Rozważania wiodą do zagadnienia zmiany paradygmatu w geopolityce 
katolickiej, związanego z odmienną perspektywą geopolityczną przyjmo-
waną przez papieży Jana Pawła II i Franciszka.

Słowa kluczowe: terytorium religia, katolicyzm, islam, islamofobia, 
instrumentalizacja, Ersatzreligion
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Geopolityka – próba definicji
Słowo „geopolityka” powstało ze złożenia rzeczownika „polityka” z przed-
rostkiem „geo”, który odsyła nas w obszar geografii. „Geopolityka bada 
zasadniczo relacje między ośrodkami potęgi a środowiskiem geogra-
ficznym” (Macała, 2015, s. 7). Polityka zawsze powiązana jest z geogra-
fią, gdyż niezależnie od tego, jak ją zdefiniujemy (w kategoriach etycz-
nych czy pragmatycznych) zawsze dotyczy konkretnej wspólnoty, która 
ulokowana jest w jakiejś geograficznej przestrzeni. Jeśli zatem nie mó-
wimy po prostu o polityce, ale o geopolityce, to znaczy, że chcemy pod-
kreślić szczególne znaczenie owej przestrzeni, gdy chodzi np. o wyod-
rębnienie aktorów politycznych, sformułowanie celów politycznych albo 
dostępne narzędzia realizacji polityki.
 Twórcą pojęcia „geopolityka” był Rudolf Kjellén, szwedzki polityk i po-
litolog. W opublikowanym w 1899 roku artykule Badania nad granicami 
politycznymi Szwecji wymienił geopolitykę jako jedną z pięciu podstawo-
wych kategorii badania państwa, obok takich pojęć, jak demopolityka, eko-
polityka, kratopolityka i socjopolityka – zauważa Leszek Sykulski (2014). 
Geopolityka odnosiła się do wpływu uwarunkowań geograficznych na po-
litykę państwa. W wydanej w 1916 roku książce Państwo jako forma ży-
cia Kjellén przedstawił tezę o złym położeniu narodów germańskich, co 
zostało później wykorzystane do wyjaśnienia porażki Niemiec w I wojnie 
światowej (Sykulski, 2014, s. 12‒13). Mówiąc współcześnie o przestrzeni 
w ramach geopolityki, mamy na myśli nie tylko przestrzeń geograficzną, 
ale także przestrzenie niematerialne, np. kulturowe, religijne, wirtualne.
 W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej definicji geopolityki. 
Według Jarosława Macały (2010), który próbuje usystematyzować spo-
soby definiowania tego pojęcia, używa się go dla oznaczenia:

• samodzielnej nauki z pogranicza geografii politycznej, politologii, 
historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii itp. (tzw. geopo-
lityka akademicka),

• subdyscypliny innych nauk (np. geografii politycznej),
• paradygmatu badawczego („metoda analizy politycznej (…), 

która podkreśla rolę odgrywaną przez geografię w stosunkach 
międzynarodowych”),

• ideologii i doktryny politycznej („subiektywna interpretacja politycz-
no-geograficznych i innych ważnych czynników, której intencją 
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jest rozszerzanie interesów narodowych, państwowych czy blo-
kowych, w szczególności w sensie wpływu, kontroli, umacniania, 
ustanawiania czy potwierdzania potęgi politycznej, ekonomicznej 
i militarnej” – Roman Kuźniar),

• metody prowadzenia polityki (geopolityka stosowana) („Nie cho-
dzi o dyscyplinę naukową ani poszukiwanie praw nią rządzących, 
lecz o umiejętność myślenia kategoriami przestrzeni oraz konflik-
tów, jakie się w niej toczą, aby lepiej przeniknąć tajemnice tego, 
co się dzieje i móc działać bardziej skutecznie” – Yves Lacoste).

 Sykulski stwierdza, że najczęściej geopolitykę umieszcza się na sty-
ku nauk o polityce, nauk geograficznych i nauk historycznych: 

W tym rozumieniu dziedzina ta prowadzi badania relacji między państwami, czy 
też ośrodkami władzy (…) poprzez pryzmat przestrzeni geograficznej i jej [wpły-
wu] na kształtowanie się wyżej wymienionych stosunków w kategoriach długo-
okresowych (Sykulski, 2013, s. 12). 

 Warte podkreślenia są tu dwa elementy: geopolityk przenosi nas 
w obszar stosunków międzynarodowych postrzeganych w perspekty-
wie długiego trwania. Osobom nieusatysfakcjonowanym takim ujęciem 
pozostaje definicja pragmatyczna: „geopolityka (…) jest tym, czym zaj-
mują się geopolitycy jako geopolitycy” (Macała, 2010).
 Pośród czynników materialnych mających wpływ na cele i intere-
sy państwa najczęściej wymienia się geograficzne położenie państwa, 
kształt jego granic, ukształtowanie terenu, klimat, bogactwa naturalne 
czy sąsiedztwo (etniczne, kulturowe, religijne itp.). Współcześnie w ba-
daniach geopolitycznych istotną rolę pełnią czynniki niematerialne (kultu-
ra, religia), a panowanie nad przestrzenią odnosi się także do przestrze-
ni niematerialnej, tzn. kulturowej, religijnej czy wirtualnej (Macała, 2010).
 Czy geopolityka w ogóle ma sens z punktu widzenia katolickiej na-
uki społecznej? Po pierwsze, gdyby czynniki materialne postrzegać jako 
całkowicie determinujące politykę, to takie podejście nie pozostawiało-
by miejsca na jakiekolwiek przejawy wolności człowieka, a tym samym 
byłoby sprzeczne z chrześcijańską antropologią. Współcześnie nie ma 
znaczących postaci w geopolityce, które reprezentowałyby aż tak skraj-
ne podejście. Po drugie, jeśli oddziaływanie tych czynników uznać za 
istotne, ale nie determinujące dla celów politycznych państwa, to wydaje 
się, że owa sprzeczność zostałaby usunięta. Nie ma nic zaskakującego 
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w stwierdzeniu, że np. wyspiarski charakter państwa ma wpływ na pro-
ces kształtowania się jego kultury, religii, polityki międzynarodowej – aż 
po brexit włącznie. Klimat, dostępność wody pitnej, zasobność w płody 
rolne, ma niewątpliwy wpływ na gospodarkę państwa. Podobnie boga-
ctwa naturalne, jednak (jak w poprzednim przypadku) należy pamiętać, 
że trzeba nie tylko je posiadać, ale także potrafić ich używać oraz obro-
nić przed sąsiadami. W przeszłości problemem był kolonializm, dzisiaj 
mówi się o ryzyku wojen klimatycznych. W dokumentach nauki społecz-
nej Kościoła termin geopolityka raczej nie występuje, natomiast sam 
aspekt geograficzny problemów społecznych, ekonomicznych i politycz-
nych jest obecny. Spotyka się go sporadycznie w wypowiedziach nie-
których hierarchów Kościoła katolickiego, odnosi się on wówczas albo 
do tzw. geopolityki stosowanej, albo ma charakter jedynie przenośni czy 
metafory (Parolin, 2015; Valori, 2017).

Geopolityka religii
W języku geopolityki w użyciu są przynajmniej trzy różne terminy od-
noszące się do religii. Mówi się o geopolityce religii (geopolitics of reli-
gion), geopolityce religijnej (religious geopolitics) oraz o geopolityce re-
ligii (w liczbie mnogiej) (la géopolitique des religions) (Macała, 2016, 
s. 187‒198; Chélini-Pont, Dubertrand i Zuber, 2019, s. 15‒31). Różnice 
między tymi pojęciami nie są ostre, ale w przypadku dwóch pierwszych 
zachodzi odmienność podmiotów. Geopolityka religii zdaje się wskazy-
wać, że podmiotem aktywnym, którego działania i cele geopolityczne są 
poddawane analizie, jest aktor polityczny. Geopolityka religijna skupia 
się na działaniach i celach geopolitycznych podmiotu religijnego. Trze-
cie pojęcie, stosowane w szkole „Hérodote”, używa słowa religia w licz-
bie mnogiej, co sugeruje przypisanie istotnej wagi różnicom między po-
szczególnymi religiami. Trzeba zatem przyjąć, że skoro nie ma jednego 
wzorca religii, do którego pasowałyby wszystkie religie świata, to zwią-
zek każdej religii z przestrzenią należy analizować niezależnie.
 Czym w ogóle jest religia? Mówiąc „religia”, na ogół mamy na myśli 
odniesienie człowieka do Boga czy szerzej do boskości (sacrum), do 
czegoś, co przekracza świat zjawisk, jest „poza”. Ludzie mają różne wy-
obrażenia na temat Boga/boskości, co sprawia, że – jak się powszechnie 
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przyjmuje ‒ nie istnieje jeden uniwersalny „wzorzec religii”, a jedynie 
rozmaite historyczne tradycje. Wspólny dla nich jest podział świata na 
to, co boskie (święte), i to, co ludzkie (świeckie). Towarzyszy temu prze-
konanie, że to Bóg jako pierwszy odnosi się do człowieka, przemawia 
do niego, a ten jedynie udziela mu odpowiedzi. Człowiek czuje się w tej 
relacji jako określany w tym, kim jest, przez tego, który jest większy 
i bardziej pierwotny/wcześniejszy (Welte, 1996, s. 38).
 Tim Crane, próbując zdefiniować zjawisko religii „z punktu widzenia 
ateisty”, dostrzega w niej cztery zasadnicze elementy: 

Religia to (…) poparte określonymi praktykami wysiłki, systematycznie podej-
mowane przez ludzi, w celu odnalezienia sensu życia i miejsca w świecie, od-
noszące się do transcendencji. Ta charakterystyka składa się z czterech za-
sadniczych elementów. Po pierwsze, religia wiąże się z systematycznością, po 
drugie, ma wymiar praktyczny, po trzecie, chodzi w niej o poszukiwanie sensu, 
a po czwarte, jest nakierowana na transcendencję (Crane, 2019, s. 16).

 Człowiek nie tylko jest istotą wolną i rozumną, ale także z natury otwar-
tą na Transcendencję (homo religiosus). Powodem tego otwarcia wydaje 
się być doświadczenie przygodności ludzkiego bytu, kruchości i utracal-
ności istnienia zarówno własnego i innych, bliskich mu ludzi, jak i całego 
świata zewnętrznego. Egzystencjalna niepewność odczuwana szczegól-
nie w sytuacjach granicznych jest naturalną podstawą zwrócenia się ku 
czemuś lub komuś, kto jest ostateczną racją istnienia tego, co przygodne 
. Drugim podmiotowym powodem wyjaśniającym istnienie religii jest po-
tencjalność osoby ludzkiej. Człowiek odczuwa w sobie potrzebę nieustan-
nego rozwoju, przekraczania własnych ograniczeń, dążenia do tego, co 
nieskończone. Na drodze rozwoju osobowego doświadcza, że dobra 
skończone nie są w stanie w pełni zaspokoić jego pragnień. Poszukiwanie 
tego, co absolutne wpisane jest w ludzką naturę (Piechowiak, 1996, s. 14). 
„Stworzyłeś nas, Boże, bowiem jako skierowanych ku tobie” – powie św. 
Augustyn – „i niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie” 
(Wyznania, I, 1, s. 5). Zainteresowanie człowieka Bogiem nie wynika jedy-
nie z dążenia do zaspokojenia ciekawości. Tak pisze Max Scheler:

Źródłem, z którego wywodzi się wszelkie zajmowanie się metafizyką jest zdzi-
wienie, że w ogóle istnieje coś, a nie raczej nic [...]. W przeciwieństwie do tego 
podstawą religii jest miłość do Boga i pragnienie ostatecznego zbawienia same-
go człowieka i wszystkich rzeczy. Religia jest przede wszystkim drogą zbawie-
nia (Scheler, 1995, s. 60).



355Geopolityka a religia

 Badając łacińską etymologię terminu „religia”, zauważa się pewną 
dwutorowość. Cycero wywodzi słowo religio od relegere, czyli „ponownie 
zbierać razem”, „rozważać coś na nowo”, „czytać coś ponownie”, „po-
wtarzać”, „przebiegać tę samą drogę” ‒ stąd religiosi to ludzie, którzy sta-
rają się wszystkiego, co dotyczy bogów, starannie przestrzegać i wciąż 
na nowo powtarzać (Cycero, De natura deorum, II, 66). Religia tak rozu-
miana jest przede wszystkim zbiorem wierzeń i praktyk odnoszących się 
do bogów właściwych danemu narodowi i przekazywanych przez trady-
cję. Powtórne czytanie wiąże się z używaniem rozumu, stąd religio może 
być też postrzegane jako przeciwieństwo superstitio – zabobonu. Pier-
wotne chrześcijaństwo częściej łączyło słowo „religia” z re-ligare („po-
nownie połączyć”), mając na myśli łączenie człowieka z Bogiem (a nie 
z tradycją), od którego człowiek się odłączył, a w dalszej kolejności tak-
że ludzi wierzących między sobą (Laktancjusz, Instituniones divinae, IV, 
28). Religia zatem oparta jest na osobistej więzi człowieka z Bogiem, któ-
ra realizuje się we wspólnocie Kościoła. Zmartwychwstały Chrystus jest 
jedynym Pośrednikiem pomiędzy Ojcem a ludźmi. Zarazem jednak bu-
rzy rozdzielający ludzkość mur wrogości, z dwóch rodzajów ludzi czyniąc 
jednego człowieka (por. List do Efezjan 2,14). Nie ma już Żyda, ani Gre-
ka, mężczyzny, ani niewiasty, niewolnika, ani wolnego (por. List do Gala-
tów 3,28). Wszystkie te cechy tracą swoje znaczenie wobec faktu adop-
cji człowieka przez Boga, uczynienia go swoim przybranym dzieckiem. 
Ponieważ religio kojarzyło się przede wszystkim z poszukiwaniem Boga 
na drodze rozumowej oraz z tradycyjnym kultem wielu bogów, chrześ-
cijanie stosunkowo późno (ok. III–IV w.) zaczęli używać tego słowa na 
określenie swojej wiary. Św. Augustyn, mówiąc o chrześcijaństwie jako 
„religii prawdziwej”, łączy religio z eligere, czyli wybraniem, oraz z dilige-
re, czyli umiłowaniem (Wyznania, 8, 12 i 10, 6). Religia posiada więc dwa 
wymiary: wertykalny i horyzontalny; spełnia się poprzez realizację dwóch 
przykazań miłości – Boga i bliźniego (por. Głodek, 2014, s. 108‒111).
 Czy sensowne jest używanie tego samego słowa „religia” na ozna-
czenie tak różnych rzeczywistości, jak chrześcijaństwo, islam, hinduizm, 
buddyzm czy animizm? Czy wiarę w Boga osobowego i nieosobowe-
go, przekonania monoteistyczne i politeistyczne, odnoszące się do Bytu 
transcendentnego i „wewnątrz-światowe”, skoncentrowane na dogma-
tach i skupione przede wszystkim na rytuałach można wrzucić do jedne-
go worka? W pytaniu tym ukryta jest nie zawsze uświadamiana trudność 
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wynikająca z tego, że nasze skojarzenia z tym pojęciem – niezależnie od 
osobistego stosunku do wiary religijnej – zostały ukute w ściśle w chrześ-
cijańskim kontekście. Na wszystkie zjawiska religijne nieświadomie na-
kładamy biblijną matrycę. Georg Wilhelm Hegel, prowadząc refleksję 
nad zjawiskiem religii dochodzi do wniosku, że chrześcijaństwo jest je-
dyną religią absolutną (Hegel, 2007, t. 2, s. 198). Komentując to stano-
wisko, Remi Brague stwierdza, że według Hegla chrześcijaństwo to jedy-
na religia, która jest tylko religią. Moglibyśmy powiedzieć: religia „czysta”. 
Wszystkie inne religie mają w sobie jakąś przymieszkę czegoś „obcego”, 
innego niż religia. Do religijnego elementu dorzucone jest coś dodatkowe-
go. Judaizm jest religią i ludem lub – jeśli kto woli – religią i moralnością. 
Islam jest religią, ale także projektem politycznym i prawnym. Buddyzm – 
o ile w ogóle jest religią – jest także doktryną sapiencjalną (Brague, 2008, 
s. 40). Jeśli przyjmie się perspektywę odwrotną do Hegla, uznając, że 
właśnie te fenomeny „z przymieszką” są religią we właściwym sensie, 
trzeba wówczas stwierdzić, że chrześcijaństwo nie jest religią lub że jest 
„religią wyjścia z religii” (la religion de la sortie de la religion) (por. Marion, 
2017, s. 74‒77). Wydaje się, że zajmujący się profesjonalnie geopolityką 
powinni być świadomi powyższych trudności definicyjnych.

Relacje religia – geografia
Związki religii z przestrzenią są wielorakie. Przede wszystkim historycz-
ne religie powstawały w ściśle określonej przestrzeni geograficznej i na 
ogół były bezpośrednio powiązane z konkretną grupą etniczną. Wpraw-
dzie dzisiaj, z uwagi na środki komunikacji i transportu, jesteśmy w sta-
nie sobie wyobrazić religię, która pierwszy milion wyznawców zdoby-
łaby w znacznym geograficznym rozproszeniu, ale taka  ewentualność 
nie dotyczy żadnej historycznej religii. Niemal każda religia ma swoje 
Ur i Kanaan, swoją Mekkę i Medynę, swoją Jerozolimę i swój Rzym.
 Także dziś, jeśli spojrzymy na mapę religii świata, dostrzeżemy bar-
dzo jednoznaczne granice geograficzne pomiędzy poszczególnymi reli-
giami. Na ogół granice te nie opisują społeczności homogenicznych reli-
gijnie, ale z bardzo wyraźną 70‒90-procentową dominantą jednej z nich. 
Procesy globalizacji zdają się ponosić znaczną część odpowiedzialno-
ści za obniżanie się tego progu procentowego, jednak nie powodują 
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zacierania się tych granic. Stąd teorie deterytorializacji religii wydają się 
błędne. Obserwujemy raczej pewne przesunięcia granic poszczegól-
nych religii oraz ich „nieszczelność”, związaną z migracjami (w przy-
padku islamu) i z konwersjami (w przypadku chrześcijaństwa). Przykład 
trzeciej obecnie religii Europy, którą stał się dynamicznie rozwijający się 
buddyzm, liczący jednak grubo poniżej jednego procenta populacji, do-
brze uzupełnia obraz zachodzących zmian.
 Średnio zorientowany obserwator na ogół nie ma trudności z przypo-
rządkowaniem dominującej religii do wskazanego obszaru geograficz-
nego. Zaskakującym wyjątkiem może się okazać kwestia poprawnego 
umieszczenia ma mapie świata społeczności ludzi bezwyznaniowych. 
Intuicyjnie bowiem szukalibyśmy ich najprawdopodobniej na Zachodzie 
(Europa, Ameryka Północna), ewentualnie na obszarach byłego Związ-
ku Sowieckiego. Intuicja ta jest o tyle poprawna, że jedynie w Europie 
i Stanach Zjednoczonych grupa ta zwiększa się liczebnie (procentowo), 
podczas gdy w skali globalnej maleje. Najmniej religijne obszary świata 
to Azja i Pacyfik.

Rys. 2. Większość światowej populacji osób bezwyznaniowych zamieszkuje re-
gion Azji i Pacyfiku

Źródło: Pew Research Center, The Changing Global Religious Landscape, https://
www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-
05_projectionsupdate_medianage640px/ (dostęp: 20.12.2019).

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
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 Wyznawców głównych światowych religii (m.in. hinduizmu, taoizmu, 
konfucjanizmu czy szintoizmu) wciąż poszukujemy w bardzo konkret-
nym obszarze geograficznym. To samo, choć w mniejszym stopniu 
i przy bardziej skomplikowanych zależnościach, dotyczy religii uniwer-
salnych, jak chrześcijaństwo czy islam.
 Przed odkryciem Ameryki świat oglądany z pozycji Europy, która 
utożsamiała się i którą utożsamiano z chrześcijaństwem, był dwudziel-
ny. Granica Europy była w znacznym stopniu po prostu granicą z isla-
mem. Gdzieś na północnym-wschodzie żyli jeszcze jacyś barbarzyńcy, 
ale powoli ich terytoria były wchłaniane w obszar Christianitas, albo – jak 
w przypadku Mongołów – zadanie obrony przed nimi powierzono kra-
jom określonym później jako przedmurze chrześcijaństwa (Antemurale 
Christianitatis)  1. Odkrycie Nowego Świata także było spotkaniem z no-
wym religiami, ale obszary te były postrzegane jako teren misyjny, w przy-
szłości przeznaczony do włączenia do sfery chrześcijańskiej. Skutki misji 
ewangelizacyjnej były różne w różnych częściach świata. Obie Amery-
ki, Australia i Afryka Subsaharyjska w znacznym stopniu uległy chrystia-
nizacji. Azja, podobnie jak podbite później przez Europejczyków tereny 
muzułmańskie, okazała się znacznie bardziej odporna na chrześcijań-
skie wpływy. Efektem długofalowym tych działań jest mapa cywilizacji 
przedstawiona np. przez Samuela Huntingtona, który uważa, że religia 
jest jednym z dwóch najważniejszych wyznaczników cywilizacji. 

Głównymi elementami każdej kultury czy cywilizacji są język i religia. Jeśli mamy 
do czynienia z powstawaniem cywilizacji uniwersalnej, powinny pojawić się ten-
dencje do wytworzenia uniwersalnego języka i takiejże religii (Huntington, 2007, 
s. 73). 

Stąd mapę cywilizacji (przyjęte kryterium jest bardziej skomplikowane) 
można w pewnym przybliżeniu postrzegać jako mapę pokazującą ob-
szary zdominowane przez konkretne religie.
 Religia jest powiązana z przestrzenią geograficzną nie tylko poprzez 
fakt zajmowania określonego miejsca na mapie, ale również poprzez 
sens nadawany terytorium. Naznacza sposób myślenia o przestrzeni, 
wyposażając wyznawców w swoiście uformowaną geograficzną wyob-
raźnię. Podobnie jak w przypadku kultury, również w przypadku religii 

1  Zwrot ten w rzeczywistości odnosił się do linii obrony przed Imperium Otomańskim.
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ziemia, na której rozwija się ona w ciągu dziejów, naznaczona jest licz-
nymi znakami przeszłości. Mamy zatem różnego rodzaju święte miejsca, 
sanktuaria, pielgrzymie szlaki, a także pomniki czy grobowce zwieńczo-
ne chaczkarem albo macebą. Człowiek, patrząc na krajobraz opisany 
w świętych księgach, odczytując na grobach napisy w rodzimym języku, 
dostrzegając kościelne wieże czy minarety, czuje się „u siebie”. Zacho-
dzi tu „głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co ma-
terialne, pomiędzy kulturą a ziemią” (Jan Paweł II, 2005, s. 67). Można 
dodać, pomiędzy ziemią a religią.
 Jednym z elementów tego związku jest zorientowanie, czyli „świę-
ty” kierunek, w jakim wierny powinien się obrócić podczas modlitwy, co 
może znajdować swój wyraz także w zorientowaniu architektury sakral-
nej (Park, 2004, s. 21). Żydzi modląc się zwracają się ku Jerozolimie, 
muzułmanie – ku Mekce, a kościoły chrześcijańskie tradycyjnie były 
zorientowane ku Orientowi, skąd oczekują „z wysoka Wschodzącego 
Słońca” (Łk 1,78).
 „Bycie u siebie” jest naturalnym pragnieniem człowieka. Nikt nie chce 
być obcym, nikt nie chce być „tułaczem i zbiegiem na ziemi” (Rdz 4,12). 
Ryzyko stania się „tułaczem i zbiegiem” nie jest związane jedynie z fak-
tem opuszczenia rodzinnej ziemi. Może się zdarzyć, że ktoś, pozosta-
jąc w swojej ojczyźnie fizycznie, staje się jej całkowicie obcy kulturowo. 
W roku 1990 Jan Paweł II mówił do intelektualistów zebranych w Pradze:

Zauważmy, jak zostałoby zubożone piękno tego „miasta o stu wieżach”, gdyby 
zabrakło w nim sylwetki katedry i tysiąca innych klejnotów chrześcijańskiej kul-
tury. O ile uboższe byłoby życie duchowe, moralne i kulturalne tego narodu, gdy-
by zostało zeń wyłączone albo zapomniane to, co było, jest i będzie inspirowane 
przez wiarę chrześcijańską! (...) Gdyby udało się uczynić was głuchymi i ślepy-
mi na te wartości, na Chrystusa, Biblię, Kościół, stalibyście się cudzoziemca-
mi w swojej własnej kulturze. Utracilibyście wrażliwość i klucz do zrozumienia 
tak wielu wartości filozofii, literatury, muzyki, architektury, sztuk plastycznych 
i wszystkich dziedzin ducha waszej własnej, narodowej, ale także całej euro-
pejskiej tradycji. Przede wszystkim jednak utracilibyście ważne źródło inspira-
cji i siły moralnej, potrzebnej do rozwiązywania wielu palących problemów dnia 
dzisiejszego i kształtowania cywilizacji przyszłości (Jan Paweł II, 1990, s. 23). 

 Znaki materialne wraz z ich interpretacją nadają religijny sens za-
mieszkiwanemu terytorium. Stąd także historyczny fenomen burzenia 
kościołów w czasach komunizmu czy spory o możliwość budowania mi-
naretów w Europie Zachodniej.
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 Związek religii z określonym terytorium może być tak silny, że mówi 
się nie tylko o sanktuariach, niewielkich wyodrębnionych przestrzeniach, 
jak np. Jasna Góra czy Santiago de Compostela, ale wręcz o „ziemi 
świętej” (Palestyna, Arabia Saudyjska) czy „terytoriach kanonicznych” 
(Rosja potencjalnie prawosławna)  2. Rodzi się wówczas przekonanie 
o religijnie legitymizowanym prawie własności do określonej przestrzeni 
geograficznej. Niekiedy na takich religijnie określonych terytoriach obo-
wiązują religijne normy postępowania (np. niemożność zawarcia związ-
ku cywilnego w Izraelu, brak miejskiej komunikacji w szabat w Jero-
zolimie, zakaz noszenia chrześcijańskich znaków pod Murem Płaczu, 
zakaz posiadania Biblii w Arabii Saudyjskiej)  3. Granice owych terytoriów 
są zmienne. Można utracić dostęp do świątyń i klasztorów, które koja-
rzone są z początkami danego narodu wyznaczonymi poprzez chrzest 
władcy (Serbia – Kosowo, Polska – Ostra Brama w Wilnie), bowiem na-
rody bywają „przesuwane” w przestrzeni geograficznej. W przypadku 
religii uniwersalnych najważniejsze święte miejsca mogą znajdować się 
poza granicami danej wspólnoty (Jerozolima, Rzym, Góra Atos). Powo-
duje to inne spojrzenie na terytorium, gdyż coś, co nigdy nie było „na-
sze” w sensie wspólnoty etnicznej, uznane jest za „nasze” w rozumieniu 
wspólnoty religijnej.
 Wydaje się, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przestrzenny 
wymiar religii. Nie tylko poszczególne rejony świata związane są z kon-
kretną religią, ale również gorliwość religijna określona jest przestrzen-
nie. Można ją mierzyć za pomocą wskaźników praktyk religijnych, czy 
poprzez autodeklaracje wagi przypisywanej religijnej motywacji w co-
dziennych wyborach (rys. 3). Znajomość odpowiedzi na pytanie o istot-
ność religijnej motywacji, obok pytania o to, której religii ona dotyczy, 
jest pomocna także w zrozumieniu przebiegu pewnych zjawisk społecz-
nych i politycznych. Chodzi o właściwe uchwycenie zarówno kierunku, 
w jakim motywacje religijne popychają człowieka, jak również o ich fak-
tyczną polityczną efektywność. Przykładowo, przywódcy zachodnich 
państw w zdecydowanej większości postrzegali tzw. Arabską Wiosnę 

2  Niekiedy jego zasięg jest rozszerzany o coś w rodzaju strefy buforowej, która ma 
zapewnić „duchowe bezpieczeństwo” (spiritual security); por. Leustean, 2016; Sha-
piro, 2016).

3  Analogiczny sens ma zakaz noszenia „ostentacyjnych znaków religijnych” we fran-
cuskich szkołach.
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poprzez analogię do roku 1989 w Europie Środkowej. Kilka lat zajęło 
im zauważenie, że religia w Afryce Północnej odgrywa znacznie waż-
niejszą niż w Europie rolę przy podejmowaniu decyzji politycznych, oraz 
zrozumienie, że różne religie, a więc w tym przypadku: chrześcijaństwo 
i islam, powodują odmienne konsekwencje społeczne. Nie chodzi tu tyl-
ko o porównanie mapy religii i mapy poligamii, ale także tej pierwszej 
np. z mapą wolności publikowaną corocznie przez Freedom House (por. 
Freedom House, 2019). Oczywiście zależności nie są tu stuprocento-
we, ale mimo wszystko rzucają się w oczy.
 Geografia „gorliwości religijnej” mówi coś istotnego także – na za-
sadzie zaprzeczenia – o spodziewanym przebiegu procesów sekula-
ryzacji. Mamy zatem mocno uzasadnione przewidywania odnośnie do 
pogłębiającej się dechrystianizacji społeczeństw zachodnich, a zara-
zem równie uzasadnione przewidywania odnośnie do rozwoju chrześci-
jaństwa i islamu w Afryce Subsaharyjskiej (por. Pew Research Center, 
2017).

Rys. 3. Religia jest bardzo istotna dla ludzi w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Połu-
dniowej Azji, Ameryce Łacińskiej

Źródło: Pew Research Center, The Changing Global Religious Landscape, https://
www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-
05_projectionsupdate_medianage640px/ (dostęp: 20.12.2019).

https://www.pewforum.org/2018/06/13/why-do-levels-of-religious-observance-vary-by-age-and-country/pf-06-13-18_religiouscommitment-01-00/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_medianage640px/
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Relacje religia – polityka
Tradycyjnie geopolityka odnosi się do „twardych” danych wynikających 
ze związku między władzą a konkretnym terytorium. Współcześnie co-
raz większe znaczenie przypisuje się „miękkim” danym, takim jak kul-
tura czy religia. Wiąże się to z przekonaniem, że w geopolityce chodzi 
również o panowanie nad przestrzenią niematerialną. Ponadto następu-
je dowartościowanie roli niepaństwowych aktorów politycznych. Część 
z nich to podmioty powstałe na bazie religii, np. Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż czy Caritas Internationalis. W rzeczywistości nie jest to 
nowa tendencja, a jedynie rodzaj powrotu do przeszłości, tyle że w no-
wej wersji. Pomijanie w naukach o polityce, a więc także w geopolity-
ce i stosunkach międzynarodowych, czynnika religijnego (w tym wpły-
wu państwowego ateizmu) zdaje się wynikać z przyczyn natury głównie 
ideologicznej. Częścią tej postawy jest ideologiczne podejście do pro-
cesów sekularyzacji. Peter Berger w 1968 roku ogłosił, że w „XXI wie-
ku osoby wierzące będzie można prawdopodobnie znaleźć tylko w nie-
wielkich sektach, które współdziałając ze sobą będą próbowały stawić 
opór ogólnoświatowej świeckiej kulturze” (Zenderowski, 2014, s. 549). 
Przez blisko trzydzieści lat opinia Bergera uchodziła za naukową. Dziś 
wiemy – co sam zresztą przyznał – że nie tylko jest ona błędna teore-
tycznie, ale że obserwowane procesy mają (poza przypadkiem Europy 
i Stanów Zjednoczonych) kierunek dokładnie odwrotny. W samą zaś te-
orię spontanicznej sekularyzacji wpisana była teza ideologiczna, któ-
ra stanowiła alibi dla prowadzonej przez wiele państw polityki laicyzacji 
(por. Casanova, 2005; Mazurkiewicz, 2019, s. 11‒30).
 Do powyższych informacji warto dodać przypomnienie, że stosunek 
wielkich religii do instytucji państwa (i odwrotnie) zależy od danej religii, 
przy czym na ogół nie sprawia większej trudności wskazanie państw, 
które identyfikują się z konkretną religią, bądź z wypracowanym na jej 
gruncie modelem cywilizacyjnym. Choć zgodnie z tezą sekularyzacyj-
ną w XXI wieku nie powinno być już państw utożsamiających się z ja-
kąś konkretną religią, to w rzeczywistości niemal połowa państw świa-
ta określa się poprzez odniesienie do religii (rys. 4). Mamy do czynienia 
albo z religią państwową (22%), albo z religią preferowaną ‒ w ramach 
modelu państwa świeckiego (20%), albo z wybraną polityczną wrogoś-
cią wobec religijnych instytucji (5%). Religia państwowa to najczęściej 
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islam, chociaż trzeba pamiętać o istnieniu państw wyznaniowych 
chrześcijańskich (protestanckich lub prawosławnych) w Europie, któ-
re – w modelu protestanckim – na ogół są zamieszkiwane przez dość 
zsekularyzowane społeczeństwa. Religia preferowana to bardzo często 
chrześcijaństwo odwołujące się do idei państwa świeckiego i rozdzia-
łu państwa i Kościoła (istnieją wyjątki w postaci Turcji, w której mamy 
model hybrydowy relacji państwo – religia). Wrogość nie w stosunku 
do „obcej” religii, ale do religii jako takiej najczęściej spotykamy w pań-
stwach komunistycznych.

Rys. 4. Cztery na dziesięć państw mają oficjalną religię państwową 
lub religię preferowaną

Źródło: Pew Research Center, Many Countries Favor Specific Religions, Official-
ly or Unofficially, https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-
specific -religions-officially-or-unofficially/pf_10-04-17_statereligions-00/ (dostęp: 
21.12.2019)

 Na szczególną uwagę zasługuje chrześcijaństwo, gdyż jedynie w ra-
mach tej religii istnieje instytucja (Kościół), która w swojej strukturze or-
ganizacyjnej wykazuje pewne podobieństwo do państwa, ale jest całko-
wicie od niego odrębna (autonomiczna), będąc zarazem instytucją ściśle 
religijną. Powoduje to, że również na terenach (w państwach), gdzie 
chrześcijanie są grupą mniejszościową, zorganizowani są na poziomie 

https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/pf_10-04-17_statereligions-00/
https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/pf_10-04-17_statereligions-00/
https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/pf_10-04-17_statereligions-00/
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instytucjonalnym w postaci parafii czy diecezji. W przypadku Kościoła ka-
tolickiego istnieje także struktura międzynarodowa – Stolica Apostolska, 
która dysponuje podmiotowością prawną w stosunkach międzynarodo-
wych. Po stronie islamu mamy do czynienia z Organizacją Współpracy 
Islamskiej (OIC), bodaj jedynym na świecie stowarzyszeniem państw, 
które zorganizowane jest na podstawie kryterium religijnego.

Polityzacja religii i instrumentalizacja religii
Można wyliczyć przynajmniej pięć powodów, dla których państwo prze-
jawia zainteresowanie religią. Po pierwsze, istnieją w świecie państwa 
teokratyczne, w których polityka traktowana jest (przynajmniej teore-
tycznie) jako narzędzie realizacji woli Bożej i wsparcie w doprowadze-
niu poddanych do zbawienia. Po drugie, mieliśmy i mamy na świecie 
państwa ideologiczne (np. Chiny czy Korea Północna), w których owa 
ideologia pełni rolę „świeckiej religii” (Ersatzreligion). W tej sytuacji każ-
da rzeczywista religia stanowi konkurencję w walce o „dusze” obywateli. 
Nie do przyjęcia jest wówczas istnienie jakichkolwiek instytucji, również 
religijnych, które nie podlegałyby państwowej kontroli (państwo intere-
suje się religią po to, by ją „unieszkodliwić”). Po trzecie, od czasów Pla-
tona religia postrzegana jest jako jeden z potencjalnych instrumentów 
politycznego działania. Platonowi nie chodziło o to, że przywódcy reli-
gijni mogliby stawiać sobie cele polityczne, ale odwrotnie: był przeko-
nany, że państwem nie da się rządzić bez odwołania się do religijnej 
motywacji. Religia legitymizuje władzę polityczną, a zarazem motywu-
je ludzi do posłuszeństwa, mimo że władza ta nie obiecuje doskonałej 
sprawiedliwości. Człowiek religijny wie bowiem, że ta wymierzana jest 
przez bogów w innym eonie (Jean-Jacques Rousseau odmowę wyzna-
wania „świeckiej religii” obwarował sankcją kary śmierci; por. Mazurkie-
wicz, 2018, s. 113‒134). Mamy tu do czynienia z podejmowaną przez 
państwo próbą instrumentalizacji religii do celów politycznych, co może 
się dokonywać w dobrej lub złej wierze, choć w obu przypadkach jest 
wykroczeniem przeciwko wolności religijnej  4. Po czwarte, państwo wie-
lokulturowe może postrzegać religię jako źródło potencjalnego konfliktu 

4  Wergiliusz napisał Eneidę na zamówienie Oktawiana Augusta, aby rodowi cesarza 
(gens Julia) przypisać boskie pochodzenie, wywodząc go od bogini Wenus i od Trojan.
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społecznego. Może zatem obawiać się czegoś w rodzaju „wojen religij-
nych” między wyznaniowo zróżnicowanymi sektorami społeczeństwa. 
W poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny może chcieć podej-
mować działania nastawione na jego ustanowienie czy podtrzymanie. 
Wydaje się, że obecnie w Europie jest to zasadniczy powód państwowe-
go zainteresowania islamem jako religią większości przybywających na 
Stary Kontynent imigrantów, pojawia się bowiem istotne pytanie o zdol-
ność europejskich społeczeństw do integracji nowych przybyszów oraz 
o chęć samych imigrantów do stania się częścią zachodniego społe-
czeństwa. Po piąte, państwo może postrzegać religię jako jeden z istot-
nych elementów dobra wspólnego. Może być zainteresowane tym, aby 
ludzie byli religijni, ale bez wspierania jakiejkolwiek konkretnej religii. 
Zawołania God bless America czy In God we trust pierwotnie były skie-
rowane do Boga chrześcijan, choć bez wyraźnego powiazania z kon-
kretnym chrześcijańskim wyznaniem. Wydaje się jednak, że w przy-
padku istotnych zmian w religijnym krajobrazie Stanów Zjednoczonych 
objęcie życzliwością ze strony państwa innych religii nie będzie wyma-
gało zmiany narodowych sloganów.
 W dwóch pierwszych przypadkach, a więc w sytuacji, gdy państwo 
utożsamia się z jakąś religią lub ideologią, dość naturalną konsekwen-
cją może być percepcja znaczenia przestrzeni poprzez pryzmat tej re-
ligii czy ideologii. Może to prowadzić do prób zwalczania „obcej” religii 
nie tylko na terenie własnego państwa, ale także dążenia do przeję-
cia na własność terytorium zajmowanego dotychczas przez inną religię/
ideologię. Z jednej strony, mamy świadomość uniwersalizmu zawartego 
w obu XX-wiecznych totalitaryzmach: nazizmie i komunizmie, z drugiej 
zaś uniwersalizmu islamskiego, zmierzającego do utworzenia jednej 
globalnej wspólnoty wyznawców islamu (umma), co w radykalnych ru-
chach kojarzone jest z obowiązkiem dążenia do utworzenia nowego ka-
lifatu (Zenderowski, 2014, s. 555). Uniwersalizm chrześcijański, z uwagi 
na dualizm instytucjonalny: państwo – Kościół, jest innego rodzaju.
 Szczególnie delikatna jest kwestia podejścia do terytoriów należą-
cych do danej religii i utraconych. Niekiedy są one postrzegane jako te-
rytoria „okupowane” przez inną religię, a więc niejako nakładające na 
wyznawców obowiązek ich odzyskania. Gilles Kepel wspomina o zasa-
dzie wyznawanej przynajmniej w ramach radykalnego islamu, zgodnie 
z którą „terytorium, które niegdyś było pod dominacją muzułmańską, 
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musi (…) pozostać muzułmańskie na wieczność” (Kepel, 2017, s. 295). 
Nie chodzi w tym przypadku jedynie o ewentualny obowiązek odzyska-
nia terytorium i odbudowania np. Kalifatu Kordoby, ale o religijny charak-
ter tego obowiązku. Jednym z narzędzi realizacji tego typu postulatów 
politycznych bywa polityka migracyjna państw pochodzenia imigrantów, 
wspierających najpierw sam proces emigracji, a następnie „diasporyza-
cję” migracyjnej wspólnoty (Dumont, 2018, s. 298).
 W przypadku trzecim, a więc uznania religii za niezbędne narzędzie 
politycznego działania, łatwo o jej instrumentalizację. Robert Spaemann 
zwraca uwagę na skrajne uprzedmiotowienie świata przez współczes-
ne nauki przyrodnicze oraz na zdominowaną przez racjonalność celową 
praktykę życiową Europejczyków: 

Racjonalność cywilizacji naukowo-technicznej i funkcjonalizm stały się po-
wszechną formą myślenia, podporządkowującą sobie całą treść życia. Nawet 
religia znalazła w tej cywilizacji swe ostateczne uzasadnienie nie w czci odda-
wanej Bogu, lecz w zaspokajaniu religijnych potrzeb człowieka. (…) Dla funkcjo-
nalizmu nic nie istnieje samo przez się. Wszystko definiowane jest poprzez to, 
do czego służy, i dlatego daje się zastąpić czymś innym, co pełni tę samą funk-
cję (Spaemann, 2010, s. 491).

 Uznaje się zatem wartość religii i przyznaje się jej prawo do zaistnie-
nia także w przestrzeni publicznej o tyle, o ile dobrze ona spełnia pewną 
zadaną jej funkcję świecką, o ile służy osiąganiu pewnych pozareligij-
nych celów. Jako przykład takiego sposobu myślenia Spaemann przyta-
cza stwierdzenie, że „medytacja zen jest ważna, ponieważ wytrenowani 
przez nią policjanci są lepszymi snajperami” (Spaemann, 2009, s. 133). 
Być może jest to zdanie prawdziwe, niemniej otwarta pozostaje kwestia, 
jakie to ma znaczenie dla jednostki, która miałaby się oddawać pewnym 
religijnym praktykom w celu zwiększenia „efektywności” w pracy. Funk-
cjonalne podejście do religii w ramach geopolityki oznacza, że pań-
stwo jest tak długo zainteresowane religią, jak długo wypełnia ona pew-
ną funkcję zadaną jej przez państwo, równocześnie jednak poszukuje 
mniej kłopotliwych dla siebie ekwiwalentów. Z reguły religia pełni pewne 
użyteczne (także politycznie) funkcje, ale te zastępcze (z jej punktu wi-
dzenia) funkcje wypełnia jedynie ubocznie, niejako „przy okazji”.
 Zdaniem Crane’a religia jest istotnym czynnikiem wspólnototwór-
czym. Człowiek, postrzegany z perspektywy liberalnej, jest indywidua-
listą wchodzącym w relacje z innymi na zasadzie kontraktu. W polityce 
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i w geopolityce liczą się jednak nie jednostki, ale wspólnoty. Wspólnoty 
oparte na zasadzie życzliwości i solidarności nie powstają samorzutnie, 
co na ogół umyka uwadze politologów czy generalnie naukowców. Dzie-
je się tak dlatego, że sami należą do wspólnot akademickich opartych 
na tych zasadach – pisze Philip Kitcher. 

Dlatego też brak podobnych świeckich struktur w wypadku innych grup społecz-
nych ginie z ich pola widzenia. Nie zauważają, że – nawet z punktu widzenia 
własnej ideologii politycznej – są jedynie wyjątkiem. Jednak w wielu bogatych 
częściach świata, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, właściwie nigdzie – 
poza synagogami, kościołami i meczetami – nie da się odnaleźć poczucia bra-
terstwa o takich wymiarze, jaki zapewniają wspólnoty religijne (Kitcher, 2014, 
s. 120, za: Crane, 2019, s. 74; por. Cavanaugh, 2010). 

 Crane dowodzi, że wierzenia i praktyki religijne zawsze wiążą się 
z przynależnością, przy czym – jego zdaniem – ma ona podobny cha-
rakter, jak przynależność do wspólnoty narodowej czy etnicznej. Chodzi 
tu o relacje, które nie zostały swobodnie uzgodnione czy wynegocjowa-
ne (por. Crane, 2019, s. 67‒69).
 Religie zapewniają członkom własnej wspólnoty poczucie tożsa-
mości i przynależności, wybitnie przyczyniają się też do wytworzenia 
poczucia wspólnoty nieopartej na wspólnych interesach. Radosław 
Zenderowski, analizując rolę religii w konflikcie bałkańskim, rozróżnia 
proces etnicyzacji (polityzacji) religii od procesu sakralizacji etnosu (na-
rodu). Religia niejako ze swojej natury sprzyja tworzeniu się i umacnia-
niu tożsamości etnicznych. Na ogół wspólnota, w tym także wspólnota 
narodowa, stanowi istotną wartość z punktu widzenia religii. W chrześ-
cijaństwie rodzina i naród uchodzą za jedynie dwie wspólnoty natural-
ne. Tam jednak, gdzie granice wspólnot religijnych i etnicznych/naro-
dowych nakładają się na siebie, może dochodzić do instrumentalizacji 
religii do świeckich celów, zwłaszcza gdy między wspólnotami etniczny-
mi dochodzi do otwartego konfliktu. Grupy etniczne mogą sobie uzur-
pować prawo wyłącznej własności poszczególnych świętych, szczegól-
nie narodowych patronów, także świętych miejsc czy nawet elementów 
doktryny religijnej. Może dochodzić wręcz do secesji doktrynalnej (po-
wstanie herezji) lub organizacyjnej (powstanie schizmy). Religia ulega 
deuniwersalizacji, staje się własnością jednej tylko wspólnoty etnicznej. 
Zenderowski zauważa, że w przypadku konfliktu bałkańskiego, a więc 
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rozgrywającego się w środowisku „przed chwilą” ateistycznym i pod 
przywództwem wciąż tych samych komunistycznych polityków, religia 
została instrumentalnie wykorzystana jako fundament nowej, tzn. post-
komunistycznej i postjugosłowiańskiej tożsamości etnicznej (Zenderow-
ski, 2011, s. 168‒205). Możliwe jest także zjawisko odwrotne, gdy naród 
zostaje podniesiony do rangi wspólnoty sakralnej. Staje się wspólnotą 
quasi-religijną, posiadającą własne, wyznaczone przez Boga zadanie 
do spełnienia w historii świata (por. Zenderowski, 2011, s. 39‒56). Jak 
ujął to Thomas Nipperdey: „W tym, co narodowe, religia ulega sekula-
ryzacji, a świeckość – sakralizacji” (Nipperdey, 1982, s. 300, za: Zende-
rowski, 2011, s. 44).
 Rozpatrując związek religii z tzw. konfliktami religijnymi Crane za-
uważa, że w religii można wyróżnić cztery elementy:

1. treści ściśle teologiczne,
2. nieteologiczne, lecz ściśle religijne składniki doktryn, jak np. zasa-

dy dotyczące tego, jak żyć lub sprawować kult,
3. element identyfikacji,
4. aspekty psychologiczne, społeczne i kulturowe, które w zasadzie 

nie są religijne (Crane, 2019, s. 90).
 Zdaniem Crane’a treści ściśle teologiczne chyba nigdy nie były powo-
dem tzw. religijnej wojny  5. To nie filioque – stwierdza – legło u podstawy 
wojny między Serbami i Chorwatami w latach 90-tych ubiegłego stulecia 
(Crane, 2019, s. 92). W przypadku tego typu konfliktów mamy raczej do 
czynienia z trzema pozostałymi elementami. Konflikt sunnicko -szyicki 
określa on jako religijny, ale nie teologiczny. Z tego punktu widzenia 
zasadniczym czynnikiem jest ów element identyfikacyjny oraz pewne 
aspekty psychologiczne, społeczne i kulturowe. Jako przykład przyta-
cza on anegdotę odnoszącą się do konfliktu w Belfaście. Mężczyznę za-
trzymanego na ulicznej blokadzie zapytano o wyznawaną religię. „Kie-
dy odpowiada, że jest ateistą, pada kolejne pytanie: «Protestanckim czy 
katolickim ateistą?»” (Hitchens, 2014, s. 24, za: Crane, 2019, s. 96). 
Dowcip ten, oryginalnie przytoczony przez Christophera Hitchensa, zo-
stał zdaniem Crane’a źle przez niego zinterpretowany, z czego wynika, 

5  William Cavanaugh (2009) kwestię tzw. wojen religijnych postrzega jako przejaw 
procesu formowania się nowożytnych państw narodowych. W procesie tym religia 
nigdy nie odgrywała zasadniczej roli.
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że doktryna w północnoirlandzkim konflikcie nie odgrywała żadnej roli. 
Czynnik religijny został sprowadzony do roli etykietki pozwalającej od-
różnić „swoich” od „obcych”.
 Mówiąc o instrumentalizacji religii warto podkreślić bardzo popular-
ny obecnie na Zachodzie aspekt, który najlepiej ukazać odwołując się 
do anegdoty. Jest to inna wersja argumentu Platona. Po zamachu ter-
rorystycznym na lotnisku w Zaventem w 2016 roku w prasie belgijskiej 
miała miejsce dyskusja o możliwych narzędziach skutecznej integracji 
imigrantów. Jednym z pomysłów było wprowadzenie w belgijskich szko-
łach obowiązkowego przedmiotu, który pierwotnie nazwano les cours 
de rien, dosłownie: lekcje o niczym. Pomysłodawca wychodził z założe-
nia, że szkoły w jego kraju, w których prowadzi się lekcje religii katoli-
ckiej, protestanckiej, prawosławnej, islamskiej, judaizmu, a także lekcje 
etyki, nie są wystarczająco neutralne, co jest przyczyną pojawiającego 
się religijnego fundamentalizmu. Stąd pomysł, aby wprowadzić nowy 
obowiązkowy przedmiot, który służyłby wychowaniu dzieci i młodzieży 
w ramach światopoglądu wykraczającego ponad każdy z tych partyku-
larnych punktów widzenia. Ostatecznie przedmiot ten wprowadzono do 
szkół, choć pod inną nazwą.
 Patrząc na politykę wyznaniową Unii Europejskiej, podkreślając jej 
wyjątkowy charakter, można powiedzieć, że – mimo iż w stworzonych 
dla dzieci europejskich urzędników szkołach prowadzone są lekcje reli-
gii – unijna wizja neutralności światopoglądowej dość bliska jest pomy-
słodawcy belgijskich cours de rien. Realizm polityczny każe uwzględniać 
przy podejmowaniu decyzji politycznych obecność wspólnot religijnych 
jako fakt społeczny, a w związku z tym starać się zaskarbić ich życzli-
wość lub przynajmniej chłodną obojętność. Niemniej zdaje się temu to-
warzyszyć nadzieja, że dzięki długofalowej polityce unijnej religie się 
zmienią, upodabniając się do belgijskich cours de rien. Kościoły i wspól-
noty religijne są ważnym partnerem unijnych konsultacji, ale poprzez 
wciąganie ich w ten proces dąży się do neutralizacji ich religijnego prze-
słania. Ostatecznie funkcjonariusze unijni otrzymają użyteczny politycz-
nie instrument, nad którym będą w pełni panować (por. Mazurkiewicz, 
2019, s. 11‒37).



371Geopolityka a religia

Podsumowanie
Religia zawsze rozwija się w pewnej geograficznej przestrzeni, którą 
naznacza (np. poprzez umieszczanie w niej znaków religijnych, budowę 
sanktuariów, grobów, szlaki pielgrzymkowe itp.) i z którą jej wyznawcy 
w szczególny sposób się identyfikują. Teza o postępującej gwałtownie 
deterytorializacji religii jest przesadzona. Pod słowem „religia” rozumie 
się zazwyczaj bardzo zróżnicowane zjawiska (monoteizm, henoteizm, 
politeizm, religie wewnątrz- i zewnątrzświatowe itp.), które łączy pew-
na systematyczność podejmowanych przez ludzi praktycznych, a odno-
szących się do transcendencji wysiłków w celu odnalezienia sensu ży-
cia i miejsca w świecie.
 Relacje każdej religii ze sferą polityczną są inaczej zdefiniowane, 
w tym również jej cele geopolityczne. Religie, poza funkcją ściśle reli-
gijną, pełnią na ogół szereg funkcji zastępczych (np. tożsamościowych, 
wspólnototwórczych), co sprawia, że niejednokrotnie podejmowane są 
próby ich polityzacji i instrumentalizacji. Próby takie podejmują nie tylko 
politycy identyfikujący się z jakąś konkretną religią, ale również ci, któ-
rzy deklarują się jako agnostycy czy ateiści.
 Geopolityczny paradygmat danej religii może z czasem ulegać istot-
nej zmianie, jak np. w przypadku Kościoła katolickiego i pontyfikatu pa-
pieża Franciszka. Jednym z narzędzi geopolitycznego oddziaływania 
może być próba całkowitego wyeliminowania wątku odnoszącego się 
do danej religii z publicznej dyskusji, jak ma to miejsce w przypadku is-
lamu i pojęcia „islamofobia”.
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zmiana paradygmatu w geopolityce religii

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Tekst odwołuje się do pojęcia terytorium, w kon-
tekście zmiany przydawanego mu znaczenia.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: autor ukazuje historyczne przy-
kłady zmian w geopolityce religii, związanych z aspektami politycznymi, 
migracji i zmian religijnych (w tym sekularyzacji).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem dalszych rozważań są 
zagadnienia zmiany paradygmatu w geopolityce katolickiej, związanego 
z odmienną perspektywą geopolityczną przyjmowaną przez papieży Jana 
Pawła II i Franciszka.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJA-
MI: autor rozważa kwestie geopolityki religii w przypadku europy, w któ-
rej istotną rolę odgrywają m.in. zagadnienia stosunku do islamu i jego 
miejsca w życiu publicznym.

Słowa kluczowe: terytorium, religia, katolicyzm, islam
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zmiany w znaczeniu nadawanemu terytorium
Postrzeganie terytorium w ramach konkretnej religii może się zmieniać. 
Dotyczy to zarówno tego, jakie terytoria uznawane są za przynależne 
do danej religii („ziemie kanoniczne”), jak również tego, jakie terytoria 
według dominującej w danej wspólnocie opinii powinny do niej przynale-
żeć (wymiar ekspansywny), wreszcie zaś tego, jakie terytoria uznawane 
są za przyjazne bądź wrogie danej religii.
 Wspólną cechą religii dominujących dzisiaj w świecie jest to, że po-
trafimy wskazać ich historyczny początek czyli moment, przed którym 
ich jeszcze nie było, tzn. nie zajmowały żadnego terytorium. Można za-
tem przeanalizować historyczny proces poszerzania terytorium zdomi-
nowanego przez każdą z nich. Pierwszym czynnikiem rozwoju wspól-
noty religijnej, a także powiększania terytorium przez nią zajmowanego, 
są konwersje. Dokonują się one na terytorium rodzimym, tzn. w ramach 
pierwotnej wspólnoty etnicznej, do której należy założyciel nowej reli-
gii, oraz poprzez wyprawy misyjne, tzn. głoszenie nowej wiary w środo-
wisku pierwotnie obcym etnicznie. Drugim sposobem poszerzania ob-
szaru wpływu danej religii są podboje, wymaga to jednak dostępu do 
pewnych minimalnych zasobów politycznych i militarnych. Wydaje się, 
że powinno to być zgodne, a przynajmniej niesprzeczne, z założenia-
mi danej religii. Współcześnie, w dobie masowych migracji, pokojowe 
przemieszczanie się dużych grup wyznawców konkretnej religii może 
zmieniać strukturę religijną populacji zamieszkującej dane terytorium. 
Innym czynnikiem powodującym podobny skutek może być istotna róż-
nica współczynników dzietności między grupami religijnymi zamieszku-
jącymi to samo terytorium.
 Religie, zajmując w miarę rozwoju nowe terytoria, wypierają grupy 
religijne wcześniej tam istniejące. Może się to odbywać na zasadzie po-
kojowej. Do pewnego stopnia tak można postrzegać np. moment ofi-
cjalnego przejścia Cesarstwa Rzymskiego z politeizmu na chrześcijań-
stwo. Jeśli poszerzanie terytorium odbywa się poprzez podboje, mamy 
na ogół do czynienia – poczynając od najbardziej radykalnych środ-
ków – z eksterminacją wyznawców religii autochtonicznej, przymuso-
wą konwersją lub z uznaniem ich za poddanych drugiej kategorii (w is-
lamie status dhimmi) i marginalizacją zarówno w obszarze politycznym 
jak i ekonomicznym, np. poprzez zobowiązanie do płacenia specjalnych 
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podatków „za ochronę” (w islamie: dżizja) oraz od posiadanej własności 
ziemskiej (w islamie: charadż)  1. Pełna „asymilacja” nowego terytorium 
na ogół następuje dopiero po kilku wiekach, co jednak nie jest równo-
znaczne z całkowitym zanikiem wspólnoty religijnej wcześniej je za-
mieszkującej. Wydaje się, że „odporność” grupy religijnej w tym starciu 
znacznie się zwiększa, jeśli na różnicę religijną nakłada się różnica et-
niczna (np. Koptowie w Egipcie czy Chaldejczycy w Iraku). Do usuwania 
„resztek” wcześniej dominującej wspólnoty religijnej dochodzi niekiedy 
w wyniku rekonkwisty (np. uznanie Morysków za element zagrażający 
Królestwu Granady i odesłanie ich w 1609 r. do Maghrebu), dojścia do 
władzy radykalnych grup (np. wypędzenie z Francji w latach 1901‒1904 
około 30 tysięcy zakonników i sióstr zakonnych, ludobójstwo Ormian 
w Turcji w latach 1915‒1917, czy „czystki religijne” polegające na wy-
pędzeniu chrześcijańskiej i jazydzkiej ludności autochtonicznej po tzw. 
drugiej wojnie irackiej)  2. Niekiedy autochtoniczne wspólnoty religijne za-
nikają niemal całkowicie w stosunkowo krótkim czasie (np. chrześcija-
nie w Afryce Północnej po opanowaniu jej przez islam), a innym razem 
dopiero po kilku lub kilkunastu wiekach, czasem naznaczonych względ-
ną tolerancją (np. chrześcijanie i Żydzi w imperium osmańskim)  3.
 Zanikająca wspólnota religijna pozostawia po sobie ślady materialne 
w postaci świątyń, cmentarzy, symboli religijnych w przestrzeni publicz-
nej czy architekturze. Wspólnota zdobywająca dominację na danym te-
renie niejednokrotnie stara się o wymazanie tych śladów materialnych, 
np. przekształcając świątynie pogańskie w chrześcijańskie (np. Pante-
on w Rzymie), muzułmańskich w chrześcijańskie (np. meczet w Kordo-
bie), chrześcijańskich w muzułmańskie (np. Hagia Sophia w Istambule). 
Często nowe świątynie wznoszone są na ruinach starych (np. meczet 
w Kordobie na miejscu kościoła Wizygotów). Aby nie podawać jedynie 
przykładów świadczących o rywalizacji chrześcijańsko-muzułmańskiej, 

1  „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują 
tego, co zakazał Allah i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród 
tych, którym zostaną dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny (dżizji) własną 
ręką i nie zostaną upokorzeni” (Koran 9: 29). Por. Pagès, 2020, s. 481‒482.

2  Holokaust jest nieco odmiennym zjawiskiem, gdyż doszło do niego na terenach, 
które nigdy nie były zdominowane przez społeczność żydowską.

3  W przypadku chrześcijaństwa mamy do czynienia z wyraźnym instytucjonalnym 
rozróżnieniem państwa i Kościoła, oraz z pewną trudnością przypisania odpowie-
dzialności za konkretne działania odnoszące się do związku państwa i religii.
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wspomnijmy o pochodzących z VI wieku posągach Buddy w Bamia-
nie, które w 2001 roku zniszczyli afgańscy talibowie. W sporze o świę-
te miejsca uczestniczy także tzw. opcja laicka. Przykładem może być 
przekształcenie katedry Notre Dame w Paryżu w Świątynię Rozumu 
(fr. Temple de la Raison) w trakcie rewolucji francuskiej, wzniesienie 
wieży Eiffla (fr. La Tour Eiffel) w setną rocznicę rewolucji, aby przyćmić 
średniowieczną katedrę, czy współczesne spory o sposób odbudowy 
katedry po pożarze w 2019 roku. Warto zaznaczyć, że w odpowiedzi na 
budowę wieży Eiffla na wzgórzu Montmartre wzniesiono, dominującą na 
paryskim niebie, bazylikę Sacre Cœur. Innym przykładem symbolicznej 
rywalizacji może być historia Soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, 
wzniesionego między 1817 a 1880 rokiem jako votum za uratowanie 
Rosji przed najazdem napoleońskim, zburzonej przez władzę sowiecką 
w 1931 roku i odbudowanej w latach 1990‒2000. Polskim przykładem 
może być historia cerkwi św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim 
w Warszawie, wzniesionej po upadku powstania styczniowego jako 
znak panowania rosyjskiego prawosławnego mocarstwa  4 i rozebranej 
w latach 1924‒1926, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  5.

4  Piotr Paszkiewicz w książce Pod berłem Romanowów: sztuka rosyjska w Warsza-
wie 1815–1915 przytacza komentarz z ówczesnej prasy rosyjskiej: „Rosyjska pra-
wosławna świątynia (...) wzniesiona na najwidoczniejszym miejscu Warszawy jest 
koniecznością nie tylko dla potrzeby religijnej, ale jest konieczna jako symbol ro-
syjskiej państwowości w tym kraju, symbol prawosławnej Rosji, której nierozłączną 
część stanowi Królestwo Polskie” (Paszkiewicz, 1991, s. 115).

5  Do świątyni tej nawiązuje kard. Stefan Wyszyński, opowiadając o powodach, dla 
których chciał, aby Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Warszawie w 1979 r. właś-
nie na ówczesnym pl. Zwycięstwa: „Wychowany jestem – mówił kard. Wyszyński ‒ 
w szkołach warszawskich. Znam Warszawę sprzed I wojny światowej. W Warsza-
wie uczyłem się, miałem kolegów. Dokładnie na tym miejscu, gdzie stał Ojciec 
Święty, była absyda olbrzymiej cerkwi carskiej, postawionej na rozkaz cara jako 
ostateczne pognębienie Polski i Kościoła. Car powiedział na Zamku: «Polacy, po-
rzućcie wszelką nadzieję». Dlatego chciałem, żeby Ojciec św. był na Zamku, a nie 
w Belwederze. (…) Nie, Polacy nie porzucą nadziei. Dla mnie w czasie tej Mszy 
św. było to ogromne przeżycie, wstrząs ogromny, bo siedziałem na tym miejscu, 
gdzie stała cerkiew i patrzyłem na Papieża, który odprawiał Mszę św. tam, gdzie 
była główna kopuła cerkwi i obrzędy tej potęgi carskiej; i wszystko to znikło i Papież 
odprawia Mszę łacińską, katolicką, właśnie tutaj. To było zwycięstwo, ale oczywi-
ście narodowo-religijne, świadczące o związku: Kościół i Naród i wzajemnej jakiejś, 
choć nierównej konieczności tych dwóch instytucji dla ratowania sytuacji. I ta War-
szawa, Ojcze Święty, która tak oklaskiwała, która właściwie akcentowała każde sło-
wo wypowiedziane przez Ojca Świętego, też to dobrze zrozumiała” (Jan Paweł II, 
2019, s. 44‒45).
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Rys. 1. Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Warszawie

Źródło: https://api.culture.pl/sites/default/files/2019-12/warszawa_alexandro-nev-
sky_sobor_1910-e_02.jpg.

 Mówiąc o znakach materialnych, można wspomnieć także o szla-
kach pielgrzymkowych, np. drogach św. Jakuba (hiszp. Camino de San-
tiago) prowadzących z różnych miejsc Starego Kontynentu do grobu 
Apostoła w Santiago de Compostela. Szlak, odnowiony na apel Rady 
Europy, oznaczony jest na przydrożnych drogowskazach symbolem 
muszli św. Jakuba. Zwyczaj pielgrzymowania do miejsc o szczególnym 
charakterze religijnym nie jest jedynie chrześcijańską specyfiką.
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Mapa 1. Drogi św. Jakuba w Europie

Źródło: http://peregrini.info/fotogaleria/Mapy-Drog-Jakubowych-_12.

 Znaczenie geopolityczne danego terytorium zmienia się również 
w wyniku konfliktów w łonie danej religii. I tak, percepcja przestrzeni 
przynależącej do chrześcijaństwa zmieniła się w sposób istotny za spra-
wą schizmy wschodniej czy reformacji. Podobne spostrzeżenie można 
odnieść do rozpadu wspólnoty muzułmańskiej na sunnicką i szyicką (tu 
analogia jest dość daleka).
 Z punktu widzenia geopolityki religii istotne znaczenie ma także py-
tanie o terytoria zaprzyjaźnione, wrogie i neutralne wobec danej religii. 
Oczywiście nie chodzi tu o terytoria w sensie fizycznym, ale o teryto-
ria naznaczone określoną fizjonomią religijną i kulturową  6. Można zatem 

6  Według Jana Pawła II to nie suwerenność państwowa, lecz duchowa jest podstawą 
istnienia wspólnoty narodowej i gwarancją jej przyszłości. Nawet pozbawiony pań-
stwowości naród musi bytować w konkretnie określonej geograficznie przestrzeni. 
Pojawiają się w związku z tym takie pojęcia, jak „fizjonomia narodowa”, „równowa-
ga kulturowa”, czy „kultura typowa dla danego terytorium”. Terminy te nawiązują do 
występującej w niemieckiej literaturze przedmiotu koncepcji Leitkultur. W Orędziu 
na Światowy Dzień Pokoju z 1 stycznia 2001 r. czytamy: „(…) nie należy lekcewa-
żyć roli, jaką kultura typowa dla danego terytorium odgrywa w harmonijnym rozwo-
ju, zwłaszcza w delikatnym wieku dorastania, ludzi zamieszkujących je od urodze-
nia. Z tego punktu widzenia można uznać za uzasadnione dążenie do zachowania 



382 PIoTR MazuRKIewIcz

mówić, że zamieszkujące dane terytorium wspólnoty są – często z ra-
cji historycznych – bliskie emocjonalnie, kulturowo, etycznie czy religij-
nie danej religii. Sympatia wobec współwyznawców ze strony wspólnoty 
zdominowanej przez zwolenników danej religii jest zrozumiała, ale może 
ona sięgać dalej, obejmując np. całą cywilizację powstałą na jej bazie. 
Następuje zatem uznanie chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, hinduizmu, 
buddyzmu czy konfucjanizmu za religię „własną” nawet wtedy, gdy nie 
jest się osobiście jej wyznawcą. Przekłada się to na poczucie pewnej 
wspólnoty wzorców cywilizacyjnych (np. małżeństwo monogamiczne lub 
poligamiczne), symboli i wartości uznawanych za oczywiste, stąd współ-
działanie na arenie międzynarodowej w obronie tych wartości wydaje się 
czymś naturalnym. Fizjonomia religijna i kulturowa nie jest jednak dana 
raz na zawsze, zmienia się w wyniku wspomnianych konfliktów i pęk-
nięć w łonie danej religii, procesów masowej migracji (np. pojawienie 
się silnych wspólnot muzułmańskich we Francji czy Niemczech), pro-
cesów sekularyzacji, rewolucji kulturowych (np. rewolucji październiko-
wej czy wydarzeń roku 1968 na Zachodzie), procesów natury politycz-
nej (np. dojście José Luisa Rodrígueza Zapatero do władzy w Hiszpanii) 
itp.  7 Zmiana geopolitycznego znaczenia terytoriów może się dokonywać 
także za sprawą wewnętrznych przewartościowań w łonie danej religii, 
które mogą być spowodowane np. zmianą w gronie jej liderów.

na danym terytorium określonej «równowagi kulturowej», przyjmujące za punkt od-
niesienia kulturę, która w największej mierze ukształtowała to terytorium; ta równo-
waga, pozostając otwarta na mniejszości i nie naruszając ich podstawowych praw, 
winna umożliwiać zachowanie i rozwój określonej «fizjonomii kulturowej», to zna-
czy tego podstawowego dziedzictwa języka, tradycji i wartości, które wiąże się za-
zwyczaj z doświadczeniem narodu i «ojczyzny»” (Jan Paweł II, 2007, s. 829).

7  Jose Casanova w ramach teorii sekularyzacji dokonuje rozróżnienia między właści-
wą teorią sekularyzacji a jej ideologicznym komponentem mającym źródło w oświe-
ceniowej krytyce religii, między teorią nowoczesnej autonomicznej dyferencjacji 
sfery świeckiej i religijnej, a tezą głoszącą, że nieuchronnym rezultatem procesu 
nowoczesnej dyferencjacji będzie postępująca erozja i ostateczne zniknięcie reli-
gii. W teorii sekularyzacji mamy zatem do czynienia z elementem deskryptywnym 
i normatywnym. Powołując się na dane empiryczne, Casanova dowodzi, że obec-
nie obserwujemy w świecie postępującą deprywatyzację religii, zaś stanowiąca wy-
jątek sekularyzacja w stylu europejskim jest głównie efektem samospełniającego 
się proroctwa, któremu – jak miało to miejsce na przykład we Francji – od przeszło 
dwustu lat towarzyszy użycie przemocy. Sekularyzacja w stylu europejskim jest 
więc głównie procesem odgórnie przeprowadzonym przez elity, w tym także elity 
polityczne, traktujące religię jako znak cywilizacyjnego zacofania, a zsekularyzo-
wane społeczeństwo jako synonim modernizacji (Casanova, 2016, s. 46).
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zmiana paradygmatu w geopolityce katolickiej

Pochodzący z Ameryki Południowej papież Franciszek zasadniczo zmie-
nił spojrzenie Watykanu na geopolitykę. Nie jest to całkowicie zaskaku-
jące, gdyż decyzje w tym zakresie musieli podejmować w przeszłości 
także inni papieże. W soborowej konstytucji Gaudium et spes uderza 
brak jakiejkolwiek wzmianki o komunizmie i kolonializmie. Świat, do któ-
rego ustosunkowuje się Kościół w tym dokumencie, to jedynie świat za-
chodniej demokracji. Wprawdzie w deklaracji Dignitatis humanae mowa 
jest także o innych niż chrześcijaństwo religiach, w tym o islamie, ale 
nie są one umieszczone w przestrzeni geograficznej, a jedynie w na-
kreślonej na nowo przestrzeni teologicznej. Jan Paweł II obejmując tron 
Piotrowy w znacznym stopniu zmienił watykańskie postrzeganie świata. 
Po pierwsze, poszerzył rozumienie Europy, przypominając o istnieniu 
Europy Środkowej i Wschodniej, nazwanych „drugim płucem”. Wyma-
gało to całkowitego przeorientowania watykańskiej polityki w stosunku 
do Związku Sowieckiego i komunizmu w ogóle. Komunizm został uzna-
ny przez Papieża Polaka za zjawisko przejściowe, które wkrótce powin-
no zniknąć z mapy świata. Oznaczało to rezygnację przez watykańską 
dyplomację z dążenia do stabilizacji poprzez zawieranie cząstkowych 
porozumień z komunistycznymi władzami. Ideę te dobrze oddaje zapis 
rozmowy Jana Pawła II z członkami Rady Głównej Episkopatu Polski, 
które odbyło się 5 czerwca 1979 roku na Jasnej Górze. Z ust bp. Broni-
sława Dąbrowskiego padają w niej słowa: „Kąkol bawi się Poggim” (Jan 
Paweł II, 2019, s. 56).
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Rys. 2. Kulturkampf. Pius IX i Otto von Bismarck grają w szachy

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kladdera-
datsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png/1280px-Kladderadatsch_1875_- 
_Zwischen_Berlin_und_Rom.png.

 Zmiana stosunku do komunizmu spowodowała pilną konieczność 
opracowania oficjalnego stanowiska na temat teologii wyzwolenia, 
z pomocą której Związek Sowiecki próbował zapewnić swoje wpły-
wy w Ameryce Południowej. Kolejnym ważnym tematem była kwestia 
pokoju na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II miał świadomość (ujawni-
ło się to w jego sprzeciwie wobec amerykańskiej interwencji w Iraku), 
że pierwszymi ofiarami wojny w tym rejonie będą mieszkający tam 
chrześcijanie. W tym kontekście ważną inicjatywą papieską było za-
proszenie wyznawców różnych religii na spotkanie do Asyżu, po raz 
pierwszy w 1986 roku. Warto także przypomnieć wizytę Jana Pawła II 
w 1985 roku w Maroku. Z drugiej zaś strony przypominał, zwłaszcza 
w trakcie wojny na Bałkanach, że w czasach, jakie nastały po maso-
wych zbrodniach komunizmu, najważniejszym przesłaniem ewange-
lii jest pojednanie (za: Górzna [red.], 2016; Górzna, 2016). Wreszcie 
Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki do 130 krajów świata, przebywając 
1,7 mln km czyli ponad trzykrotny dystans między Ziemią a Księżycem 
(por. Jackowski, Sołjan i Mróz, 2009, s. 19‒47). Mapy papieskich po-
dróży dają pewne wyobrażenie o geopolitycznej wyobraźni Jana Pa-
wła II, relatywizując wygłaszane na podstawie dokonywanych przez 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png/1280px-Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png/1280px-Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png/1280px-Kladderadatsch_1875_-_Zwischen_Berlin_und_Rom.png
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niego kardynalskich nominacji przekonanie o eurocentryzmie papieża 
(Scaglione, 2018).
 Pochodzący z Argentyny papież Franciszek szybko zerwał w Kurii 
Rzymskiej z „hermeneutyką ciągłości” (de Volder, 2019, s. 77). Stąd 
w wielu komentarzach do nauczania papieża mowa jest o „zmianie pa-
radygmatu”. W przemówieniu do pracowników Kurii Rzymskiej papież 
Franciszek, cytując Giuseppe Tomasi di Lampedusa, mówi wprost: „Je-
śli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko się musi zmie-
nić” (Franciszek, 2019).
 W spojrzeniu na geopolitykę wydaje się, że najważniejsze zmiany 
dotyczą de-europeizacji Kościoła katolickiego. Na skutek nominacji do-
konanych przez papieża Franciszka procent kardynałów z Europy w ko-
legium spadł z 57 do 42, zaś purpuratów z Ameryki Południowej wzrósł 
z 10 do 11 (Vatican Press, 2021). Papież wprowadził nowe spojrzenie 
na Amerykę Południową. Podczas podróży apostolskich odwiedził licz-
ne kraje tego kontynentu, omijając Argentynę. Dokonał swoistej reha-
bilitacji teologii wyzwolenia, zapraszając jej głównych przedstawicie-
li na kolokwia do Watykanu. Rozpoczął proces beatyfikacyjny jednego 
z nich – abp. Héldera Pessôa Câmary. W czasie Synodu o Amazonii 
(2019) dowartościowano „pradawne praktyki i mityczne wierzenia” lu-
dów tubylczych. Podczas pontyfikatu papieża Franciszka Stolica Apo-
stolska podpisała w 2018 roku „tymczasowe” porozumienie z rządem 
Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie nominacji biskupów (Vatican 
Press, 2018), odnowione w 2020 roku. Przeciwko temu porozumieniu 
stanowczo zaoponował kard. Joseph Zen, emerytowany arcybiskup 
Hong Kongu (Zen, 2020). W ramach tego porozumienia Watykan praw-
dopodobnie zobowiązał się do uznania biskupów wyświęconych bez 
zgody Stolicy Apostolskiej oraz do likwidacji Kościoła podziemnego. 
Wreszcie podczas pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
papież Franciszek oraz wielki imam Al-Azhar podpisali wspólną dekla-
rację o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnym współist-
nieniu. Padają w niej słowa uznane przez wielu teologów katolickich 
za kontrowersyjne, że „pluralizm i różnorodność religii (…) są wyrazem 
mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie” (Vatican Press, 
2019). Do listy zmian można dodać zbliżenie z Rosją (spotkanie z Pa-
triarchą Cyrylem na Kubie) i oziębienie relacji ze Stanami Zjednoczony-
mi w trakcie prezydentury Donalda Trumpa. Zmieniły się zatem relacje 
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Watykanu z dwoma krajami konkurującymi dzisiaj o miano najważniej-
szego w skali światowej obrońcy chrześcijaństwa. W czasach Jana 
Pawła II było oczywiste, że Stany Zjednoczone są sprzymierzeńcem, 
a Związek Sowiecki przeciwnikiem. W czasach Benedykta XVI stosu-
nek do USA się nie zmienił, natomiast relacje z Rosją – mimo wizyt Wła-
dimira Putina w Watykanie – pozostawały chłodne. Za pontyfikatu Fran-
ciszka wydaje się, że doszło do zmiany biegunów, choć prezydentura 
Joe Bidena może w istotny sposób wpłynąć na postrzeganie Stanów 
Zjednoczonych przez Stolicę Apostolską.
 Niewątpliwie w przypadku papieża Franciszka mamy do czynienia 
z nowym spojrzeniem na geopolitykę w Kościele katolickim. Niektórzy 
europejscy biskupi deklarują gotowość wprowadzenia w ich kraju wy-
branych postanowień synodu amazońskiego, a zatem zaczerpnięcia 
wzorców ze wspólnoty, która zawsze wydawała się znajdować na mar-
ginesie Kościoła powszechnego. W przypadku porozumienia z komu-
nistycznymi Chinami niektóre negatywne dla chińskich katolików skutki 
już są znane. W ramach ogłoszonej podczas XIX Zjazdu Komunistycz-
nej Partii Chin w 2017 roku programu „sinizacji religii” komunistyczny 
rząd nakazał m.in. zmodyfikowanie tłumaczeń świętych ksiąg chrześ-
cijaństwa, islamu i buddyzmu, aby pasowały do oficjalnej linii partii ko-
munistycznej (Wang, 2019). Z dniem 1 maja 2021 roku wejdą w życie 
„Środki administracyjne dotyczące personelu religijnego” (Introvigne, 
2021). Oznacza to utworzenie bazy danych autoryzowanych przez ko-
munistyczne władze duchownych. Rejestracja wymaga m.in. wykaza-
nia przez duchownego, że wspiera ustrój socjalistyczny i przywództwo 
Chińskiej Partii Komunistycznej (art. 3) oraz przeciwdziała nielegalnej 
działalności religijnej i ekstremizmowi religijnemu oraz infiltracji przez 
obce siły, które używają religii (art. 6). W przypadku katolików oznacza 
to m.in. zerwanie z relacji z Kościołem podziemnym, a być może rów-
nież z Watykanem. Baza danych obejmuje duchownych jedynie z pięciu 
uznanych religii. Nie obejmuje wielu innych wspólnot religijnych, w tym 
judaizmu, jak również katolików, którzy odmówili wstąpienia do Chiń-
skiego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolickiego. Sprawowanie kul-
tu przez nieautoryzowanych duchownych jest uznane za przestępstwo. 
Nadzór władz komunistycznych oznacza m.in., że każdorazowo rein-
karnacja buddyjskiego lamy musi być zatwierdzona przez partię komu-
nistyczną (art. 15). Zgodnie z art. 16 wspomnianego dokumentu biskupi 
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katoliccy muszą być „demokratycznie” wybrani przez Chińskie Patrio-
tyczne Stowarzyszenie Katolickie, tzn. mianowani przez Chińską Partię 
Komunistyczną i konsekrowani przez Chińską Konferencję Biskupów 
Katolickich. Odmiennie niż w porozumieniu z 2018 roku, nie jest tu prze-
widziana jakakolwiek rola dla papieża i Watykanu. W świetle powyż-
szych decyzji chińskiego rządu nowego znaczenia nabierają ostrzeże-
nia wypowiadane przez kard. Josepha Zena odnośnie do porozumienia 
Watykanu z komunistami (Zen, 2020). Stąd pytanie, czy chiński gambit 
był dostatecznie przemyślany i czy nie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której kolejny komunistyczny rząd „bawi się z Poggim”?
 Skutki porozumienia z Abu Dhabi trudno jest przewidzieć. Być może 
zasadniczo zmieni ono relacje między chrześcijańską i islamską częś-
cią świata, które dotychczas zawsze postrzegały się przynajmniej jako 
przeciwników. Pielgrzymka Franciszka do prześladowanych chrześcijan 
Iraku i spotkanie z szyickim ajatollahem Ali As-Sistani może być pierw-
szym przejawem wiosny. Ale równie prawdopodobne jest, że wszyst-
ko pozostanie po staremu, a następca papieża Franciszka przywróci 
chrześcijańsko-muzułmańskie relacje na dawne tory.

Islamofobia jako element strategii geopolitycznej? 
Stawiając powyższe pytanie nie utrzymuję, że nie istnieje zjawisko an-
tyislamizmu, czy po prostu niechęci/nienawiści do muzułmanów jako 
grupy religijnej, ugruntowane jedynie na przesądzie. Chodzi wyłącznie 
o to, czy termin „islamofobia” jest wykorzystywany również jako element 
strategii geopolitycznej, niezależnie od innych funkcji, jakie mógłby on 
pełnić. A zatem, czy wprowadzono go do dyskusji w zachodnich społe-
czeństwach z powodu zmiany stosunku do terytorium dotychczas zdo-
minowanego przez chrześcijan.
 W przestrzeni dyskursu publicznego funkcjonuje wiele terminów 
zwierających rdzeń „fobia”. Ponieważ „fobia” (gr. φόβος – strach, lęk) 
jest objawem zaburzeń nerwicowych, czego symptomem jest nieuza-
sadniony, bardzo silny, niedający się opanować lęk przed określony-
mi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, już samo użycie tego 
terminu w kontekście jakiejś grupy religijnej (np. islamofobia), etnicz-
nej (ksenofobia) czy osób o określonych preferencjach seksualnych 
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(np. homofobia) przenosi debatę publiczną na teren psychiatrii. Osoba 
podejrzana o działanie pod wpływem fobii jest tym samym sklasyfiko-
wana jako potencjalnie chora psychicznie. Natomiast zjawisko wywołu-
jące lęk, na mocy samej definicji fobii, nie stanowi realnego zagrożenia. 
Obiekt wywołujący strach nie wymaga żadnej pogłębionej refleksji, oso-
ba zaś ulegająca fobii powinna być poddana jakimś działaniom terapeu-
tycznym (Szewczuk [red.], 1985; Korzeniewski i Pużyński [red.], 1986). 
Oskarżenie o fobię wyklucza zatem przeciwnika jakiegoś konkretnego 
zjawiska społecznego z kręgu racjonalnej debaty, skazuje go na mil-
czenie, gdyż jego obawy – na mocy definicji – zostały uznane za nie-
racjonalne. Oczywiście psychiatrzy mają prawo dowodzić, że opisywa-
ne przez nich fenomeny istnieją w rzeczywistości, ale tu chodzi jedynie 
o to, na ile pojęcia z zakresu psychiatrii mogą być przydatne na gruncie 
nauk społecznych?
 Prawdopodobnie termin „islamofobia” został użyty po raz pierwszy 
przez Étienne’a Dineta w L’Orient vu de l’Occident (1922). Caroline Fo-
urest i Fiammetta Venner (2003, s. 27‒28) dowodzą, że został on wy-
myślony i zastosowany w Iranie podczas rewolucji mułłów (1979 r.) 
w stosunku do kobiet, które odmawiały noszenia hidżabu, oraz mu-
zułmańskich feministek i liberałów. Swoją polityczną karierę rozpoczął 
jednak dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy całkowicie 
zmieniono jego znaczenie. Nie chodziło już o strach muzułmanów w ob-
liczu islamu, ale o strach nie-muzułmanów odczuwany w stosunku do 
muzułmanów i islamu (por. Allen, 2010, s. 6). Do powszechnego użycia 
wszedł po zamachach z 9 września 2001 roku. Jako pierwszy znaczący 
tekst polityczny propagujący użycie tego terminu przywołuje się na ogół 
Runnymede Report Islamophobia: A Challenge for All (1997), a jako naj-
bardziej znaczący sporządzony przez European Monitoring Center on 
Racism and Xenophobia Summary Report on Islamophobia in the EU 
after September 11 (2002). 
 Opisując stosunek Europejczyków do muzułmanów, Giovanni Sale 
odwołuje się bezpośrednio do kategorii islamofobii rozumianej jako po-
stawa irracjonalna. 

Wiadomo, że „fobia” w stosunku do cudzoziemca sprzyja zmianie postrzega-
nia rzeczywistości, wytwarzając alarmujące fałszywe wiadomości (fake news). 
(...) Również (...) islamofobia wynika z niewiedzy na temat faktów – lub z ich 
błędnego postrzegania – i jest instrumentalnie wzmacniania przez kampanie 
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propagandowe mające na celu wywołanie dezinformacji i podsycanie [niczym] 
nieuzasadnionych lęków wśród ludzi (Sale, 2019, s. 26‒27).

Błędne postrzeganie w przypadku islamu polega na: redukcji religii do 
kategorii etnicznej, postrzeganiu islamu jako zjawiska wewnętrznie jed-
norodnego, uznawaniu religii za czynnik tożsamościowy, traktowaniu 
muzułmanów jako jednej wspólnoty pan-islamskiej. Irracjonalność opo-
nentów masowej muzułmańskiej imigracji Sale wiąże także z ignorancją 
odnośnie do korzyści ekonomicznych, kulturowych i społecznych będą-
cych skutkiem tejże migracji (Sale, 2019, s. 26). Jego zdaniem, islamo-
fobia jest symptomem zaburzeń psychicznych bądź ignorancji, albo też 
konsekwencją bycia ofiarą politycznej manipulacji.
 Z kolei Stefano Allievi uważa, że termin „islamofobia” najczęściej jest 
stosowany do opisu zachowań, które nie mają nic wspólnego z fobią. 
Niechęć do wyznawców islamu nie wynika z fobii, tzn. lęku, ale jest 
konsekwencją świadomego wybrania tej grupy ludzi na kozła ofiarne-
go. „Polityczni wytwórcy islamofobii” świadomie instrumentalizują strach 
przed islamem, aby w ten sposób osiągnąć swoje cele polityczne (Al-
lievi, 2010, s. 136‒137). Allievi zwraca jednak uwagę na inny problem. 
Próba narzucenia terminologii poprawnej politycznie do opisu zjawiska 
islamu w Europie sprawia, że nie jest możliwa jakakolwiek racjonalna 
debata na temat rzeczywistych problemów, jakie narastają wokół co-
raz silniejszej obecności tej grupy religijnej na Starym Kontynencie. Ter-
min „islamofobia” służy zatem także wiktymizacji wyznawców islamu, 
czego konsekwencją jest wprowadzenie swoistej cenzury, uniemożli-
wiającej jakąkolwiek dyskusję o rzeczywistych problemach związanych 
z masową obecnością wyznawców islamu na Zachodzie. Allievi próbu-
je „odciążyć” islam od zarzutu „wrodzonej” konfliktogenności, zarazem 
jednoznacznie potwierdzając, że obecność islamu jest przyczyną wielu 
konfliktów tożsamościowych, choć – jego zdaniem – moralna odpowie-
dzialność za nie leży po stronie reprezentantów ludności autochtonicz-
nej (Allievi, 2019, s. 136‒137). W tym duchu wypowiada się także Frans 
Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (EU, 2019).
 Termin islamofobia jest często kwestionowany z uwagi na jego nie-
adekwatność oraz brak jednoznaczności. „Zawiera on w sobie wiele róż-
nych form dyskursu, mowy i działań – pisze Marcel Maussen – sugeru-
jąc, że wszystkie one wynikają z tego samego ideologicznego rdzenia, 
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jakim jest «irracjonalny strach (fobia) przed islamem»” (za: Cesari, 2006, 
s. 6). Zdaniem Pierre’a Manenta pojęcie „islamofobia”, zapożyczone 
z języka islamskiej propagandy, pozbawione jest jakiegokolwiek konkret-
nego znaczenia, natomiast ma ściśle określoną funkcję do spełnienia. 
Wprowadzenie go do języka publicznego sprawia, że wszelka dysku-
sja o islamie jest z góry ukierunkowana i ocenzurowana. „Możemy mó-
wić o muzułmanach, że mają za mało meczetów, a o chrześcijanach, że 
mają zbyt wiele kościołów” (Manent, 2016, s. 74). Rozwijanie innych wąt-
ków religijnych jest jednak podejrzane. Niekiedy mówi się wręcz o isla-
mofobio-fobii (Islamophobia-phobia) (Chia, 2009). Postuluje się, aby mu-
zułmanom wolno było zabierać głos publicznie jedynie po to, aby wyrazić 
swoją uzasadnioną pretensję, a każde takie wystąpienie traktuje się jako 
wyraz uzasadnionej pretensji. Publiczna debata przekształca się w wyci-
skającą łzy kłótnię o równość, sprawiedliwość i niedyskryminację.
 Ponieważ wyznawcy islamu nie pojawiają się w tej sztucznie zaaran-
żowanej dyskusji jako wspólnota, nikt nie pyta ich o to, jaka jest ich 
wizja życia społecznego i w jaki sposób jako wspólnota muzułmańska 
chcieliby zmienić życie reszty obywateli. W społeczeństwie postrzega-
jącym siebie przez pryzmat indywidualnych praw człowieka i obywate-
la, w społeczeństwie pozbawionym tożsamości, rozumiejącym siebie 
na podobieństwo kurzu, który przypadkowo osiadł akurat w tym, a nie 
innym miejscu geograficznym, także muzułmanom trudno jest wyarty-
kułować, jakiego typu przemiany oczekiwaliby od społeczeństwa, któ-
rego część sami stanowią (poza marginalnymi nurtami antyemigracyj-
nymi czy wręcz antyislamskimi, sporadycznie pojawiają się pytania, czy 
we Francji jest miejsce dla burki, obrzezania kobiet, poligamii, aranżo-
wanych małżeństw dzieci czy honorowego zabójstwa; por. Kepel, 2017, 
s. 93). Język praw człowieka nie stanowi pomostu między muzułmana-
mi i nie-muzułmanami. Dzieje się tak, gdyż 

zagwarantowanie indywidualnych praw człowieka wymagałoby całkowitego 
zniknięcia islamu jako formy wspólnego życia. Muzułmanie są zbyt mocno przy-
wiązani do swoich praktyk moralnych i do swojej religii, aby ulec pokusie stania 
się „nowoczesnymi jednostkami” za cenę rozpłynięcia się [w społeczeństwie] 
jako muzułmanie (Manent, 2016, s. 81).

 Cóż to oznacza dla jednoczącej się Europy? Jeśli islam będzie 
się rozrastać w przestrzeni pozbawionej politycznej formy, w której 



391zmiana paradygmatu w geopolityce religii

wszystkie przejawy wspólnego życia zostały – w imię obrony praw indy-
widualnych – podważone, jedynym dającym się przewidzieć skutkiem 
takiego procesu będzie islamizacja Europy, tzn. przejęcie przez mu-
zułmanów odpowiedzialności za Stary Kontynent. Jak twierdzi Manent 
(2016, s. 83‒86), islam stanie się wówczas jedynym wspólnym punk-
tem odniesienia w przestrzeni, która w przeciwnym wypadku musiałaby 
się rozpaść lub w której musiałaby zapanować anarchia indywidualnych 
praw. Europejczycy pewnego dnia mogą stanąć wobec stwierdzenia, że 
poza islamem nie ma zbawienia… dla Europy. Nastąpi zatem „islamiza-
cja przez zaniedbanie”, z jednej strony bowiem wyznawcy islamu przy-
byli do Europy nie po to, aby ją nawracać, ale w poszukiwaniu lepszych 
warunków bytowych, z drugiej zaś Europejczycy nigdy nie mieli okazji, 
aby zaakceptować lub zanegować muzułmańską imigrację, gdyż oficjal-
na interpretacja zjawiska kazała im postrzegać ją poprzez pryzmat in-
dywidualnych praw, nigdy zaś jako nosiciela zbiorowej tożsamości. We-
dług Manenta takie terminy, jak „równość”, „sekularyzm” czy „wartości 
republiki” oznaczają dyskwalifikację wszelkich wspólnych form życia tyl-
ko dlatego, że nie zostały one wybrane przez każdą jednostkę czy też 
nie każdemu indywidualnie się one podobają. Gdyby ludzkość rozpo-
częła swoją przygodę od przyjęcia takich zasad, żadne rodziny, miasta 
czy wspólnoty religijne nigdy by nie powstały. „Wartości republiki” w tym 
wypadku oznaczają dyspozycję, która umożliwia wspólne życie w sytu-
acji, gdy nic ludzi nie łączy. Innymi słowy, Manent dowodzi, że to właśnie 
tzw. patriotyzm konstytucyjny postulowany jako fundament wspólnego 
życia w państwie idealnym, którego ucieleśnieniem miałaby kiedyś stać 
się Unia Europejska, uniemożliwia życie i przetrwanie wspólnoty w pań-
stwie realnym, jakim jest Francuska Republika. Jedyną możliwą poli-
tyczną formą „unowocześnienia” wyznawców islamu jest według nie-
go powrót do starej kategorii narodu: „Francuscy muzułmanie odnajdą 
swoje miejsce we Francji, o ile odnajdą swoje miejsce we francuskim 
narodzie” (Manent, 2016, s. 108).
 Europejczycy pilnie potrzebują reprezentatywnego rządu, ale taki 
rząd jest możliwy jedynie na poziomie narodowym, gdyż jedynie rzą-
dy państw narodowych są rzeczywiście odpowiedzialne przed swoi-
mi narodami ‒ zjednoczona Europa istnieje tylko jako forma współpra-
cy i przyjaźni między narodami Europy (Manent, 2016, s. 88‒91). Ów 
rząd powinien „nakazać” muzułmanom uwolnienie się od wpływu islamu 
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spoza ich kraju, tzn. od interwencji państw muzułmańskich, takich jak 
Arabia Saudyjska, Maroko czy Turcja, które przysyłają swoich imamów, 
finansują budowę meczetów, a następnie często nimi również zarządza-
ją. Zakreślenie wyraźnej granicy między islamem zewnętrznym wobec 
państwa i islamem wewnętrznym umożliwiłoby przyjazne ustosunkowa-
nie się państwa do islamu wewnętrznego i przyjęcie obronnej posta-
wy wobec islamu zewnętrznego. Problem w tym, że charakterystyczną 
cechą islamu jest jego „imperialny” brak rozróżnienia między tym, co 
zewnętrzne, i tym, co wewnętrzne. Jednak domaganie się dla muzuł-
manów dostępu do praw i obowiązków, jakie przysługują obywatelom 
francuskim, bez odcięcia ich od zewnętrznych zależności, zwłaszcza 
Arabii Saudyjskiej, byłoby – pisze Manent – nieszczere i pozbawione 
sensu. Udzielenie islamowi swoistej koncesji na zatarcie granicy mię-
dzy światem zewnętrznym i wewnętrznym, a zatem faktyczne „zwolnie-
nie” części obywateli własnego państwa z obowiązku posłuszeństwa 
wobec władzy państwowej byłoby aktem politycznej kapitulacji i ducho-
wego podporządkowania się islamowi.
 Zdaniem Manenta, wspólnota muzułmańska sama musi wybrać 
i określić swoje miejsce w społeczeństwie francuskim, jednak mając 
w pamięci, że miejsca tego poszukuje w chrześcijańskim kraju, czy też 
kraju naznaczonym chrześcijaństwem. „Nie wejdą w pustą przestrzeń, 
ale będą musieli znaleźć swoje miejsce w świecie, który jest już pełny” 
(Manent, 2016, s. 109). Sekularyzm określa w tym przypadku jedynie 
sposób organizacji rządu, a nie formę wspólnego życia. Mówiąc o „za-
pełnieniu” przestrzeni publicznej ma się na myśli takie sprawy, jak język 
urzędowy, wybór kalendarza (rytm siedmiodniowy, dni świąteczne i wol-
ne od pracy), symbolika państwowa, czy też kanon szkolnej literatury. 
W znacznym stopniu są to elementy wynikające z dziedzictwa chrześci-
jańskiej kultury. Nie jest to zatem przestrzeń kulturowo obojętna.
 Muzułmanie nie wchodzą w przestrzeń wolną od kultury. Oczywiście 
mogliby udać się do kraju o większości muzułmańskiej, ale z jakiegoś 
powodu wybrali kraj chrześcijański. Stwierdzenie, że uczynili to jedynie 
dlatego, że poszukiwali lepszych materialnych warunków życia, pozo-
stawi ich na stałe na marginesie naznaczonego chrześcijaństwem spo-
łeczeństwa. Manent wzywa zatem francuskich wyznawców islamu do 
aktywnego poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie, zazna-
czając jednak, że aby zadanie to było możliwe do wykonania, również 
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wspólnota katolicka we Francji musi zacząć zachowywać się bardziej 
aktywnie i zaistnieć na nowo w przestrzeni publicznej jako wspólnota 
religijna. Tym, co zmienia się w stosunku do „dawnych czasów”, jest ko-
nieczność uznania przez katolików, że stanowią dziś jedynie część fran-
cuskiego społeczeństwa i część religijnego krajobrazu Francji. „Muzuł-
manie zatem mogą cieszyć się swoimi prawami w republice, ale muszą 
wpierw odnaleźć swoje miejsce w narodzie”, akceptując swoje uczest-
nictwo w ciele politycznym, które nie jest częścią ummy, a zatem także 
swoje częściowe odseparowanie od ummy (Manet, 2016, s. 109).
 Podobnie jak Gilles Kepel, Manent jest w pełni świadomy, że poza 
napięciami w społeczeństwie między sekularystami, chrześcijanami 
i muzułmanami, wśród samych muzułmanów we Francji toczy się ba-
talia o przechwycenie hegemonii nad ekspresją islamu. Najostrzejsze 
walki toczą się w społecznościach muzułmańskich na obrzeżach me-
tropolii, w których dochodzi również do fizycznej eliminacji „apostatów” 
przez dżihadystów, chcących sterroryzować swoich współwyznawców 
(Kepel, 2017, s. 299, 302).
 Kepel uważa, że propozycja Manenta, choć ciekawa, błędnie zakła-
da, że wspólnota muzułmańska przekształci się samorzutnie, bez inter-
wencji państwa. Problemem Francji jest intelektualne ubóstwo całej kla-
sy politycznej, czego bezpośrednim efektem jest upadek szkolnictwa 
publicznego, „od żłobka aż do uniwersytetu”. 

Mam nadzieję – pisze Kepel – że w chwili, kiedy czytelnik zamknie tę książkę, 
uzna wraz ze mną, iż dyskusja narodowa oraz polityka publiczna, którym ter-
ror we Francji rzuca wyzwanie, mogą być prowadzone jedynie przy wsparciu tej 
wiedzy, którą może jeszcze tworzyć – lecz jak długo? – nasz Uniwersytet (Ke-
pel, 2017, s. 303).

I tu powracamy do pytania o pojęcie islamofobii i o to, czy nie bywa ono 
używane do tego, aby tę poważną dyskusję uniemożliwić?

Podsumowanie
Geopolityczny paradygmat danej religii może z czasem ulegać istotnej 
zmianie, czego przykładem jest Kościół katolicki za pontyfikatu papieża 
Franciszka. Jednym z narzędzi geopolitycznego oddziaływania może 
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być także próba całkowitego wyeliminowania wątku odnoszącego się 
do danej religii z publicznej dyskusji, jak ma to miejsce np. w przypadku 
islamu i pojęcia „islamofobia”.
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