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WSTĘP 
 

Geopolityka to pojęcie, które pojawia się powszechnie, często po-
strzegana jest w szerokim ujęciu i zróŜnicowanym kontekście. Stąd współ-
czesne badania w zakresie tak rozumianej dziedziny wiedzy prowadzone są 
na gruncie interdyscyplinarnym, co tym samym powoduje wiele problemów. 
Poczynając od zasadniczego negującego naukowe podstawy geopolityki, 
poprzez szeroko definiowane i trudne do jednoznacznego sprecyzowania po-
le badawcze, aŜ do problemów związanych z teoretycznymi i metodologicz-
nymi podstawami prowadzonych badań o zdecydowanie interdyscyplinar-
nym charakterze. Szczęśliwie z końcem ubiegłego wieku minął, jak się wy-
daje ostatecznie, okres ostrej krytyki geopolityki związany z jej wykorzysta-
niem dla ideologicznej podbudowy ekspansji niemieckiej, a pierwsze prace z 
zakresu geopolityki krytycznej nadały nowy impuls poszukiwaniom badaw-
czym geostrategów, politologów, historyków i geografów politycznych. 
Tym niemniej, obok rozwijającej się geopolityki krytycznej, od końcu XX 
wieku wraz z redefinicją i poszerzeniem współczesnego znaczenia pojęcia 
geopolityka oraz w odpowiedzi na zachodzące na świecie procesy pojawia 
się szereg prac o charakterze geopolitycznym w ujęciu, które moŜna nazwać 
geopolityką praktyczną.  

Poza zdefiniowaniem geopolityki klasycznej i określeniem jej twór-
ców oraz poznawaniem ich koncepcji i działalności, pojawia się pole do 
rozwaŜań teoretycznych – akademickich, a więc badań podstawowych. Po-
nadto realizowany jest nurt praktyczny w ramach polityki międzynarodowej 
i polityki bezpieczeństwa narodowego. Problematyka geopolityczna stanowi 
więc współcześnie przedmiot rozwaŜań teoretycznych i działań praktycz-
nych, szczególnie w kontekście wzajemnych relacji między ośrodkami siły 
na gruncie realizacji polityki międzynarodowej oraz bezpieczeństwa w wy-
miarach: globalnym, regionalnych i narodowych. Ponadto geopolityka pre-
tenduje do rangi dyscypliny naukowej. Coraz częściej jest odrębnym przed-
miotem kształcenia na studiach oraz stanowi problematykę badawczą wielu 
ośrodków, instytucji, placówek rządowych i pozarządowych oraz badaczy 
prowadzących indywidualnie badania geopolityczne.  

W tym kontekście pojawia się zasadnicze pytanie o zdefiniowanie 
geopolityki we współczesnym rozumieniu oraz określenie jej obszaru ba-
dawczego. W literaturze współczesnej pojawiło się wiele definicji geopoli-
tyki, jednak część z nich budzi zastrzeŜenia ze względu na brak jednoznacz-
ności w określeniu obszaru badań i metod badawczych, jakimi się one po-
sługują. Geopolityka definiowana jest m.in.: 1) jako nauka o charakterze in-
terdyscyplinarnym badająca zaleŜności między wpływem czynników geogra-



Wstęp 

 6 

ficznych i historycznych na powstawanie i funkcjonowanie państw (ośrod-
ków siły)1 – geopolityka akademicka; 2) paradygmat badawczy, podejście 
naukowe (metoda, wzorzec) charakteryzujący się rozpatrywaniem zjawisk 
polityki międzynarodowej przez pryzmat kategorii geograficznych (wielkiej 
przestrzeni), wykorzystywaniem agregowanych wyników badań (złoŜonych z 
wielu danych obejmujących kilka lub kilkanaście dziedzin wiedzy)2. W tym 
znaczeniu geopolityka bywa często postrzegana jako subdyscyplina nauk po-
litycznych; 3) metoda skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu geografii, 
historii, nauk politycznych, wojskowych i ekonomicznych w celu jak najsku-
teczniejszej realizacji celów politycznych danego państwa (ośrodka siły)3. W 
tym znaczeniu pojęcia geopolityka uŜywa się w odniesieniu do geopolityki 
stosowanej (w odróŜnieniu od geopolityki akademickiej w znaczeniu zawar-
tym w pkt. 1); 4) doktryna zakładająca konieczność realizacji interesów 
państwa (ośrodka siły) tylko, lub przede wszystkim, przy uŜyciu metod i zało-
Ŝeń geopolityki4. Głównym załoŜeniem tej doktryny jest ekspansja, posze-
rzenie pola geopolitycznego (strefy wpływów, interesów, dominacji, za-
władnięcie terytorium). Jedną z zasadniczych metod realizacji geopolityki w 
tym rozumieniu, szczególnie w przedstawionym kontekście jest wojna; 5) 
jedna z pięciu kategorii określających i badających państwo według teorii 
stworzonej przez Rudolfa Kjelléna, dotycząca jego struktury przestrzennej 
(fizjopolityki i morfopolityki)5. Czynnikiem wyróŜniającym geopolitykę spo-
śród innych dziedzin wiedzy, badających otaczającą nas rzeczywistość, są 
oferowane przez nią analizy zintegrowane. Geopolityka dostarcza najpeł-
niejszego obrazu sytuacji dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi badań. 
Przedmiotem zainteresowania współczesnej geopolityki są determinanty 
funkcjonowania poszczególnych ośrodków siły i interakcje, które między 
nimi zachodzą we wszystkich najwaŜniejszych sferach. Geopolityka bada 
m.in. czynniki składające się na geopolityczny potencjał całkowity (potęgę) 
ośrodków siły i tych aspektów, które kształtują potęgę podmiotów geopoli-
tycznych (ang. Power, niem. Weltmacht). Badaniem specjalistycznych i 
szczegółowych zagadnień geopolitycznych zajmują się subdyscypliny geo-
polityki. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: geostrategia; geoekonomia (geo-
ekonomika); geohistoria; astropolityka; astrostrategia; geokultura; geoekolo-
gia. WaŜniejszymi obszarami geopolityki, które nie mają statusu jej subdys-
cypliny, lecz są istotnymi instrumentami badawczymi są: potęgonomia, po-
tęgometria, dydaktyka geopolityki czy kartografia geopolityczna. 

                                                 

1 L. Sykulski, Geopolityka – słownik terminologiczny, wydawnictwo naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 31. 
2 Ibidem, s.31. 
3 Ibidem, s.31. 
4 Ibidem, s.31. 
5 Ibidem, s.32. 



Wstęp 

 7 

W niniejszej pracy zamieszczono dwanaście artykułów, które sta-
nowią efekt dociekań wielu Autorów, wśród których napotykamy zarówno 
politologów, historyków, wojskowych geostrategów, jak i geografów poli-
tycznych, a takŜe zespoły prowadzące badania na gruncie teorii i metodolo-
gii geopolityki. Przedstawione prace powinny więc być istotnym przyczyn-
kiem do budowy systemu wiedzy geopolitycznej w Polsce i mogą stanowić 
pewne podstawy teoretycznych rozwaŜań i rozwoju współczesnych badań z 
tego zakresu. Realizując powyŜsze załoŜenia w części pierwszej niniejszego 
opracowania przedstawiono teoretyczne aspekty budowy systemu wiedzy na 
gruncie geopolityki, wskazując czym jest geopolityka i jaki jest jej zakres 
badawczy i pojęciowy. Przedstawiono nowe nurty w geopolityce prezentują-
ce geopolitykę jako krytykę społeczną oraz percepcję bezpieczeństwa jako 
czynnika geopolitycznego. Szczególne znaczenie wśród rozwaŜań zawartych 
tej części posiadają opracowania dotyczące sporów definicyjnych oraz wy-
branych problemów współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki.  

W części drugiej umieszczono siedem prac koncentrujących się 
gównie na problematyce sensu stricte metodologicznej. Przedstawiono wy-
brane metody, techniki, modele i wyniki badań geopolitycznych podejmo-
wanych przez róŜne ośrodki naukowo-dydaktyczne i badawcze reprezentują-
ce polskie uczelnie oraz sferę pozarządowych instytucji naszego państwa i 
innych badaczy. W kolejnych tekstach prezentowane są metody statystycz-
ne, pozwalające na określenie potencjału państw, analizy geopolityczne, po-
jęcie mocarstwowości, przykłady zastosowań wybranych metod i rozwiąza-
nia problemów badawczych w geopolityce oraz przedstawiona jest geopoli-
tyka krytyczna jako skuteczna metoda wyjaśniania w XXI wieku. Oczywi-
stym jest, Ŝe w ujęciu prezentującym dokonania wielu autorów trudno było 
uzyskać pełną spójność prezentowanych kwestii, gdyŜ zamieszczone publi-
kacje są autorskimi opracowaniami i prezentują zróŜnicowane punkty wi-
dzenia wielu twórców na problematykę badań, realizowanych na gruncie 
szeroko rozumianej geopolityki. Szczególnie cenne są przykłady prezentują-
ce praktyczne zastosowania metod na gruncie rozwiązywania problematyki 
badawczej dotyczącej, czy to specyficznego ujęcia i podejścia do geopolityki 
– geopolityka krytyczna, jak i przedstawiające wyniki badań w ramach jej 
subdyscyplin: geostrategii i geoekonomiki. Z uwagi na ograniczone ramy 
wypowiedzi, oczywistym jest, Ŝe autorzy w przedstawionych referatach nie 
dają pełnych odpowiedzi na wiele poruszonych problemów badawczych i 
nie wskazują wielu metod badań, które stosowane są równieŜ na gruncie ba-
dania problematyki geopolitycznej i jej subdyscyplin. Prezentowane w tej 
części referaty, stanowią jednak bez wątpienia cenny dorobek w kontekście 
budowy metodyki badań geopolitycznych, co stanowi konieczny warunek 
uznania geopolityki za dyscyplinę naukową. Prezentowane treści nie mogły 
być jednak przedstawione według jednolitego i spójnego aparatu pojęciowe-
go, gdyŜ stanowią indywidualne poglądy Autorów. Nie są to więc zapewne 
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ostateczne rozwiązania w kontekście metodycznym, wiele z nich będzie 
podlegało modyfikacjom w miarę prowadzonych dalszych szczegółowych 
studiów i badań geopolitycznych. DuŜym atutem niniejszego opracowania 
jest jednak jego autonomiczność wynikająca ze zgromadzenia w miarę jed-
norodnej problematyki, głównie metodologicznej prezentującej zarówno po-
dejście do badań geopolitycznych, jak równieŜ przedstawiającej aparat poję-
ciowy oraz metody, techniki i sposoby badań realizowanych na gruncie geo-
polityki.  

  Oddając w ręce Czytelnika tom opracowań prezentujących teoretycz-
ne aspekty oraz wybrane metody, modele i przykłady prowadzonych w Pol-
sce badań z zakresu geopolityki i geostrategii mamy nadzieję, iŜ stanowić on 
moŜe podstawę do poszerzonej dyskusji o współczesnej geopolityce. Dysku-
sji, która wraz z rozwojem prowadzonych badań, być moŜe pozwoli określić 
lepiej niŜ do tej pory, główne pola badawcze geopolityki oraz wskazać pod-
stawowe metody badawcze tej dziedziny wiedzy. Przedstawiona praca bę-
dzie zapewne przydatna dla wielu ośrodków naukowo-dydaktycznych aka-
demickich i uniwersyteckich w naszym kraju, ponadto będzie cenna dla in-
stytucji bezpieczeństwa i obronności państwa, a takŜe uŜyteczna coraz szer-
szej grupie indywidualnych badaczy problematyki geopolitycznej. Wiedza o 
relacjach i współzaleŜnościach między ośrodkami władzy stanowi naszym 
zdaniem podstawowy warunek zrozumienia procesów zachodzących we 
współczesnym świecie. 

 

Zbigniew Lach, Jan Wendt 
 

 



 

 

JAROSŁAW MACAŁA  
(Uniwersytet Zielonogórski) 
 

CZYM JEST GEOPOLITYKA ?  
SPORY WOKÓŁ JEJ DEFINICJI  

 
     Dyskusje nad tym, czy jest geopolityka trwają juŜ od 100 lat, a końca ich 
nie widać. Niniejsze studium, to drobny przyczynek do tej debaty. Bez wąt-
pienia czynniki geograficzne tworzyły odwieczne ramy dla egzystencji 
człowieka. TakŜe dla struktur, które człowiek tworzył i tworzy, np. gospo-
darczych czy politycznych. Jeśli Ŝycie człowieka moŜemy moŜemy umiej-
scowić w konkretnej przestrzeni, to trudno się dziwić, iŜ budzi to zaintere-
sowanie badaczy rozmaitych profesji. Tyle, Ŝe juŜ zakres tych relacji, sposo-
by oddziaływania przestrzeni na człowieka i struktury społeczno-polityczne 
oraz ekonomiczne, i odwrotnie, poszukiwanie w tym zakresie pewnych pra-
widłowości czy uogólnień były i są przyczyną kontrowersji. W nie wpisuje 
się teŜ rozumienie geopolityki. 
    Termin ten budził i budzi nadal kontrowersje, co zaowocowało sporą juŜ 
literaturą, podejmującą kwestie zdefiniowania geopolityki. Przede wszyst-
kim dlatego, Ŝe w kaŜdym opracowaniu poświęconym geopolityce autor lub 
autorzy powinni /ale nie zawsze tak jest/ określić swoje rozumienie geopoli-
tyki, wobec kontrowersji, które budzi to słowo. Podstawowe stanowiska w 
tym zakresie sprecyzowano zresztą jeszcze przed II wojną światową, kiedy 
termin ten był w powszechnym uŜyciu, co powodowało liczne spory przy 
próbie określenia, co tak naprawdę znaczy. 
    Po II wojnie światowej tytułowe pojęcie spotkała w licznych krajach i 
środowiskach anatema, ale nadal prowadzono badania geopolityczne, tyle, 
Ŝe nieraz bez tego wstydliwego dla wielu szyldu lub szukając dlań nowej na-
zwy1. Natomiast na tle tzw. odrodzenia geopolityki w dwóch ostatnich deka-
dach XX w. pojawiło się mnóstwo róŜnych, takŜe mało zbornych i sprzecz-
nych ze sobą prób określenia, czym jest geopolityka. Wprowadzają one wte-
dy więcej zamętu niŜ cokolwiek wyjaśniają, tak na poziomie popularnym, 
jak i naukowym. Wystarczy podać dwa przykłady. W adresowanej do szero-
kiego grona odbiorców niemieckiej Wikipedii geopolitykę zdefiniowano na 
wstępie jako „mieszankę z geografii, polityki, historii i nauk społecznych.” 
Nie inaczej bywa w niektórych opracowaniach aspirujących do ujęć nauko-
wych. Warto tutaj odwołać się do znanej w Polsce ksiąŜki Carlo Jeana, w 
którego pojmowaniu geopolityki trudno się zorientować. Raz widzi ją jako 

                                                 

1 L. Sykulski, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semio-
tyki geopolitycznej, w: Między historią a geopolityką, red. R. Domke, Częstochowa 2009, s. 
174. 
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„refleksję poprzedzającą działanie polityczne”. Przy innej okazji nazywa ją 
„metafizyką walki o panowanie nad przestrzenią.” Wreszcie, gdzie indziej 
sugeruje, iŜ „geopolityka jest metodą rozumowania słuŜącą konceptualizacji 
przestrzeni w wymiarach materialnych i niematerialnych2”. Nieokreślone 
wydaje się teŜ stwierdzenie Paraga Khanny, iŜ „geopolityka oznacza do-
kładnie związek między przestrzenią a siłą, który moŜe obejmować cały 
świat i morza, a nawet cyberświat3.  
     Warto jednak zacząć od tego, czym geopolityka z pewnością nie jest. Nie 
stanowi uniwersalnego klucza do wyjaśniania wszystkich zjawisk z obszaru 
relacji między państwami, nie jest jakimś fetyszem czy wytrychem. Nie 
moŜna teŜ jednak geopolitykę traktować jako tylko igraszkę umysłową i 
przedmiot zainteresowania paru niepowaŜnych ludzi, albowiem niczego nie 
jest zdolna analizować i tłumaczyć.  
 
 1/ Geopolityka jako nauka 
    Wypada zacząć od tego rozumienia geopolityki, bo pojawiło się ono 
najwcześniej. Jego zwolennikiem jako nauki był twórca pojęcia Rudolf Kjel-
len, który traktował geopolitykę jako jedną z dziedzin empirycznej i synte-
tycznej nauki o państwie jako organizmie geograficznym, co oznaczało ba-
danie państwa i i jego polityki w kategoriach przestrzennych. Zatem geopoli-
tyka funkcjonowała dla niego w obrębie nauk społecznych, co oddzielało ją 
wyraźnie do geografii, będącej częścią nauk przyrodniczych4. Szczególnie 
duŜo definicji geopolityki jako nauki normatywnej sformułowano w kręgu 
niemieckiej Geopolitik przed II wojną światową, przy czym wyraźnie w 
myśl poglądów najwybitniejszego niemieckiego geopolityka Karla Hausho-
fera uznawano ją za najwaŜniejszą naukę pozwalającą badać państwo oraz 
formułować prawa jego rozwoju przestrzennego. Dla przykładu warto przy-
toczyć choćby definicję z 1928 r., Ŝe „geopolityka to nauka o związku zda-
rzeń politycznych z ziemią”, i choć jej podstawą jest geografia, szczególnie 
polityczna, to jest nauką szerszą i głębszą. Podobnie rozumiał geopolitykę 
Kurt Vowinckel w 1944 r. /”geopolityka jest nauką o związku z przestrzenią 
politycznych form Ŝycia”/, widząc w niej syntezę nauk o przyrodzie z na-
ukami o człowieku.  

                                                 

2 Geopolitik, http://de.wikipedia.org/wiki/Geopolitik [data korzystania 14 X 2009]; C. Jean, 
Geopolityka, Wrocław 2003, s. 40-41, 46, 58. 
3 Globalisierung als blosses Mittel der Geopolitik. Netinterview mit Parag Khanna, 
http://www.paragkhanna.com/2009/04/globalisierung_als_blosses_Mittel... [data korzystania 
14 X 2009]. 
4 K. Haushofer, E. Obst, H. Lautensach, O. Maull, Über die historische Entwicklung des Beg-
riffs Geopolitik, w: K. Haushofer, E. Obst, H. Launtensach, O. Maull, Bausteine zur Geopoli-
tik, Berlin-Grünewald 1928, s. 3-5; R. Strausz-Hupe, Geopolitics: The Struggle for Space and 
Power, New York 1942, s. 40; A. Wolff-Powęska, Doktryna geopolityki w Niemczech, 
Poznań 1979, s. 112-113. 
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    Pierwszy problem leŜał jednak w nierozstrzygniętym sporze, czy geopoli-
tyka juŜ jest nauką, czy dopiero stan potencjalny. Drugim problemem był 
związek geopolityki i części niemieckich geopolityków z ideologią oraz 
praktyką III Rzeszy, co dla wielu badaczy wtedy  i dziś kompromitowało ją 
jako naukę. Tym bardziej, Ŝe drugi, anglosaski nurt geopolityki prezentował 
jednak inne podejście do związku polityki z przestrzenią, bowiem „godził 
argumenty wielkoprzestrzenne z siłą i strategią na skalę światową5.  
    JuŜ wtedy, zdając sobie sprawę z trudności w scjentycznym zdefiniowa-
niu geopolityki jako nauki, rozpoczęto, liczne i nieustannie podejmowane 
wysiłki, by sprecyzować jej zakres podmiotowy, róŜniący od innych, po-
krewnych nauk, oraz pokazać odrębną metodologię. Powoływano się na re-
alny fakt istnienia obszernych i syntetycznych badań oraz licznego grona 
badaczy operujących tym szyldem, systematycznie starano się oddzielać 
podmiotowo i przedmiotowo geopolitykę od nauk pokrewnych, tłumacząc, 
iŜ co prawda pokrywa się ona z wieloma peryferyjnymi obszarami badaw-
czymi innych nauk, ale  nie podlega Ŝadnej z nich. Tyle, Ŝe nie uciszało to 
wątpliwości czy geopolityka jest nauką wśród mniej licznych, trzeba to 
przyznać, badaczy niemieckich tego czasu, najczęściej wskazujących na 
brak atrybutów nauki oraz mało logiczne i spójne wyjaśnienia dotyczące 
uzasadnienia odrębności geopolityki6. Dlatego za sensowną uwaŜam opinię, 
iŜ powrót w obecnych rozwaŜaniach do tradycji geopolitycznego myślenia 
moŜe być poŜyteczny, aŜeby stworzyć klarowną podstawę terminologiczną 
oraz historyczno-ideową, zanim zwrócimy się ku teraźniejszości i przyszło-
ści. Po to, by ocenić szanse, które „dziś jeszcze posiada geopolityka jako na-
uka stosowana”7. 
    Spoglądając na dzisiejsze próby zdefiniowania geopolityki jako nauki, 
podejmowane na tle następującego i zrozumiałego od od kilku dekad rene-
sansu geopolityki, warto zwrócić uwagę na ich mnogość i małą czytelność, 
brak precyzji. Wreszcie przekonanie wśród wielu badaczy, skądinąd wzięte 
od niemieckiej Geopolitik, Ŝe jest to najwaŜniejsza nauka badająca zacho-
                                                 

5 K. Haushofer, E. Obst, H. Lautensach, O. Maull, Über die historische Enwicklung des Beg-
riffs Geopolitik, w: Bausteine zur Geopolitik..., s. 27; K. Vowinckel, Geopolitik als Wissen-
schaft. Gedanken zum Beginn des dritten Jahrzehnts deutscher Geopolitik, „Zeitschrift für 
Geopolitik”, 1944, s. 29; M. Görtemaker, Politische Zeitgeist und Geopolitik – Über die zeit-
bedingten Voraussetzungen anwendungsorientierter Wissenschaft, w: Geopolitik. Grenzgänge 
im Zeitgeist, t. 1.1: 1890 bis 1945, hrsg. von I. Diekmann, P. Krüger, J. Schoeps, Potsdam 
2000, s.  18-19; S. Otok, Geografia polityczna, wyd. IV, Warszawa 1999, s. 12; L. Moczulski, 
Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 71-72; Przestrzeń i polityka. Z 
dziejów niemieckiej myśli politycznej, red. A. Wolff-Powęska-E. Schulz, Poznań 2000, s. 66. 
6 T. Klin, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli politycznej w 
okresie II wojny światowej, Toruń 2008, s. 77.  
7 M. Görtemaker, Politische Zeitgeist und Geopolitik – Über die zeitbedingten Voraussetzun-
gen anwendungsorientierter Wissenschaft, w: Geopolitik. Grenzgänge im Zeitgeist, t. 1.1, s.  
17-18. 
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wanie państwa w stosunkach zewnętrznych. Tymczasem o tym zachowaniu 
współdecyduje cały zespół czynników politycznych, ekonomicznych, demo-
graficznych, wreszcie kulturowych czy cywilizacyjnych, mających ograni-
czony, albo zgoła Ŝaden związek z przestrzenią. MoŜna jednak tak czy ina-
czej zauwaŜyć porzucenie przez obecne rozumienie geopolityki charaktery-
stycznej dla niemieckiej szkoły organicznej teorii państwa oraz swego rodza-
ju mistycyzmu związku człowieka z przestrzenią. Bez wątpienia w mniej-
szym zakresie podkreśla się teŜ determinizm geograficzny, a bardziej czyn-
niki ludzie8.  
    Próbę stworzenia swego rodzaju pomostu między „starym” a „nowym” 
rozumieniem reprezentuje ta definicja, która uznając geopolitykę za dziedzi-
nę nauki rozróŜnia jej tradycyjne i nowoczesne rozumienie. W tym pierw-
szym „to naukowa i stosowana dziedzina wiedzy z pogranicza politologii i 
geografii, której tradycyjnym przedmiotem zainteresowania był wpływ cech 
środowiska przyrodniczego i połoŜenia państw na ich rozwój i znaczenie po-
lityczne na świecie.” We współczesnym brzmieniu podkreśla się, Ŝe rozwój 
danego narodu i państwa tylko w części zaleŜy od warunków przyrodni-
czych i połoŜenia geograficznego, a geopolityka zajmuje się równieŜ dyna-
miką procesów politycznych w aspekcie zewnętrznym danego państwa. To 
jest nowy nurt, bardziej percepcyjny i subiektywny, akcentujący znaczenie 
nie tylko przestrzeni, społeczeństwa i polityki, ale równieŜ rolę czynników 
kulturowych i cywilizacyjnych w formowaniu interesów przestrzennych 
państwa i społeczeństwa9. 
    W innych definicjach geopolityki jako nauki akademickiej stara się eks-
ponować jej obiektywny i neutralny politycznie charakter. Warto zatem od-
wołać się choćby do najkrótszych haseł słownikowych, które brzmią bardzo 
lakonicznie: „Geopolityka jest nauką o zastosowaniu zasad geografii do poli-
tyki światowej”; „Geopolityka jest nauką, która bada relację między cechami 
geograficznymi państwa a jego polityką.” Ten element związku z geografią i 
polityką jest tu bardzo eksponowany10. Idąc tropem Leszka Moczulskiego 
moŜna teŜ zauwaŜyć całą grupę definicji bardziej szczegółowych, ale teŜ z 
wyraźną funkcją projekcyjną, np. Nicholasa Spykmana: „geopolityka jest 
nauką pozwalającą na dokonanie oceny cięŜaru politycznego mocarstw na 
tle ich specyficznej pozycji na świecie.” Widać teŜ tutaj i inne ograniczenie 
definicyjne, bo geopolityka zajmuje się głównie polityką mocarstw, czy dla 
innych autorów – supermocarstw11. 

                                                 

8 C. Jean, Geopolityka..., s. 38. 
9 M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. 
Terminologia, Warszawa-Łódź 2002, s. 59-62. 
10 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 72. 
11 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 73. 
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     Przeglądając elementy wspólne definicji obecnych geopolityki jako nauki 
/tzw. geopolityki akademickiej/ moŜna dostrzec pewne prawidłowości: 
a/ często definiuje się ją jako naukę interdyscyplinarną z pogranicza geogra-
fii politycznej, politologii, historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii 
itd. badającą zaleŜność między  warunkami geograficznymi /przestrzennymi/ 
a powstawaniem państw oraz innych ośrodków siły.12 Niemniej kaŜda krań-
cowość i kresowość nastręcza niemało problemów z odróŜnieniem geopoli-
tyki od nauk pokrewnych, bowiem zakłada płynność tych granic; 
b/ z reguły zaznacza się brak właściwych tylko dla niej metod badawczych, 
podkreślając ich interdyscyplinarny charakter. Dla wielu to dyskwalifikuje 
geopolitykę jako naukę, ale teŜ na usprawiedliwienie warto powiedzieć, Ŝe 
takŜe w przypadku geografii politycznej czy politologii trudno mówić o ist-
nieniu ekskluzywnych metod badawczych, a rzadko kto kwestionuje ich na-
ukowy charakter. 
c/ kłopoty z formułowaniem ogólnych praw i trendów, co stanowi jeden z 
najwaŜniejszych aspektów teoretycznych nauk humanistycznych czy spo-
łecznych /podobne problemy ma choćby geografia polityczna czy politolo-
gia/. 
d/ często jednak pojawiają się poglądy, iŜ geopolityka jest nauką, poniewaŜ 
uznaje to wielu badaczy, a jest tym, czym zajmują się geopolitycy jako geo-
politycy. 
 W tym nurcie rozumienia geopolityki moŜna chyba umieścić przekonanie 
wielu badaczy, iŜ geopolityka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy /ang. 
study, knowledge, niem. Lehre/, z ukierunkowaniem na jej praktyczne zna-
czenie i zastosowanie. Ten rys widać choćby w następującej definicji: „stu-
dia geograficzne nad państwem z punktu widzenia polityki zewnętrznej”13. 
Znajdujemy teŜ takie rozumowanie, iŜ są to „studia nad związkiem między 
czynnikami geograficznymi a politycznymi przejawami polityki państwa” 
czy „studia nad wpływem takich czynników, jak geografia, ekonomia i de-
mografia na politykę, a szczególnie na politykę zagraniczną państwa.” W 
jednej z interpretacji, utrzymanych w tym duchu ocenia się geopolitykę jako 
sposób „widzenia świata”, jako wiedzę, która „identyfikuje źródła, praktyki i 
interpretacje, które pozwalają na kontrolę terytorium i pozyskiwanie zaso-

                                                 

12 Geopolityka, http://www.geopolityka.org.pl/index2.php?option=com_content [data korzy-
stania 14 X 2009]; B. Bańka, Klasyczne i współczesne teorie geopolityki, 
http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/banka/bnak.html [data korzystania 14 X 2009]. Zob. teŜ 
definicja niemiecka: „Geopolitik als Grenzfach zwischen Staatswissenschaft, Geographie und 
Geschichte die Lehre von der Bedeutung der Geographischen Bedigungen für Politik und 
Staat”, http://de.encarta.msn.com/encyklopedia_761568852/Geopolitik.html [data korzystania 
14 X 2009]. 
13 R. H. Fiefield, G. E. Pearcy, op. cit., s. 5. 



Jarosław Macała 

 14 

bów14”. Zatem „nie chodzi o geograficzne przestrzenie, ich wielkość, poło-
Ŝenie, topografię, bogactwa, klimat, lecz o ich współzaleŜność z przemy-
słem, handlem, techniką, energią, ludnością, strukturą społeczną, psycholo-
gią, strukturami militarnymi, środowiskiem”15.  
 
 2/ Geopolityka jako część innych nauk 
     Z uznaniem naukowego charakteru geopolityki wiąŜe się teŜ jednak cała 
grupa poglądów, które odmawiają jej miana samodzielnej dyscypliny na-
ukowej i włączają w zakres czy to geografii politycznej, czy stosunków mię-
dzynarodowych, najczęściej jako metodę bądź paradygmat badawczy. Tym 
bardziej, Ŝe granice między nimi są płynne praktycznie niemoŜliwe jest ich 
ostre wytyczenie. W tym pierwszym przypadku warto choćby zacytować 
Colina Flinta uwaŜającego geopolitykę za element „geografii człowieka”, 
jako subdyscyplinę geografii politycznej, zatem element nauk przyrodni-
czych. Dlatego „geopolityka wykorzystuje elementy geografii człowieka, 
aby badać zastosowanie i implikacje władzy.” Tym bardziej, Ŝe „polityczne 
aspiracje i projekty podmiotów geopolitycznych wygrywają w strukturze 
skal geograficznych.” Na polskim gruncie Stanisław Otok przekonuje, iŜ 
problemem geografii politycznej jest „powiązanie polityki we wszystkich jej 
przejawach ze środowiskiem naturalnym /przestrzenią/.” W tym zawiera się 
geopolityka. Zatem miejsce geopolityki jest w kręgu nauk geograficznych, w 
praktyce jako część lub wręcz synonim geografii politycznej16.  
     Przy takim rozumieniu geopolityki duŜe znaczenie ma równieŜ to, Ŝe je-
den z twórców badania wpływu przestrzeni na organizmy polityczne Fried-
rich Ratzel był równocześnie autorem terminu „politische Geographie” i 
„Anthropogeographie”, który miały to tłumaczyć. Stąd choćby pogląd, Ŝe 
„geografia polityczna jest ojcem geopolityki”. Dlatego dla niektórych nie-
mieckich geografów w okresie międzywojennym, np. Alfreda Hettnera 
/skądinąd ucznia Ratzela/ czy Oskara Rittera von Niedermayera, geopolityka 
miała za słabe podstawy naukowe i mogła funkcjonować tylko jako część 
geografii politycznej17.  
                                                 

14 Geopolitics, http://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolitics [data korzystania 14 
X 2009]; Geopolitics, http://encyklopedia.farlex.com/Geopolitic [data korzystania 14 X 
2009]; C. Flint, Wstęp do geopolityki..., s. 32. Zob. teŜ Geopolitics, 
http://en.wikipedia.org.wiki/Geopolitics [data korzystania 14 X 2009]. 
15 Przestrzeń i polityka..., s. 111. 
16 C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008, s. 17, 43-44; J. A. Agnew, K. Mitchell, Ge-
aroid O'Tuathai, A Companion to Political Geography, Oxford 2003, s. 2-6; „Geopolityka jest 
gałęzią geografii politycznej, koncentruje się na rozwoju przestrzennym potrzebnym dla pań-
stwa”: Geopolitics, http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/geopolics [data ko-
rzystania 14 X 2009]; S. Otok, Geografia polityczna..., s. 10-11. 
17 R. H. Fifield, G. E. Pearcy, Geopolitics in Principle and Practice, Boston 1944, s. 5; A. 
Wolff-Powęska, Doktryna geopolityki..., s. 132; Krytyczną opinię wyraŜał teŜ znany geograf 
Oskar Ritter von Niedermayer, uwaŜając poglądy Haushofera i jego szkoły za filozofię prze-
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      W innym kierunku idą rozwaŜania tych, którzy próbują uzasadnić odręb-
ność geografii politycznej i geopolityki, nawet jeśli tej ostatniej nie uwaŜają 
za naukę. Dla nich, np. dla Carlo Jeana, „geografia polityczna zajmuje się 
rozmieszczeniem przestrzennym fenomenów politycznych i ich wpływem na 
czynniki geograficzne, geopolityka bada związek odwrotny: to znaczy 
wpływ czynników geograficznych, zarówno fizycznych jak i ludzkich, na 
analizy, wybory i działania polityczne podejmowane w stosunku do innych 
podmiotów politycznych działających na tym samym terytorium.” Zatem 
geografia polityczna jest nauką, a geopolityka nie18. 
     Pozostałe dwa przykłady deprecjonowania roli geopolityki jako nauki 
włączają ją w obręb nauk politycznych. Jeśli chodzi o stosunki międzynaro-
dowe, stosunkowo młodą dziedzinę badań, to wielu jej badaczy uwaŜa geo-
politykę za jej część. Warto odwołać się choćby do takiej definicji, iŜ geopo-
lityka to „teoria wyjaśniania zjawisk politycznych czynnikami geograficz-
nymi”, ale „w stosunkach międzynarodowych.” Zatem relacje międzynaro-
dowe mają swe waŜne podstawy, ale nie jedyne, w geopolitycznej strukturze 
świata. Bardziej jednostronna jest definicja Benno Teschke, który uwaŜa an-
glosaską tzw. realpolitik /Strausz-Hupe, Morgenthau, Gray, Kissinger/ po II 
wojnie światowej za przykład stosowania analizy geopolitycznej jako hege-
monistycznego dyskursu w ramach stosunków międzynarodowych19.  
   Trzecim wreszcie nurtem uznania geopolityki za część innej nauki jest 
włączanie jej w obręb geostrategii, w czym zwłaszcza celuje wielu badaczy 
anglosaskich. UwaŜają oni wtedy zresztą za geostrategię poglądy anglosa-
skich ojców geopolityki. W tym wypadku geopolityka miałaby zajmować się 
przestrzennym uwarunkowaniem polityki międzynarodowej, szczególnie po-
lityki bezpieczeństwa, porzucając jednak geograficzny determinizm, teorię 
organiczną państwa i mistycyzm. Miało to teŜ symbolizować odrzucenie 
przez nią poglądów niemieckiej, a później nazistowskiej „Geopolitik”, uwa-
Ŝanej nie tylko za pseudonaukę i ideologię, ale teŜ przyczynę agresji i zbrod-
ni nazistowskich20.  
    Z kolei dla zwolenników rozumienia geopolityki jako odrębnej nauki 
geografia polityczna bada równieŜ związki działalności politycznej człowie-
ka z przestrzenią geograficzną, a określenie jej przedmiotu badań, praw i 
metod badawczych nastręcza niemało trudności. Tyle, Ŝe jest to odrębna 
dyscyplina nauki, bowiem w niej akcent zostaje w niej połoŜony na wpływ 

                                                                                                                   

strzeni i ideologię, a nie za naukę: Deutsche Geopolitik, „Standort – Zeitschrift für Ange-
wandte Geographie”, nr 1/2004, s. 40. 
18 C. Jean, Geopolityka..., s. 45-46. 
19 Leksykon Politologii, wyd. IV, Wrocław 1998, s. 103; B. Teschke, Geopolitik und Marxi-
smus, s. 2,  http://www.theoglobalsite.ac.uk/press/201teschke.html [data korzystania 30 VI 
2009]. 
20 Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006, s. 23, 31-32; R. Kuźniar, Poli-
tyka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005, s. 66-69. 
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człowieka na tą przestrzeń, a w geopolityce to przestrzeń wpływa na poli-
tyczne myślenie i działanie. W innym rozumieniu geografia polityczna sku-
pia się bardziej na czynnikach materialnych /naturalnych,  gospodarczych, 
demograficznych/ a geopolityka akcentuje polityczne oczekiwania i teryto-
rialne dąŜenia określonej grupy ludzi bądź narodu czy państwa. Zatem geo-
grafia polityczna bada to, co cechuje dane terytorium, natomiast geopolityka 
skupia się bardziej na roli uczestników procesu politycznego. Zwolennicy 
takiego patrzenia na relację geografia polityczna-geopolityka oceniają, iŜ 
wtedy ta pierwsza jest częścią składową interdyscyplinarnej geopolityki, bo 
bada naukowy aspekt procesów politycznych /gdzie, jak i dlaczego pojawił 
się jakiś problem polityczny/, zostawiając geopolityce ich praktyczne zasto-
sowanie /co naleŜy zrobić, by załoŜone cele zrealizować w praktyce/21. 
    RównieŜ dla zwolenników geopolityki jako nauki, stosunki międzynaro-
dowe badają relacje między państwami i organizacjami międzynarodowymi, 
ale teŜ bez szczególnego wskazywania ich związku z przestrzenią, a np. z 
normami prawnymi, relacjami ekonomicznymi itd. Trudno więc, by pochła-
niała geopolitykę jako swą subdyscyplinę. Natomiast geostrategia jest sub-
dyscypliną geopolityki, „geopolityką wojskową”, zajmującą się wpływem 
czynników przestrzennych na myślenie i działania militarne, na bilans po-
tencjału militarnego państw i bloków wojskowych.  Zajmuje się zatem 
szczególnie badaniem nad wykorzystaniem przestrzeni i warunków geogra-
ficznych w dawnych i obecnych działaniach zbrojnych, tak faktycznych, jak 
i planowanych. Zatem dla nich trudno mówić o geostrategii jako odrębnej 
dyscyplinie naukowej, równorzędnej z geopolityką, a juŜ tym bardziej, pod-
porządkowującej sobie ją.22 
  
 3/ Geopolityka jako paradygmat badawczy 
     Charakterystyczną cechą tego podejścia do geopolityki /obecnego juŜ 
przed II wojną światową/, zresztą zbliŜonego do akceptacji naukowego cha-
rakteru, jest uznanie jej jako metody albo wzorca prostego i wewnętrznie 
spójnego rozpatrywania procesów, zdarzeń, tendencji, trendów w stosunkach 
międzynarodowych w optyce kategorii geograficznych, przestrzennych, przy 
agregowaniu interdyscyplinarnej wiedzy i wyników badań. MoŜe zatem sta-
nowić podstawę do formułowania całego szeregu teorii szczegółowych, na-
wet bardzo się od siebie róŜniących czy wręcz ze sobą sprzecznych. Dzieje 
się tak choćby dlatego, Ŝe inaczej podchodzą do geopolityki jako paradyg-
matu geografowie, a inaczej politolodzy czy historycy. Tyle, Ŝe uznanie 
geopolityki za paradygmat oznacza aprobatę dla jej wartości poznawczej 
przez większość badaczy, ale odrzucenie tak niezmienności komponentów, 
jak i absolutnej słuszności.  
                                                 

21 M. Baczwarow, A. Suliborski, op. cit., s. 52, 62-63. 
22 M. Baczwarow, A. Suliborski, op. cit., s. 64. 
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     Jasno prezentuje to takie pojmowanie geopolityki, Ŝe jest to „metoda ana-
lizy politycznej /.../, która podkreśla rolę odgrywaną przez geografię w sto-
sunkach międzynarodowych23”. Dla bardziej rozbudowanego rozumienia 
warto przywołać definicję Pascala Lorota, iŜ geopolityka  jest „szczególną 
metodą, pozwalającą wykrywać, identyfikować i analizować zjawiska kon-
fliktowe oraz strategie ofensywne i defensywne, skupiające się na posiada-
niu pewnego terytorium”24. Ta metoda moŜe być wykorzystywana przez sze-
reg nauk, np. politologię, geografię, ekonomię, stosunki międzynarodowe 
itd.  
    Za uznaniem geopolityki jako paradygmatu badawczego przemawia chy-
ba i to, Ŝe przynajmniej dwóch z jej ojców: Halford Macinder i Alfred Thay-
er Mahan, nie uŜywając zresztą terminu geopolityka, mieściło się takŜe w 
tym nurcie rozumienia geopolityki. Ten pierwszy, najwybitniejszy chyba 
geopolityk, oceniał, iŜ „występuje potrzeba korelacji między szerszymi 
uogólnieniami historycznymi a geograficznymi /.../ Powinniśmy szukać 
formuły, która pozwoli dostrzec róŜne aspekty wpływu czynników geogra-
ficznych na historię powszechną”25. 
    Warto teŜ jednak zauwaŜyć, iŜ uznanie paradygmatu prowadzić moŜe do 
dezawuowania naukowości geopolityki. Niemiecki geopolityk Adolf Gra-
bowsky po II wojnie światowej odcinał się od widzenia geopolityki jako na-
uki, nie tylko ze względu na nazistowskie dziedzictwo, bo nie moŜe być ona 
odpowiedzialna za jej fałszywych i aroganckich przedstawicieli. Przede 
wszystkim z tego powodu, Ŝe nie jest nauką normatywną, jest tylko metodą 
pracy, środkiem poznania, który nie moŜe z góry ogłaszać swoich celów i 
rezultatów. „Nauka normatywna chce panować, metoda zaś słuŜyć.” SłuŜyć, 
by zrozumieć politykę, państwo, przestrzeń i historię w ich dynamicznym 
biegu26. 
    Częstym wyrazem tego pojmowania geopolityki jest np. stosowanie w ty-
tułach prac w róŜnych językach przymiotnika „geopolityczny”. Dlatego teŜ 
trudno lekcewaŜyć niebezpieczeństwo zbyt szerokiego ujmowania i stoso-
wania tego paradygmatu, co wielokroć się zdarzało w literaturze. Omawiany 
paradygmat winien w miarę precyzyjnie słuŜyć badaniom wpływu czynni-
ków przestrzennych na działalność polityczną27. 
 
  
                                                 

23 Geopolitics, http://encyklopedia2.thefreedictionary.com/Geopolitic [data korzystania 14 X 
2009]. 
24 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 74.  
25 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 75; R. H. Fiefield, G. E. Pearcy, op. cit., s. 4-5. 
26 A. Grabowsky, Przestrzeń i państwo a historia. PodłoŜe geopolityki, w: Przestrzeń i polity-
ka..., s. 621-622. 
27 T. Klin, Geopolityka: Spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolityka”, nr 1, s. 10-
12. 
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4/ Geopolityka jako ideologia i doktryna polityczna 
      W znacznym stopniu ten sposób myślenia, łącząc go z myślą polityczną, 
wyraŜa termin „myśl geopolityczna”, który stanowi często swego rodzaju 
próbę ucieczki przed definiowaniem niejasnego terminu geopolityka. Rozu-
mie się go wtedy jako refleksję nad interakcjami geografii i polityki, które 
mogą przybierać róŜne formy o rozmaitym stopniu uporządkowania i kate-
goryzacji, np. ideologie, idee, teorie, doktryny, koncepcje. Bardziej precy-
zyjnie wyraŜa to samo pojęcie np. Tomasz Klin uŜywając terminu myśli 
geopolitycznej w znaczeniu „całokształtu idei, poglądów i postulatów, które 
w istotnym stopniu nawiązywały do geograficznych podstaw działalności 
państwowej i pewnych rozwaŜań zawierających momentami naukowy spo-
sób przedstawiania rzeczywistości”28. 
     Takie rozumienie dla wielu badaczy geopolityki wydaje się odległe od 
uznania jej naukowego charakteru. Widzi ono geopolitykę jako nierozerwal-
nie związaną z ideologią, która instrumentalizuje przestrzeń dla własnych 
celów, łącząc ją z koncepcjami politycznymi, religijnymi, ekonomicznymi, 
kulturowymi, obok idei demograficznych, rasistowskich i nacjonalistycz-
nych. O ten proceder podejrzewany /czasem słusznie/ jest kaŜdy zajmujący 
się geopolityką, tak uwaŜający się za naukowca, jak i polityk-praktyk. Zwo-
lennicy takiego rozumienia geopolityki przekonują, iŜ pod tym względem 
nic się nie zmieniło: inklinacje do ideologizacji geopolityki występowały 
dawniej, np. w III Rzeszy, jak i dzisiaj, choćby w Rosji czy w USA29.   
   Szczególnym przedmiotem zainteresowania geopolityki będzie w tym 
wypadku interpretacja wpływu czynników geograficznych na politykę 
państw oraz na relacje między nimi. MoŜna tutaj przytoczyć definicje typo-
we, jak choćby tą: „doktryna polityczna powstała na przełomie XIX i XX w., 
głosząca tezę o istnieniu istotnych zaleŜności między środowiskiem geogr. a 
charakterem i tendencjami rozwojowymi państw oraz ich ekspansją polit.”30. 
Zdecydowanie bardziej emocjonalne jest określenie, iŜ geopolityka stanowi 
„subiektywną interpretację polityczno-geograficznych i innych waŜnych 
czynników, której intencją jest rozszerzanie interesów narodowych, pań-
stwowych czy blokowych, w szczególności w sensie wpływu, kontroli, 
umacniania, ustanawiania czy potwierdzania potęgi politycznej, ekonomicz-
nej i militarnej”31.  
    W takim wypadku w zasadzie kaŜdy z wybitnych geopolityków, tak 
okresu klasycznego, jak i neoklasycznego był twórcą wielkich doktryn, kon-

                                                 

28 G. Parker, Western Geopolitical Thougt in the Twentieth Century, Beckenham 1985, s. 1-
3; T. Klin, Wizje ładu międzynarodowego..., s. 7-8. 
29 M. Sablewski, Geopolitik und Ideologie, w: Geopolitik. Grenzgänge im Zeitgeist, t. 1.2: 
1945 bis zur Gegenewart, Potsdam 2000, s. 377-378. 
30 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2: D-H, Warszawa 1995, s. 509. 
31 Cyt. za R. Kuźniar, Polityka i siła..., s. 83. 
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cepcji geopolitycznych, głośnych po dziś dzień. Zatem tworzyli je i ci, dla 
których geopolityka nie była tylko doktryną polityczną. W tym miejscu 
moŜna zacytować wypowiedź Saula Cohena, iŜ „istota geopolityki sprowa-
dza się do wnioskowania z relacji, powstających między polityką międzyna-
rodową a czynnikami geograficznymi”32. Warto teŜ przywołać przeciwną 
opinię Adolfa Grabowksy'ego, który przekonywał, iŜ „nie moŜe być mowy o 
/.../ ugruntowanych geograficznie wytycznych polityki – w kaŜdy razie gdy 
chodzi o jakieś zobowiązujące, wychodzące poza poznanie faktów myśli 
przewodnie.” Albowiem geopolityka jest tylko metodą badawczą33. 
    Z drugiej strony w obrębie tego rozumienia geopolityki mamy teŜ wielu 
badaczy, którzy  odrzucają naukowy charakter geopolityki, bo nie ma ona 
ani określonego przedmiotu badań ani metodologii. Zwolennicy tego rozu-
mienia tytułowego pojęcia kwestionują przy tym jego poznawczy charakter. 
Charakterystyczne, Ŝe traktowanie geopolityki jako ideologii i doktryny poli-
tycznej przeciwnicy przypisywali powszechnie uwaŜającej się za naukę 
niemieckiej „Geopolitik”. Co ciekawe, jednym tchem przypisywali oni jed-
nak walory naukowości lub wiedzy albo paradygmatu badawczego tej geo-
polityce, którą akceptowali. Przykładem z okresu międzywojennego był 
choćby Jacques Ancel34.  
    Dla innych ocena niemieckiej Geopolitik jako doktryny i ideologii w spo-
sób trwały zawaŜyła na ocenie całej geopolityki. Dosyć czytelnie wyraŜa to 
choćby Anna Wolff-Powęska, tłumacząc, iŜ geopolityka to raczej ideologia, 
„konstrukcja słuŜąca do opisu i prognozowania stosunków międzynarodo-
wych w aspekcie przestrzeni”. Dodawała teŜ sporo lat wcześniej w odniesie-
niu do niemieckiej „Geopolitik”, iŜ „geopolityka nie stanowiła bowiem usys-
tematyzowanego, a tym bardziej naukowo udokumentowanego zespołu idei i 
teorii. Nie spełniała równieŜ podstawowych warunków poznania naukowe-
go: brak metod i całego warsztatu naukowego oraz całej precyzji pojęcio-
wej”35.  
 
 5/ Geopolityka stosowana 
     Wydaje mi się, Ŝe wielu ludzi zajmujących się geopolityką podnosiło 
wartość praktyczną własnych badań, czyli umiejętność wykorzystywania 
wiedzy z zakresu geopolityki, historii, ekonomii, politologii, by skutecznie 
realizować cele przestrzenne danego państwa. Ten praktyczny wydźwięk 

                                                 

32 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 72. 
33 A. Grabowsky, Przestrzeń i państwo a historia. PodłoŜe geopolityki, w: Przestrzeń i poli-
tyka..., s. 622. 
34 J. Ancel, Geopolitque, Paris 1936, s. 7,10-17;  R. H. Fiefield, G. E. Pearcy, op. cit., s. 4-5. 
Współczesne rozumienie utrzymane w tym samym duchu zob. R. Sprengel, Geopolitik und 
Nationalsozialismus: Ende einer deutschen Fehlentwicklung oder fehlgeleiteter Diskurs?, w: 
Geopolitik. Grenzgänge im Zeitgeist, t. 1.1, s. 166-168. 
35 A. Wolff -Powęska, Doktryna geopolityki..., s. 8; Przestrzeń i polityka..., s. 8, 16. 
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geopolityki był szczególnie podnoszony przez najgorliwszych propagatorów 
rozumienia geopolityki jako nauki w Republice Weimarskiej i III Rzeszy. 
Dla nich geopolityka miała być „wiedzą stosowaną”, „polityk ą geogra-
ficzną”, czyli „drogowskazem w Ŝyciu politycznym.”36 Nie inaczej w okre-
sie II wojny światowej myśleli przedstawiciele anglosaskiej szkoły geopoli-
tycznej. Warto przywołać choćby wypowiedź Nicholasa Spykmana, który 
przekonywał, Ŝe zadaniem geopolityki jest „doprowadzanie do konkluzji, 
uŜytecznych bezpośrednio i natychmiastowo dla męŜów stanu, określających 
kierunki polityki zagranicznej”37.  
     TakŜe współcześnie moŜna spotkać badaczy zwracających uwagę na ten 
przede wszystkim aspekt definiowania geopolityki. Tak dla przykładu wy-
powiadał się wybitny geopolityk francuski Ywes Lacoste: „Nie chodzi o 
dyscyplinę naukową ani poszukiwanie praw nią rządzących, lecz o umiejęt-
ność myślenia kategoriami przestrzeni oraz konfliktów, jakie się w niej to-
czą, aby lepiej przeniknąć tajemnice tego, co się dzieje i móc działać bar-
dziej skutecznie.”38 Inny badacz geopolityki lakonicznie stwierdza, iŜ „geo-
polityka jest zastosowaniem wiedzy geograficznej do polityki światowej.”39 

Bardziej konkretnie brzmi stwierdzenie, Ŝe jest to takŜe „polityka rządu kie-
rująca się geopolityką.” Albo w bardziej rozbudowany sposób „polityka 
państwowa bazująca na wzajemnych powiązaniach między polityką a geo-
grafią”40. 
    Trzeba jednak pamiętać, Ŝe fałszywe analizy mogą się stać powodem fał-
szywej polityki. Trudności w określeniu tego, czym jest geopolityka prze-
kładają się teŜ na wartość praktycznych wniosków wyciąganych z jej dia-
gnoz, teorii i ustaleń. Generalnie moŜna zauwaŜyć taką tendencję, Ŝe im 
mniejsza wiara w naukowość czy choćby w geopolitykę jako paradygmat 
badawczy, tym niŜej jest oceniania jej praktyczna przydatność. Za skrajny, 
choć w historii np. III Rzeszy sprawdzony, moŜna w tej kwestii uznać po-
gląd Romana Kuźniara, który pisał: „nigdy do końca nie wiadomo, kiedy za-
czadzenie myśli politycznej jest niegroźną wysypką, folklorem politycznym, 
a kiedy próby realizacji geopolitycznych koncepcji są sposobem na rozwią-
zywanie problemów wewnętrznych i stają się groźne dla otoczenia czy na-
wet bardziej odległych krajów.”41 

                                                 

36 Zob. choćby jak wieloaspektowo pojmowano praktyczny wymiar geopolityki w Niem-
czech: Bausteine zur Geopolitik..., s. 259-348; A. Wolff-Powęska, Doktryna geopolityki..., s. 
132; Przestrzeń i polityka..., s. 67, 82-83. 
37 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 73. 
38 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 73. 
39 Cyt. za L. Moczulski, Geopolityka..., s. 72. 
40 Geopolitics, http://www.merriam-webster.com/dictionary/geopolotics [data korzystania 
14 X 2009]; Geopolitic, http://dictionary.reference.com/browse/geopolitic [data korzystania 
14 X 2009]. 
41 R. Kuźniar, Polityka i siła..., s. 85. 
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WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII  

I EPISTEMOLOGII GEOPOLITYKI  
 
 Jednym z kluczowych obszarów badawczych współczesnej geopolityki 
stanowi niewątpliwie obszar teoriopoznawczy. Geopolityka na progu XXI 
w., odzyskując naleŜną jej rangę w świecie nauki, poszerza swój arsenał in-
strumentów badawczych, dokonując przy tym istotnego wkładu w ogólną 
metodologię nauk, a takŜe w obszary metodologii szczegółowej. Geopolity-
ka jako nauka interdyscyplinarna czerpie szeroko w zakresie metod i technik 
badań z dorobku innych dyscyplin, począwszy od analiz geologicznych, a na 
systemach GIS skończywszy1.  
 Zanim przystąpimy do nakreślenia waŜniejszych problemów teoriopo-
znawczych geopolityki teoretycznej, spróbujemy umiejscowić tę dyscyplinę 
w świecie nauki oraz zdefiniować jej cel i zakres. Współcześnie stosuje się 
szereg podziałów nauki na jej poszczególne dyscypliny. Problem pozycjo-
nowania geopolityki w świecie nauki jest waŜnym elementem odniesienia i 
samoświadomości badawczej kaŜdego naukowca zajmującego się tą dyscy-
pliną. Jedną z najpopularniejszych typologii nauki jest podział na nauki for-
malne i empiryczne. Innym popularnym podziałem jest ten na nauki nomote-
tyczne i idiograficzne. Pierwszy w zasadzie wyodrębnia nauki matematyczne 
i logikę, posługujące się wnioskowaniem dedukcyjnym. Drugi z ww. podzia-
łów, zaproponowany przez Wilhelma Windelbanda, wskazuje na nauki two-
rzące prawa (gr. nomos – prawo), wykrywające prawidłowości w otaczającej 
nas rzeczywistości oraz takie, które badają tylko pojedyncze fenomeny, wy-
odrębnione zjawiska (gr. idios – szczególny)2.  
 Obecny formalno-prawny podział na dziedziny naukowe obowiązuje w 
Polsce na podstawie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
z dnia 24 października 2005 roku „w sprawie określenia dziedzin nauki i 
dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych”. WyróŜnia on 

                                                 

1 Zob. m.in. Z. Lach, A. Łaszczuk, Geografia bezpieczeństwa, Warszawa 2004; P. Lorot, F. 
Thual, La Géopolitique, 2e édition, Montchretien 2002; M. Sułek, Podstawy potęgonomii i 
potęgometrii, Kielce 2001; L. Sykulski, Geopolityka akademicka – między nauką a paradyg-
matem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopoli-
tyką, Częstochowa 2009, s. 169-186; F. Thual, Methodes de la geopolitique. Apprendre ŕ 
déchiffrer l'actualité, Paris 1996. 
2 T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 
2008, s. 12-13; W. Windelband, Einleitung in die Philosophie, Tübingen 1914, s. 7-22, pas-
sim; M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 
12-13. 
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siedem dziedzin nauki, które dzielą się na poszczególne dyscypliny. Za 
główne dziedziny nauki zostały uznane nauki społeczne, nauki biologiczne, 
nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne, nauki techniczne, nauki rolnicze, 
nauki medyczne oraz nauki o Ziemi i nauki górnicze3.  
 Geopolityka jako nauka interdyscyplinarna opiera się w swoich bada-
niach na dwóch głównych dziedzinach nauki: naukach społecznych i na-
ukach o Ziemi. W zakresie dyscyplin naukowych najbliŜsze jej są nauki 
geograficzne, nauki historyczne, nauki polityczne, nauki demograficzne,  
nauki ekonomiczne, nauki wojskowe oraz nauki geologiczne. Pod względem 
ogólnego podziału nauk, geopolityka umiejscowiona jest pomiędzy naukami 
idiograficznymi oraz nomotetycznymi, gdyŜ bada nie tylko poszczególne fe-
nomeny, ale przede wszystkim procesy, na podstawie których tworzy hipo-
tezy, koncepcje, teorie czy wreszcie prawa. 
 W zakresie wnioskowania naukowego moŜemy przyjąć podział na cztery 
jego formy: wnioskowanie dedukcyjne, indukcyjne, redukcyjne i abdukcyj-
ne. Dla wnioskowania dedukcyjnego charakterystyczne jest posługiwanie się 
aksjomatami, modelami nomologicznymi, w których wniosek zawsze wyni-
ka z przesłanek. W ramach tej formy rozumowania moŜemy wydzielić wnio-
skowanie entymematyczne. Jest to rozumowanie, w którym celowo pomija 
się jedną lub więcej z przesłanek, z uwagi na ich oczywistość. Wnioskowa-
nie dedukcyjne charakterystyczne jest dla nauk matematycznych i logiki4. 
 Wnioskowanie indukcyjne opiera się na rozumowaniu, w którym naj-
pierw formułowane są wnioski, które poprzedzają przesłanki, odwrotnie niŜ 
w rozumowaniu dedukcyjnym.  Liczba moŜliwych przesłanek (faktów) jest 
nieograniczona, stąd wnioski są aktualne dopóki, dopóty nie pojawią się no-
we fakty, które obalą dane załoŜenia. Charakterystyczne zatem dla tego ro-
zumowania jest przechodzenie od szczegółu do ogółu. Wnioskowaniem in-
dukcyjnym posługują się szeroko wszystkie nauki empiryczne5.  
 Rozumowanie abdukcyjne oznacza wnioskowanie mające na celu stwo-
rzenie najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień danych zjawisk i procesów. 
Jego celem jest stworzone najbardziej prawdopodobnych hipotez badaw-
czych. Pojęcie abdukcji wprowadzone zostało przez amerykańskiego filozo-
fa Charlesa Peirce’a6.  
 Rozumowanie redukcyjne zakłada taką formę wnioskowania, w której 
przesłanki uprawdopodobniają wniosek. Znajduje ono szerokie zastosowanie 

                                                 

3 Monitor Polski z dnia 12 grudnia 2005 r. 
4 T. Jemioło, A. Dawidczyk, op. cit., s. 21, 25. 
5 Ibidem, s. 22-24. 
6 W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985, s. 154-157; L. 
Sykulski, Rozumowanie abducyjne a proces badawczy w geopolityce – przyczynek do episte-
mologii geopolityki, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, s. 24-25. 
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w badaniach prognostycznych, m.in. w obszarach bezpieczeństwa i obronno-
ści7. 
 Geopolitycy w swoich badaniach posługują się kaŜdą formą ww. wnio-
skowań, z których jednakŜe najczęściej uŜywane są w kolejności: wniosko-
wanie abdukcyjne, redukcyjne, indukcyjne i wreszcie dedukcyjne. Dyscypli-
na ta posługując się róŜnymi formami rozumowań, a takŜe korzystając z in-
terdyscyplinarnego instrumentarium badawczego tworzy kolejno: modele 
(paradygmaty), koncepcje, teorie, hipotezy, metodologię i wreszcie metody. 
Modele, nazywane takŜe paradygmatami, są najbardziej ogólnym spojrze-
niem na badaną rzeczywistość. Niosą one ze sobą wybór określonych zaso-
bów semantycznych, stylu i charakteru pracy badawczej oraz warunkują roz-
łoŜenie akcentów badawczych. Koncepcje wyrastają wprost z danego para-
dygmatu i stanowią perspektywę naukową konieczną do określenia proble-
mu badawczego. Poprzez teorie rozumiemy uporządkowany zasób pojęć, za-
łoŜeń i wiedzy mający na celu zdefiniowanie i wyjaśnienie określonych zja-
wisk i procesów. Hipotezy to propozycje, których celem jest uprawdopo-
dobnienie konkretnych załoŜeń. Metodologia jest generalnym podejściem 
naukowym do określonej problematyki badawczej, zawierającym w sobie 
właściwe owemu podejściu metody, poprzez które rozumiemy konkretne 
techniki badawcze uŜywane w procesie poznawczym8.  
 Warto w tym miejscu pokusić się o egzemplifikację ww. kategorii. W 
geopolityce teoretycznej (akademickiej), rozumianej jako interdyscyplinarna 
nauka, mamy do czynienia z kilkoma podstawowymi paradygmatami (mode-
lami badawczymi). Tymi najbardziej znanymi są z pewnością model deter-
ministyczny (determinizm geograficzny), zakładający bezwzględne warun-
kowanie zjawisk i procesów politycznych przez czynniki środowiskowe oraz 
model posybilistyczny (posybilizm), akcentujący aspekty wolicjonalne pod-
miotów geopolitycznych9. Obecnie bardzo popularny staje się paradygmat 
tzw. geopolityki krytycznej, interpretujący klasyczną geopolitykę poprzez 
filtry postmodernistyczne10. Do klasycznych koncepcji geopolitycznych za-
liczyć moŜemy np. koncepcję bloku kontynentalnego (der Kontinentalblock) 
czy koncepcję panregionów Karla Haushofera11. NajwaŜniejszą teorią geo-
polityczną jest teoria Halforda Mackindera, której osią się pojęcie Heartlan-
du12.  

                                                 

7 T. Jemioło, A. Dawidczyk, op. cit., s. 28-29. 
8 Por. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009, s. 136-138.  
9 L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 21, 78. 
10 Zob. Np. J. Potulski, O statucie badawczym współczesnej geopolityki, „Gdańskie Studia 
Międzynarodowe” 2008, vol. 6, nr 1-2, s. 24-31. 
11 Zob. J. Macała, Blok kontynentalny Karla Haushofera, „Geopolityka“ 2009, nr 2(3), s. 49-
62. 
12 Zob. H. Mackinder, Geograficzna oś historii, oprac. R. Potocki, Częstochowa 2009. 
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 W tym momencie warto zastanowić się nad samym zdefiniowaniem geo-
polityki i jej głównych funkcji badawczych. Zdaniem autora niniejszego ar-
tykułu, jedną z najtrafniejszych współczesnych definicji geopolityki sformu-
łował znany rosyjski geograf i geopolityk Władimir Kołosow: 
„Геополитика изучает зависимость внешней и внутренней политики 
государств и международных отношений от системы политических, 
военно-стратегических, экономических, экологических и иных 
взаимосвязей, обусловленных географическим положением страны и ее 
регионов, другими физико- и экономико-географическими факторами. 
[...] Традиционную геополитику можно рассматривать как науку о 
влиянии геопространства на политические цели и интересы 
государства” 13.  
 Kołosow umiejscawia zatem geopolitykę na styku nauk politycznych, 
geograficznych, wojskowych i ekonomicznych. Warto podkreślić przy tym, 
Ŝe dyscyplina ta jest przede wszystkim nauką o państwie.  
 Przyjrzyjmy się zatem przedmiotowi badań geopolityki. Definiowaniem 
pola badawczego danej dyscypliny i jej ram, czyli zakresu badawczego zaj-
muje się ontologia. Ontologia (gr. on – „to co jest” + logos – słowo; nauka) 
jest działem filozofii zajmującym się  badaniem natury bytu, mówiąc do-
słownie „wszystkiego co jest”. Poprzez ontologię geopolityki naleŜy rozu-
mieć obszar rozwaŜań dotyczący natury badanej rzeczywistości (gr. óntos on 
– istniejący). Ontologia geopolityki bada strukturę otaczającej nas rzeczywi-
stości związaną z pojęciami bytu (istnienia) oraz jego przyczynowości, wła-
ściwości, czasu i przestrzeni. Bada przedmiot naszego doświadczenia w za-
kresie zaleŜności polityczno-przestrzennych. W przypadku geopolityki trze-
ma głównymi obszarami ontycznymi jest czas, przestrzeń i struktury pań-
stwowe oraz zaleŜności między nimi występujące. Badanie w zakresie onto-
logii mają bardzo istotne znaczenie dla dyscyplin naukowych, poniewaŜ 
konstytuują ich przedmiot badania. Stąd tak istotny jest wybór perspektywy 
ontologicznej przez danego badacza14.  
 W obszarze teorii geopolityki kluczowym pojęciem obok ontologii jest 
epistemologia. Epistemologia (gr. episteme – wiedza; umiejętność) jest to 
teoria poznania, badająca relacje między poznawaniem a rzeczywistością. 
Koncentruje się na poszukiwaniu optymalnych sposobów poznawania. Epi-
stemologia geopolityki bada formy poznawania rzeczywistości i procesów 
geopolitycznych. Na marginesie warto wspomnieć, Ŝe pojęcia ontologii i 

                                                 

13 B. A. Колосов, Российская геополитика: традиционные концепции и современные 
вызовы, „Общественные науки и современность” 1996, nr 3, s. 86. 
14 W. Kostecki, Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1988, s. 19-
21. Zob. takŜe M. Hempoliński, Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994. 
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epistemologii są obecnie szeroko stosowane takŜe w oderwaniu od ich filo-
zoficznego korzenia15.  
 W przypadku ontologii geopolityki jednymi z waŜniejszych problemów 
badawczych są m.in. stosunek do determinizmu i jego pochodnych oraz na-
tura czasu i przestrzeni. Jeśli chodzi o epistemologię geopolityki do węzło-
wej problematyki moŜna zaliczyć takie zagadnienia jak np. przyczynowość i 
determinizm, holizm a indywidualizm, spór o naturalizm, kontrowersje wo-
kół abstrakcji naukowej, pojęcie prawa nauki i jego odniesienie do geopoli-
tyki czy hipostaza praw naukowych w geopolityce. 
 Spójrzmy zatem nieco bliŜej na wybrane problemy teoriopoznawcze geo-
polityki. Jednym z waŜniejszych problemów jest stosunek do modelu deter-
ministycznego. Od samego początku rozwoju geopolityki jako nauki (druga 
połowa XIX w.) wielu jej przedstawicieli upatruje  w geografii główny de-
terminant działania państwowego. Obok determinizmu geograficznego w 
geopolityce mamy rzadziej do czynienia z determinizmem historycznym. 
Jest to pogląd zgodnie z którym kaŜde wydarzenie jest determinowane przez 
zewnętrzne przyczyny, niezaleŜne od ludzi czy struktur polityczno-
społecznych. Poglądami przeciwstawnymi są indeterminizm i autodetermi-
nizm (autodynamizm). Pierwszy odrzuca niezaleŜność toku zdarzeń, propa-
gując aspekt wolicjonalny człowieka i społeczeństwa, podkreślając, co istot-
ne, przypadkowość wydarzeń historycznych. Autodeterminizm geopolitycz-
ny (autodynamizm) odrzucając programistyczne spojrzenie na tok dziejów i 
nadprzyrodzony wpływ na historię, wskazuje, iŜ źródło procesów i zjawisk 
geopolitycznych tkwi w państwie i jego strukturach16.  
 Spór o naturę czasu i przestrzeni stanowi jedno z ciekawszych zagadnień 
nauki w ogóle. Jako Ŝe obie kategorie stanowią kluczowe punkty odniesienia 
dla geopolityki, nie moŜe ona pozostawać bierna wobec toczonego dyskursu. 
Dla geopolityki istnieje tylko to, co istnieje w czasie i przestrzeni. W filozo-
fii czas i przestrzeń ujmowano na wiele sposobów. Z jednej strony jak Isaak 
Newton przedstawiano je jako kategorie absolutne, z drugiej zaś wskazywa-
no na nie jako atrybuty rzeczywistości materialnej jak Arystoteles czy Kar-
tezjusz. Od czasu teorii względności Alberta Einsteina czas i przestrzeń trak-
towana bywa nierozłącznie jako czasoprzestrzeń. W tym układzie rozpatry-
wania rzeczywistości kluczowa jest relacja, jak zachodzi między materią a 
obserwatorem17.  

                                                 

15 Zob. np. J.F. Jacko, Ontologia myślenia strategicznego, „Homo Ludens” 2009, nr 1, s. 113-
120. 
16 S. ŚwieŜawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 506-511; T. Jemioło, K. 
Malak, Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 17-18. 
17 Zob. np. S. Hawking, Krótka historia czasu, Warszawa 2000; A. Einstein, Istota teorii 
względności, Warszawa 1958; E. Cassirer, O teorii względności Einsteina, Kęty 2006. 
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 Dla geopolityków głównym punktem odniesienia jest przestrzeń geogra-
ficzna. Samo to określenie jest swoistą tautologią, jednak we współczesnych 
czasach, wobec wyróŜniania w nauce „przestrzeni informacyjnej” „prze-
strzeni geodezyjnej”, „przestrzeni socjologa”, przestrzeni społeczno-
ekonomicznej, czy wreszcie przestrzeni politycznej, takie doprecyzowanie 
staje się uzasadnione. Podobnie zresztą jak w przypadku określeń „strategia 
wojskowa” czy „strategia wojenna”, z których kaŜde róŜni się od siebie wy-
raźnie18. Przez przestrzeń geograficzną rozumiemy zatem „przestrzeń, w któ-
rej kategoria tworzycieli nie jest utworzona przez zbiór obiektów pustych 
(…), ale przez zbiór obiektów materialnych z wszystkimi właściwościami ma-
terii” . W odróŜnieniu od przestrzeni geodezyjnej, w przestrzeni geograficz-
nej liczą się właściwości materii oraz, nieistniejący w tej pierwszej, czas19. 
 W epistemologii geopolityki jednym z istotnych punktów odniesienia jest 
charakter ogólnych załoŜeń badawczych. Wśród głównych tendencji moŜe-
my wymienić przede wszystkim: strukturalizm metodologiczny, model 
funkcjonalno-genetyczny, idealizm i ekscepcjonizm. Pierwsze podejście 
charakteryzuje się podejściem całościowym do rozpatrywanej problematyki. 
Stanowi podejście w duŜej mierze procesualne, koncentruje się na najwaŜ-
niejszych zaleŜnościach, nie wnikając w zawiłości fenomenologiczne. Spoj-
rzenie funkcjonalno-genetyczne koncentruje się na problematyce przyczy-
nowości i eksplantacji skoncentrowanej na poszukiwaniu zaleŜności między 
mniejszymi i większymi systemami geopolitycznymi. Idealizm posługuje się 
zasadą abstrakcji, upraszcza badaną problematykę formułując określone 
prawa naukowe i stopniowo dokonując konkretyzacji. Podejście takie moŜe 
w skrajnej formie prowadzić do hipostazy praw nauki, czyli ich oderwania 
od badanej rzeczywistości, uprzedmiotowienia stworzonych abstraktów. 
Ekscepcjonizm uznając przynaleŜność geopolityki do nauk społecznych (a 
konkretnie nauk politycznych) zakłada wyjątkowość, swoistość zjawisk i 
procesów polityczno-społecznych, które nie dają się eksplorować w sposób 
tradycyjnie przyjęty w naukach przyrodniczych20.  
 Dotykamy w tym momencie sporu o naturalizm, który dotyczy m.in. 
moŜliwości wprowadzenia do badań społecznych metod nauk przyrodni-
czych. Naturalizm ontologiczny upowszechnia pogląd, iŜ prawa nauk spo-
łecznych są moŜliwe do wyprowadzenia z nauk przyrodniczych. Antynatura-
lizm podkreśla róŜnice między światem społecznym a przyrodniczym, które 
uniemoŜliwiają wyprowadzanie tego typy analogii. Naturalizm epistemolo-
giczny zakłada, Ŝe metody badawcze są wspólne dla całej nauki, a odróŜnie-

                                                 

18 Zob. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, wyd. 4, Warszawa 
2002. 
19 T. Bartkowski, Metody badań geografii fizycznej, Warszawa-Poznań 1977, s. 46-47.  
20 Por. G. Musiał, Paradygmat–prawo nauki –rozwój społeczny. Ujęcie metodologiczne, Ka-
towice 1997, s. 14-15. 
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niu od antynaturalizmu, który podkreśla odrębność metod nauk społecznych. 
Jedność metodologiczną całej nauki zakłada tzw. monizm metodologiczny, 
natomiast dualizm metodologiczny, który głosi, Ŝe metody stosowane w na-
ukach przyrodniczych nie dają się stosować w naukach społecznych. Prze-
śledźmy to na przykładzie takiego podejścia badawczego jak generalizacja. 
Generalizacja w naukach przyrodniczych oznacza moŜliwość formułowania 
uogólnień. Opiera się na ogólnych prawach przyrody i na załoŜeniu, Ŝe w 
podobnych okolicznościach zachodzą podobne zdarzenia. Przedstawiciele 
antynaturalizmu twierdzą, Ŝe załoŜenie to jest bezuŜyteczne w naukach spo-
łecznych. Podobne okoliczności zachodzą bowiem tylko w obrębie jednego 
okresu historycznego. Prawidłowości społeczne są zmienne. Poza tym, nie 
są prawami przyrody lecz są tworem człowieka. To w naturze ludzkiej tkwią 
moŜliwości przeobraŜania tych prawidłowości, kontroli nad nimi. Dla geo-
polityki jako nauki interdyscyplinarnej bliŜszy zdecydowanie jest naturalizm 
zarówno w warstwie ontologicznej, jak i epistemologicznej21. 
 Czy jednak spór ten bezpośrednio dotyka geopolityki? Głównym proble-
mem w ww. problematyce staje się po raz kolejny usytuowanie danej dyscy-
pliny w ramach określonej grupy nauk. NaleŜy pamiętać, Ŝe geopolityka jest 
dziedziną interdyscyplinarną i swobodnie korzysta z metod badawczych za-
równo nauk społecznych jak i przyrodniczych wg własnego klucza ontycz-
nego i epistemologicznego. Zresztą sam spór naturalistów i antynaturalistów 
stracił sporo na znaczeniu od czasu powstania i rozwoju ogólnej teorii sys-
temów (OTS). Związki OTS z naszą dyscypliną stanowią jedno z ciekaw-
szych zagadnień badawczych współczesnej geopolityki. Teoria ta zakłada, 
Ŝe ogólne właściwości systemów mają charakter uniwersalny. Za jej prekur-
sora uwaŜa się biologa Ludwiga von Bertalanffy’ego (1901-1972). Rozwi-
nięta została przez socjocybernetyków. Ogólna teoria systemów dotyczy 
wszystkich inteligentnych istot i systemów, relacji takich jak społeczeństwa-
środowisko, państwo-środowisko, ludzie- technologia, itp. OTS wychodzi z 
załoŜenia jedności i niepodzielności nauki oraz dąŜy do pokonania barier in-
terdyscyplinarnych. Jej głównym postulatem jest traktowanie badań nauko-
wych w sposób całościowy, a badanych obiektów jako systemów otwartych 
Zastosowanie samych kategorii systemowych w geopolityce uwypukla zja-
wiska takie jak: synergia, homeostazja (równowaga) czy aspekty informa-
cyjne analizowanych zjawisk 22. 
 Paradygmat deterministyczny w geopolityce rozciągany jest często do 
holistycznego ujmowania procesów geopolitycznych, które stają się niere-
dukowalne do właściwości ich poszczególnych części składowych (np. po-
szczególnych wydarzeń). Warto dodać, Ŝe pochodną ogólnej teorii systemów 
                                                 

21 Por. ibidem, s. 22-25. 
22 A.K. Koźmiński, Przedmowa, [w:] L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, 
rozwój, zastosowania, Warszawa 1984, s. 10-12. 
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jest holizm(od gr. holos – całość). Jest to pogląd, zgodnie z którym wszelkie 
zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające określonym prawom, któ-
rych nie moŜna wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach 
rządzących ich częściami składowymi. Jego twórcą był Jan Christiaan Smuts 
(1870-1950), brytyjski marszałek, południowoafrykański polityk i filozof23. 
 Istotnym problemem badań teoriopoznawczych jest pojęcie prawa nauki. 
Generalnie wyróŜnia się dwie funkcje praw: eksplanacyjną (wyjaśniającą) 
oraz prognostyczną. Prawa powinny być zatem prognozami przyszłościo-
wymi, nie powinny być jedynie zapisem obserwacji. W metodologii ścierają 
się dwa poglądy dotyczące statusu praw naukowych. Pierwsze głosi tezę, Ŝe 
kaŜde prawo nauki musi mieć charakter ściśle ogólny (uniwersalny). Zasięg 
czasowo-przestrzenny takiego twierdzenia musi być zatem nieograniczony, 
dotyczyć wszystkich zjawisk i procesów danej klasy, o których jest mowa w 
twierdzeniach, niezaleŜnie od tego, gdzie występują. Drugi pogląd głosi tezę 
o czasowym i przestrzennym ograniczeniu waŜności praw nauki. Stwierdza 
się, Ŝe wymaganie ścisłej uniwersalności jest zbyt mocne, aby za jego po-
średnictwem określić klasę zdarzeń czy przedmiotów powtarzalnych. Gdyby 
wymaganie ścisłej ogólności uznane zostało za kryterium wyróŜniające pra-
wa naukowe, to niemal wszystkie twierdzenia nauk społecznych naleŜałoby 
uznać za pseudoprawa, bowiem zakres waŜności tych praw jest implicite 
bądź explicite ograniczony do pewnych okresów historycznych24.  
 Jedną z kluczowych funkcji geopolityki jest funkcja prognostyczna. Ba-
zuje ona na szeregu koncepcji, teorii i hipotez, których owocem stają się 
prawa geopolityczne. Prognoza jest procedurą wyprowadzania wiedzy o 
przyszłości z wiedzy o przeszłości lub teraźniejszości. W zasadzie przyjmuje 
się, Ŝe prognoza jest skierowana ku przyszłości, czyli dotyczy zjawisk przy-
szłych, ale tak rozumiana prognoza czy przewidywanie jest przewidywaniem 
w wąskim sensie. Ale terminu przewidywanie w metodologii geopolityki 
uŜywa się równieŜ w szerszym sensie. W tym szerszym sensie przewidywa-
nie jest procedurą uzyskiwania wiedzy zarówno o zjawiskach przyszłych 
(prognoza), o zjawiskach przeszłych (postgnoza), jak i o zjawiskach teraź-
niejszych (diagnoza pośrednia). Przypomnijmy w tym miejscu słynne prawa 
rozwoju państwa przedstawione w 1896  r. przez Friedricha Ratzla, wybit-
nego niemieckiego geografa i pioniera geopolityki. Jego zdaniem w procesie 
rozwoju kaŜdego ośrodka siły obowiązuje siedem ściśle określonych zasad, 
które moŜna ująć następująco: 

• Obszar państwa powiększa się wraz z ekspansją ludności o tej samej 
kulturze; 

                                                 

23 A. Harrington, Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler, 
Princeton 1996; D.C. Phillips, Holistic Thought in Social Science, Stanford 1976. 
24 G. Musiał, op. cit., s. 35-39. 
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• Przestrzenny rozrost ośrodka siły jest związany z innymi jego aspek-
tami rozwoju  

• Terytorium państwa powiększa się poprzez wchłanianie mniejszych 
jednostek geopolitycznych; 

• Granica odzwierciedla siłę i stopień rozwoju państwa, nie ma więc 
charakteru stałego; 

• Państwa w trakcie rozwoju szukają terenów nadających się do 
wchłonięcia; 

• Kierunek ekspansji przesuwa się od państw bardziej do słabiej roz-
winiętych cywilizacyjnie; 

• DąŜenie do ekspansji terytorialnej rośnie w miarę poszerzania się 
obszaru25. 

 Wiarygodne prognozy opierają się na prawach i teoriach naukowych, 
jednak trzeba zauwaŜyć, Ŝe same prawa, jako teorie ogólne, nie wystarczają 
do przepowiadania jakiegokolwiek zjawiska czy procesu. Prawa czy teorie 
naukowe stanowią jedynie większe przesłanki czy przesłanki ogólne rozu-
mowań prognostycznych. Do przeprowadzenia takich rozumowań są rów-
nieŜ niezbędne twierdzenia szczegółowe, jednostkowe o zjawiskach i wa-
runkach, w których przewidywane procesy zachodzą. Na podstawie samych 
tylko praw moŜna przewidzieć jedynie niemoŜność zajścia zjawiska okre-
ślonego typu. Do prognozowania potrzebna jest zatem: wiedza nomologicz-
na (gr. nomos – prawo), dotycząca ogólnych zaleŜności między zjawiskami, 
mająca charakter teoretyczny oraz wiedza faktualna, dotycząca konkretnych 
faktów, mająca charakter empiryczno-obserwacyjny. W obrębie omawiane-
go sporu metodolodzy czasem wprowadzają równieŜ konfirmację, która ma 
charakter osłabionej weryfikacji i polega na potwierdzeniu twierdzenia dla 
pewnej ilości przypadków, które twierdzenie ma opisywać oraz dyskonfir-
mację, czyli osłabienie wiarygodności danego twierdzenia26. 
 Jednym z istotnych problemów, z jakimi stykają się geopolitycy w toku 
swojej pracy jest kwestia etyki badań oraz roli, jaką geopolitycy powinni 
wypełniać w społeczeństwie. W badaniach i analizach geopolitycznych nie 
da się uciec od pytań o zaangaŜowanie polityczne. MoŜna w tym miejscu 
nieco przewrotnie zacytować Howarda Beckera: „Problemem nie jest to, czy 
powinniśmy opowiadać się po czyjejś stronie, gdyŜ jest to nieuchronne, ale 
to, po czyjej stronie staniemy”. Ten sam problem stoi przed przedstawicie-

                                                 

25 F. Ratzel, Die Gesetze des räumlichen Wachtums der Staaten: Ein Beitrag zur wissen-
schaftlichen politischen Geographie, „Petermanns Geographische Mitteilungen, 1896, nr 42, 
s. 97-107. 
26 Por. A. Siciński, J. Gzula (red.), Problemy metodologii prognozowania, Warszawa 1976.  
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lami wielu innych nauk, jak np. nauki polityczne, socjologia, historia czy 
nauki geograficzne27.  
 Podobnie jak w innych naukach społecznych geopolitycy mogą pełnić 
trzy główne role: naukowca, doradcy państwowego i stronnika. Jako uczeni 
starają się dociekać wiedzy dla niej samej. DąŜą do osiągnięcia prawdy. Ide-
ałem jest całkowite poświęcenie się działalności naukowej, jak definiował to 
Max Weber. Spełniając rolę „doradcy państwowego” geopolitycy mogą re-
alizować swoje funkcje z co najmniej dwóch głównych perspektyw: „oświe-
cania” rządzących poprzez dostarczanie im obiektywnych danych nauko-
wych oraz słuŜąc im do celów inŜynierii społecznej. Geopolitycy jako stron-
nicy słuŜą swoją wiedzą do wspierania określonych teorii czy teŜ praktyk 
politycznych28.  
 Patrząc przez pryzmat ogólnej teorii systemów i stojąc na stanowisku 
swobody badań międzydyscyplinarnych geopolitycy powinni dąŜyć do pod-
niesienia rozwoju swojej dyscypliny z pułapu nauki opisowej do rangi sys-
temu teoretycznego. Za Ludwigiem von Bertalanffym moŜna powtórzyć, Ŝe 
nauka to „przedsięwzięcie nomotetyczne, czyli nie opisywanie osobliwości, 
lecz porządkowanie faktów i szukanie uogólnień” 29. 

                                                 

27 H.S. Becker, Whose side are we on?, „Social Problems” 1967, nr 14, s. 239. 
28 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009, s. 282-289. 
29 L. von. Bertalanffy, op. cit., s. 232.  
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FILOZOFICZNO -PRZYRODNICZE DETERMINANTY  

GEOPOLITYKI  
  
 Wiek XIX i XX to czas, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauk. Oprócz 
nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych duŜe osiągnięcia uzy-
skały nauki humanistyczne (rozumiane równieŜ jako nauki społeczne). O ile 
dwie pierwsze nawzajem się przeplatają, korzystają ze swoich osiągnięć, to 
w przypadku nauk humanistycznych nastąpiła swoistego rodzaju alienacja, o 
ile w okresie oświecenia (głównie francuskiego) człowieka starano się anali-
zować przez pryzmat przyrody, w późniejszych latach zarzucono te badania, 
wielu naukowców uznało, Ŝe człowieka, jego naturę naleŜy ,,oddzielić’’ od 
świata przyrody, pojawiło się szereg koncepcji o charakterze metafizycz-
nym, które wyrastały z przekonania o szczególnej roli człowieka w dziejach. 
Próby zmiany tego stanu rzeczy (prace Herberta Spencera czy Ludwika 
Gumplowicza) nie zmieniły w zasadniczy sposób postrzegania człowieka.  
 Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania, Ŝe aby zrozumieć prawa 
rządzące człowiekiem, naleŜy łączyć ze sobą wszystkie nauki. W tym kon-
tekście określić naleŜy, co rozumieć będziemy przez pojęcie geografia, po-
siłkować się będę definicją sformułowaną przez Wacława Nałkowskiego, 
który stwierdził, Ŝe naleŜy przez nią rozumieć naukę o związku między 
przyrodą a człowiekiem1. Z pojęciem geografii koresponduje definicja geo-
polityki, autorstwa Karla Haushofera, czyli ,,badanie politycznej formy Ŝycia 
w naturalnej przestrzeni Ŝyciowej’’2.      
 Analizując kwestie związane z relacjami między filozofią, biologią a 
geopolityką stwierdzić naleŜy, Ŝe waŜnym pojęciem, które ułatwić nam mo-
Ŝe poznanie interesującej nas rzeczywistości jest konsiliencja. Nie jest to 
określenie nowe, w połowie XIX w. uŜył go William Whewell, uznał, iŜ ro-
zumieć je naleŜy jako zbieganie się wiedzy. Jest to skutkiem działalności 
naukowców, którzy łączą teorie o charakterze empirycznym charakteryzują-
ce róŜne dyscypliny naukowe, analizują fakty, wszystko to zaś w celu skon-
struowania tzw. wspólnej teorii wyjaśniającej.  Konsiliencję reprezentuje 
najlepiej poniŜszy schemat. 
 
 
 
 
                                                 

1 J. Barbag, Geografia gospodarki świata, Warszawa 1984, s. 5. 
2 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, s. 71. 
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Źródło: E.  Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 2002, s. 18. 
 
 
 Im bliŜej zetknięcia się osi współrzędnych i jednocześnie znajdując się 
blisko środka okręgów, stajemy przed coraz trudniejszymi problemami, jed-
nocześnie są one kluczowymi dla zrozumienia  istoty naszej rzeczywistości3. 
NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe w ramach nauk społecznych moŜemy umiej-
scowić takŜe geopolitykę, a w ochronie środowiska elementy geografii.             
 ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe biorąc pod uwagę współczesną sytuację naukę, na-
uki przyrodnicze zdają się zbliŜać do nauk społecznych, w tym kontekście 
moŜna mówić o czterech pomostach, między nimi. Pierwszym  jest kogni-
tywna neurobiologia i kognitywna psychologia. Dzięki nim moŜna analizo-
wać fizyczne determinanty działania ludzkiego rozumu, jak równieŜ pokusić 
się o odpowiedź na pytanie o istotę naszej świadomości. Drugim pomostem 
jest genetyka behawioralna, dzięki której moŜemy rozwiązać problemy 
związane z genetyką, przede wszystkim z uwzględnieniem jej wpływu na 
kształtowanie się i rozwój umysłu człowieka. Jako trzeci pomost wymienić 
naleŜy biologię ewolucyjną, przez którą rozumieć naleŜy dyscyplinę zajmu-
jącą się problemem znaczenia dziedziczności dla kształtowania się zacho-
wań społecznych. Ostatnim, czwartym pomostem jest szeroko rozumiana 
nauka o środowisku. Pamiętać przecieŜ naleŜy, Ŝe tzw. środowisko, jak 
określa to Edward Wilson, było areną, na której homo sapiens ewoluował. 
To właśnie próbując przetrwać, dostosowywał się do mniej lub bardziej 
zmiennych warunków naturalnych. Niewątpliwie równieŜ jego inicjatywy 
polityczne wynikały w wielu przypadkach z charakteru obszaru, na którym 
przebywał 4.  
 Stwierdzić naleŜy, Ŝe człowiek Ŝyjący zarówno w przeszłości, jak i obec-
nie podlega ciągłym zmianom. Oprócz ewolucji o charakterze biologicznym 

                                                 

3 E.  Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 2002, s. 16-18. 
4 Ibidem, s. 290-291. 
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ogromny wpływ ma na niego takŜe ewolucja kulturalno-społeczna. Oczywi-
ście, opinie na temat tego, jak bardzo są one ze sobą związane, czy jedna de-
terminuje drugą, czy teŜ są one koherentne jest waŜnym pytaniem, jakie po-
stawić musi przed sobą współczesny naukowiec. Jedno ze stanowisk filozo-
ficzno-naukowych stwierdza, Ŝe ewolucja biologiczna jest przeniknięta ewo-
lucją społeczno-kulturową, w tym kontekście moŜemy mówić o tzw. ewolu-
cji społeczno-biologicznej.  Konsekwencją takiego myślenia jest stwierdze-
nie, Ŝe przecieŜ kultura, którą tworzy człowiek, jest niczym innym jak tylko 
adaptacją gatunku homo sapiens do zmiennych warunków przyrodniczych. 
ZauwaŜyć w tym kontekście naleŜy, Ŝe zmiany środowiska przyrodniczego 
muszą być związane nie tylko z określonymi warunkami geograficznymi, ale 
równieŜ determinują zachowania róŜnych gatunków, w tym homo sapiens, 
które dąŜą do przetrwania, a tym samym będą mieć ścisły związek z aktyw-
nością polityczną.5.     
 Stwierdzić  równieŜ naleŜy, Ŝe z biegiem czasu ewolucja biologiczna mo-
Ŝe zostać zastąpiona przez społeczno-kulturową, wiąŜe się to z osiągnięciami 
między innymi współczesnej genetyki, pamiętajmy, Ŝe ewolucja biologiczna 
ma charakter ,,ślepy’’, trudno ją kontrolować, jednak biorąc pod uwagę am-
bicje współczesnego człowieka, nie tylko te naukowe (przedłuŜanie Ŝycia, 
eksperymenty z kodem genetycznym6), ale równieŜ, a moŜe przede wszyst-
kim polityczne (kwestie związane z wolnością, rozumianą nie jako świado-
ma konieczność czy działalność zgodna ze wskazaniami rozumu ludzkiego, 
ale jako zjawisko, dzięki któremu jesteśmy w stanie sami decydować o swo-
im losie), stwierdzić naleŜy, Ŝe homo sapiens będzie chciał na swój sposób 
traktować zarówno geografię, jak i przyrodę, np. podporządkowując je sobie. 
ZauwaŜyć  Obecnie kwestia ta wydaje się abstrakcyjna, jednak zauwaŜyć 
trzeba, Ŝe próba tworzenia wolności w polityce (nie zdeterminowanej przy-
musem), rodzi pragnienie wolności biologicznej. 
 W tym kontekście naleŜałoby wspomnieć o tzw. mikroewolucji człowie-
ka, jakie procesy doprowadziły do tego, Ŝe u hominidów wytworzyły się te 
charakterystyczne cechy, które ukonstytuowały gatunek ludzki. Hominidy 
ewoluowały przez ostatnie 15 mln lat, z czego ostatnie 1,5 miliona wydaje 
się być kluczowe. Wśród typowych cech człowieczych naleŜy uznać fakt 
spionizowanej budowy ciała, wiąŜe się z tym moŜliwość przemieszczania się 
na dwóch kończynach. Następnym elementem jest relatywnie duŜa objętość 
mózgu gatunku homo sapiens, związany jest z tym skomplikowany układ 
nerwowy, wystarczy wspomnieć w tym miejscu naleŜy, Ŝe w okresie ostat-
nich 1,5 mln lat mózg hominidów powiększył się trzykrotnie. Trzecim 
aspektem jest przedłuŜony proces dochodzenia do dorosłości, wiąŜe się to 
                                                 

5 M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Warsza-
wa 1989, s. 305. 
6 Ibidem, s. 305-306. 
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przede wszystkim z trudnością adaptacji człowieka do kultury, w której par-
tycypuje. Uczenie się jest długim procesem, przez  który trzeba przejść, aby 
stać się pełnowartościowym elementem całości, rozumianej jako dorosła po-
pulacja homo sapiens. Następnym elementem konstytuującym istotę czło-
wieka jest umiejętność uczestniczenia w kulturze, którą wytworzyło społe-
czeństwo. Ostatnim zaś zarzucenie przez homo sapiens roślinnego trybu Ŝy-
cia, stał się on mięsoŜerny (wszystkoŜerny). WiąŜe się z tym zmiana trybu 
jego Ŝycia, i tak zrezygnował ze zbieractwa na korzyść rolnictwa, z polowa-
nia na rzecz hodowli, przeszedł do osiadłego trybu Ŝycia7. 
 Wszystkie te elementy w większym lub mniejszym stopniu determinują 
działalność człowieka, wpisują się w roŜne koncepcje determinizmu geogra-
ficznego, mającego wpływ na decyzje polityczne nie tylko jednostek, ale 
przede wszystkim całych społeczności, a nawet i państw.       
 WaŜne w tym kontekście wydają się badania nad mózgiem człowieka, 
rozumianym jako element określonego układu zamkniętego, który ma cha-
rakter dynamiczny. TenŜe układ zamknięty współtworzony jest przez mózg, 
w skrócie ,,MG’’, receptorykę, czyli ,,R’’, efektorykę, określaną jako ,,E’’ 
oraz działanie przedmiotowe, czyli ,,DP’’. W naszym przypadku szczególne 
znaczenie ma DP, rozumieć je naleŜy jako element, który zamyka obwód na 
obszarze zewnętrznym organizmu. W tym kontekście fundamentalną sprawą 
jest stwierdzenie, Ŝe mózg nie ma charakteru autonomicznego, wpływ na 
niego mają inne czynniki, np. działania przedmiotowe.   
 
Dla naszych rozwaŜań pomocny będzie poniŜszy schemat  

 
Źródło: Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa 1989, s. 545. 
   

                                                 

7 Ibidem, s. 303-305. 
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 Przez EM rozumieć trzeba system pozaorganicznych mocnych efekto-
rów, konsekwencją ich działania jest przejmowanie przez człowieka (jego 
praktyczną działalność) szeroko rozumianego świata otaczającego (rzeczy, 
przedmioty). W skrócie będziemy go określać jako P. Działalność ta prowa-
dzi do pojawiania się nowych, mocnych oddziaływań, im bardziej zwiększa 
się aktywność EM i P, tym bardziej wzmacnia się  tzw. receptoryka mocna, 
czyli RM.    
 Przez RS będziemy rozumieć system receptoryki słabej, jej zadaniem jest 
odbieranie bodźców sygnalizacyjnych. Równie waŜny jest tzw. ES, który ro-
zumieć naleŜy tzw. słabe środki efektoryczne, ich zadaniem powinno być 
przekazywanie sygnałów, jakie dostarcza RS do EM (ten ostatni  naleŜy ro-
zumieć jako układ efektorów mocnych). Sygnały, które wychodzą z RS 
określić naleŜy jako dyrektywy wykonawcze. Dość wspomnieć, Ŝe w pod-
systemie efektoryki słabej jest język oraz pismo. W tym kontekście naleŜy 
przejść do roli mózgu (MG), jest on ogniwem pośrednim, znajdującym się 
między RS i ES. Pojawia się tym momencie pytanie fundamentalne, czy MG 
jest tym, co jest w stanie w sposób całkowity zamknąć obwód,  czy aby nie 
musi zaistnieć określona dobudowa, która spełniać się moŜe w M, czyli 
ludzkiej myśli. Przez tą myśl rozumieć będziemy dyspozycje i treści psy-
chiczne, posiadają one oparcie w dwóch fundamentach, wewnątrzorganicz-
nym, czyli działaniu mózgu i pozaorganicznym, czyli pośrednio w obwodzie 
RS – ES – EM – P – RM. 
 W powyŜszym rysunku przez O naleŜy rozumieć organizm człowieka, li-
nie ciągłe, które znajdują się dole ukazują ludzki świat przedmiotowy, czyli 
rzeczywistość przyrodniczą, ale takŜe techniczną i społeczną. Linie, umiesz-
czone na prawej stronie powyŜszego rysunku obrazują obszar, na którym 
działa ludzka mocna efektoryka, przy czym ta ostatnia posiada tzw. rzeczo-
we środki, które my nazywamy narzędziami. Lewa część symbolizuje 
wpływ mocnego oddziaływania ludzkiego świata przedmiotowego na RM, 
czyli mocną receptorykę człowieka (kultura materialna i świat przedmioto-
wy [P]). Przez KD rozumieć natomiast naleŜy zobiektywizowaną kulturę 
duchową8.      
 Oczywiste być musi, Ŝe powyŜsze rozwaŜania uzasadniają znaczenie my-
ślenia o charakterze geopolitycznym, jednocześnie wykazują, iŜ nie moŜe 
być ono związane jedynie z geografią, ale równieŜ z biologią człowieka.   
 W kontekście powyŜszych rozwaŜań wymienić naleŜy tzw. koncepcję łu-
ku odruchowego, twórca tej teorii był francuski myśliciel Kartezjusz, jej 
zwolennikiem był takŜe Iwan Pawłow, który korzystał z niej w trakcie wła-
snych badań. TenŜe łuk odruchowy rozumiano jako układ otwarty, ,,bodziec 
zewnętrzny (B) pobudzał wedle tej koncepcji receptor (R), który przez 

                                                 

8 Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa 1989, s. 542-545. 
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włókna aferencyjne (doprowadzające) przekazywał impuls do ośrodka czu-
ciowego (C) centralnego układu nerwowego, skąd dalej przechodził do od-
powiedniego ośrodka motorycznego (M), skąd przez włókna eferencyjne 
(odprowadzające) przekazywany był impuls wykonawczy do efektora (E), 
wywołując odpowiednie działanie (d) tego ostatniego na otoczenie''9.  
 Niewątpliwie waŜną rolę w przyrodoznawstwie, ale równieŜ w geopolity-
ce odgrywa determinizm, zdefiniować go naleŜy następująco, jeśli mamy do 
czynienia z dwoma zjawiskami, nazwijmy je jako A i B, i istnieje między 
nimi związek o charakterze przyczynowo – skutkowym, to najpierw musi 
zaistnieć A, aby mogło zaistnieć B. To proste określenie jednak tylko w spo-
sób ogólnikowy opisuje nam tą relację, pamiętać przecieŜ naleŜy, Ŝe A  nie 
jest zjawiskiem autonomicznym, jest częścią określonego układu, na który 
składają się rzeczy, zjawiska, procesy. Przy czym pamiętać naleŜy, Ŝe to 
właśnie charakter, ilość tych warunków decyduje, jakiego rodzaju zjawisko 
powstaje. Przy czym mogą występować równieŜ warunki, które nie mają 
wpływu na kształt wspomnianego wyŜej A. Warunki te są nie tylko tzw. 
tłem, ale równieŜ stanowią ramy, w których występuje B. Oznacza to w kon-
sekwencji, Ŝe warunki te występują przed pojawieniem się A, istnieją w cza-
sie jego ukonstytuowania się oraz kiedy występuje B. WaŜną sprawą jest 
takŜe to, iŜ układ warunków nie jest w stanie doprowadzić do tego, Ŝeby 
powstało zjawisko B (tym samym podkreśla się waŜne znaczenie przyczy-
ny)10. 
 Pojawia się w tym kontekście fundamentalne pytanie dotyczące determi-
nizmu w geopolityce, na ile ma on charakter absolutny, na ile społeczności 
czy państwa w sposób ,,wolny’’ podejmują decyzje na temat swojej przy-
szłości, które zjawiska, procesy czy rzeczy mają znaczenie kluczowe.    
 Koncepcją, waŜną zarówno dla biologii, jak i geopolityki jest terytoria-
lizm, charakterystyczny dla wielu gatunków zwierząt i homo sapiens. Przy-
nosić moŜe zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Wspomnieć 
w tym kontekście naleŜy, Ŝe istnieją terytoria mieszkalne oraz terytoria go-
dowe. Istnieją gatunki, które wprawdzie są terytorialne, ale tylko w określo-
nym sezonie. OtóŜ posiadanie własnego  terytorium musi angaŜować wiele 
sił, najpierw naleŜy je zdobyć, a następnie utrzymać. Pamiętać przy tym 
trzeba, Ŝe zamanifestowanie, Ŝe dany obszar naleŜy do określonej populacji 
moŜe doprowadzić do kontrreakcji ze strony innych populacji czy gatunków. 
Co więcej, ochranianie własnego terytorium prowadzi w konsekwencji do 
zlekcewaŜenia waŜnych czynności Ŝyciowych, co moŜe mieć powaŜne skut-
ki dla populacji. Interesującym eksperymentem było   zaaplikowanie jasz-
czurkom (Sceroporus jarrovi) większej dawki testosteronu. Wspomniane 

                                                 

9 Z. Cackowski, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1969, s. 282-283. 
10 L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1974, s. 92-93. 
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jaszczurki charakteryzuje tzw. terytorializm sezonowy, godowy. Jaszczurki 
te bardziej niŜ w stanie naturalnym powiększały swoje terytorium, silniej ko-
rzystały z jego zasobów, jednocześnie były bardziej agresywne, angaŜując 
się w szereg konfliktów z innymi gatunkami. Jednocześnie gorzej się odŜy-
wiały, co w konsekwencji prowadziło do ich śmierci. Pamiętać równieŜ na-
leŜy, Ŝe terytorium moŜe przynosić wiele korzyści ekonomicznych dla okre-
ślonego gatunku czy populacji, wymienić naleŜy między innymi: zapewnie-
nie bezpieczeństwa potomstwu, czy większą moŜliwość rozrodu. Wydaje 
się, ze optymalnym rozwiązaniem byłoby poczynić określony rachunek eko-
nomiczny, otóŜ powinno się obliczyć wartość kaloryczną, jaką posiadają za-
soby dostępne na danym terytorium. Następnym krokiem powinno być 
sprawdzenie, jak wiele energii naleŜy zuŜytkować, aby obronić obszar, który  
jest przedmiotem zainteresowania. ZauwaŜyć przy tym trzeba, Ŝe jeśli na te-
rytorium panuje duŜa konkurencja, to właściwym rozwiązaniem moŜe być: 
czy to zmniejszenie obszaru, który chce się kontrolować, czy teŜ nawet 
opuszczenie go11. 
 Tego rodzaju rozwaŜania naleŜałoby odnieść do polityki poszczególnych 
państw, przy czym mają one charakter uniwersalny, gdyŜ wydają się pod-
stawą, na której przywódcy w całej historii państwowości podejmowali kon-
kretne decyzje.        
 Analizując relacje między przyrodą a geopolityką pamiętać naleŜy o tzw. 
„rabunkowej gospodarce” uprawianej przez róŜne gatunki, Ŝyjące na kon-
kretnym terenie, a polegającej na marnotrawieniu zdobytej Ŝywności. Musi 
to wpłynąć na kształtowanie się poszczególnych gatunków. W tym kontek-
ście moŜna odwołać się do teorii zakładającej, Ŝe niektóre gatunki małp, po-
przez urozmaicenie swojego poŜywienia, nabywały coraz to nowych sub-
stancji, czego konsekwencją był wzrost ich inteligencji i umiejętności przy-
stosowania się do otaczającego je środowiska. W przypadku człowieka waŜ-
nym momentem było wprowadzenie do katalogu jego poŜywienia mięsa. 
Pomijając juŜ kwestie związane z wpływem tego poŜywienia na przemianę 
materii u człowieka, czy zwiększenia jego siły fizycznej, to kluczową spra-
wą wydaje się wpływ mięsa na rozwój mózgu12.  
 W tym kontekście moŜna zauwaŜyć, jak duŜe znaczenie ma klimat dla 
kształtowania się moŜliwości adaptacyjnych człowieka, suchość klimatu 
przyczyniała się do tego, Ŝe lasy stawały się coraz rzadsze, konsekwencją 
było pojawienie się łąk. Przyczynić się to musiało do tego, Ŝe róŜne gatunki 
musiały zrezygnować z Ŝycia nadrzewnego13.  

                                                 

11 B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Warszawa 2006, s. 
522-523. 
12 F. Engels, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła 
wybrane, t. II, Warszawa 1949, s. 73-74. 
13 K. Kautsky, Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii, Kraków 1959, s. 117. 
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 W sposób wyczerpujący pisze o tym Monteskiusz w dziele „O duchu 
praw”, czyni on rozwaŜania, w jaki sposób klimat, gleba, flora i fauna 
wpływa na kształtowanie się systemów politycznych, społecznych czy reli-
gijnych róŜnych populacji ludzkich, zarówno w przeszłości, jak i w czasach 
mu współczesnych14.   
 Liczebność homo sapiens (mająca znaczenie dla geopolityki) uzaleŜniona 
była w przeszłości, ale takŜe współcześnie od szeregu okoliczności biolo-
gicznych, wymienić moŜna nie tylko substancje biogenne, ale równieŜ ilość i 
znaczenie drapieŜników, czy drobnoustroje chorobowe, które w większym 
lub mniejszym stopniu wpływają na populację danego gatunku15.  
 Niewątpliwie wiele dla połączenia geografii i przyrody zrobił francuski 
myśliciel Jean Baptiste Lamarck, jego zdaniem poszczególne gatunki, czy 
populacje określonego gatunku trwają dzięki temu, Ŝe potrafią dopasować 
się do otaczającego go środowiska. WaŜną rolę odgrywa w tym przypadku 
dziedziczenie cech ,,dopasowujących''. Konsekwencją jest dalszy rozwój Ŝy-
cia na ziemi, w tym równieŜ gatunku homo sapiens16.  
 Stwierdzić naleŜy, Ŝe na początku XXI w. naukowcy, głównie anglosa-
scy, próbują łączyć ze sobą powyŜsze nauki. W tym kontekście wymienić 
naleŜy takie osoby jak Edward Wilson, Desmond Morris czy Konrad Lo-
renz. Mimo, Ŝe ich prace są juŜ znane polskiemu czytelnikowi17, to jednak w 
praktyce nie funkcjonują w polskiej nauce. Wydaje się natomiast, Ŝe badania 
te mają kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju nauk, ale przede wszyst-
kim dla zrozumienia istoty człowieka. 
 

                                                 

14 Z. Kuderowicz, Filozofia nowoŜytnej Europy, Warszawa 1989; s. 440; por. Monteskiusz, O 
duchu praw, Kęty 1997, s. 197-207. 
15 N. Eldredge, śycie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków, Warszawa 2003, s. 
141. 
16 P. Coreth, J. Ehlen, J. Schmidt, Filozofia XIX wieku, Kęty 2006, s. 128. 
17 Por. D. Morris, Ludzkie ZOO, Warszawa 2005, idem, Naga małpa, Warszawa 2005, E. 
Wilson: O naturze ludzkiej, Warszawa 1988, idem, RóŜnorodność Ŝycia, Warszawa 1999; S. 
J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina, Warszawa 1991.  
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 Geopolityka nader rzadko jest utoŜsamiana z radykalnymi i krytycznymi 
podejściami w naukach społecznych, które nawiązując do tradycji marksi-
stowskiej bądź teŜ do tradycji szkoły frankfurckiej zajmują krytyczną posta-
wę wobec istniejącej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, politycznej i 
kulturowej. Podejście krytyczne w naukach społecznych, mimo iŜ faktyczna 
rozmaitość koncepcji nawiązujących do tego podejścia uniemoŜliwia jedno-
znaczne i spójne definicje, wywodzi się z tradycji Karola Marksa, który wie-
rzył, iŜ ludzka zdolność do posługiwania się językiem, do myślenia i do ana-
lizowania warunków swojego Ŝycia umoŜliwi ludziom zmianę swego oto-
czenia. Ludzie nie musza w mechaniczny sposób na warunki zewnętrzne 
gdyŜ mogą oni takŜe uŜywać zdolności myślenia i refleksji w celu kształto-
wania nowych warunków materialnych i odpowiednich stosunków społecz-
nych. Marks uwaŜał, iŜ celem teorii społecznej jest wykorzystywanie specy-
ficznie ludzkich zdolności do demaskowania stosunków społecznych opar-
tych na ucisku i proponowanie innych moŜliwości1. Nawiązując do takiego 
podejścia jeden z twórców szkoły frankfurckiej Max Horkheimer pisał, iŜ 
nie musi być jak jest, i Ŝe ludzie mogą zmieniać swój byt2. 
 W popularnym obrazie geopolityki jest ona najczęściej rozumiana jako 
nauka, która bada relacje między cechami geograficznymi państwa a jego 
polityką. Jest to teoria przypisująca decydującą rolę w rozwoju społeczeń-
stwa środowisku geograficznemu3. Leszek Moczulski autor jednego z nie-
licznych polskich opracowań poświęconych problemom geopolitycznym pi-
sał, iŜ geopolityka jest to dziedzina nauki, która zajmuje się zmiennymi 
układami siła na niezmiennej przestrzeni, czy tez inaczej mówiąc jest to in-
terdyscyplinarną dziedziną naukową zajmującą się relacjami czasoprze-
strzennymi, występującymi między państwami i ich zgrupowaniami4. W The 
Blackwell Encyklopedia of Political Science z 1991 r., uznano, iŜ geopolity-
ka jest to dziedzina wiedzy podejmująca się studiów nad państwem rozu-
mianym jako fenomen przestrzenno-terytorialny i koncentruje się na zrozu-
mieniu geograficznych podstaw jego siły. Zachowanie państw w przestrzeni 
międzynarodowej analizowane jest za pomocą charakterystyki terytorium, 

                                                 

1 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004, s. 633-634. 
2 M. Horkheimer, Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, (w:) Szkoła frankfurcka, t.2, pod red. 
J. Łozińskiego, Warszawa 1987, s. 175 
3 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 2004. 
4 L. Moczulski, Geopolityka, Warszawa 1999, s. 30, 75. 
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klimatu, organicznych i nieorganicznych zasobów i ich lokalizacji, a takŜe 
czynnika ludzkiego, i takich elementów jak wielkość populacji, jaj atrybuty 
kulturowe, aktywność ekonomiczna i struktury polityczne. Państwo jest tu 
postrzegane jako komponent politycznej przestrzeni świata i podstawowy 
przedmiot analiz w ramach teorii stosunków międzynarodowych5.  
 Za prekursorów geopolityki powszechnie uznaje się Rudolfa Kjellena, 
Fryderyka Ratzla, Alfreda Mhana, Halforda Mackindera i Karla Haushofera. 
Byli oni głównymi twórcami „klasycznego” okresu w rozwoju myśli geopo-
litycznej. Kształtowała się ona wówczas w szczególnym okresie historii 
świata, w którym mocarstwa europejskie weszły w fazę szybkiego wzrostu 
swojej potęgi związanego z rewolucją przemysłową i postępującymi proce-
sami uprzemysłowienia, a tym samym doszło do zaciętej rywalizacji pomię-
dzy „starymi” a „wschodzącymi” potęgami o surowce, rynki zbytu, o poli-
tycznym i strategiczny prymat w świecie. Geopolityka odgrywała wówczas 
waŜną rolę jako swoista doktryna polityczna, której zadaniem byłoby wska-
zanie, opierając się na wiedzy naukowej, na najbardziej skuteczną strategię 
dla realizacji interesów narodowych państw. Co było chyba najbardziej cha-
rakterystyczne w okresie klasycznym to próba przeniesienia wiedzy nauko-
wej na poziom działalności praktycznej, a najbardziej znani twórcy doktryn 
geopolitycznych tamtego okresu był nie tylko uczonymi ale przede wszyst-
kim aktywnymi politykami, geostrategami, uwikłanymi w relacje władzy, 
którzy chcieli oddać swoją wiedzę dotyczącą związków pomiędzy człowie-
kiem a przestrzenią geograficzną na usługi wypracowania najbardziej sku-
tecznej strategii międzynarodowej. Klasyczne teorie geopolityczne zajmo-
wały się konstruowaniem schematów geopolitycznej przestrzeni świata aby 
wykorzystywać je w praktycznych działaniach. Koncepcje te miały często 
partykularny charakter słuŜąc przede wszystkim nie tyle poszerzaniu wiedzy 
o świcie i o związkach między działalnością polityczną człowieka a środo-
wiskiem geograficznym, ile miały wspierać politykę określonego państwa. 
Po drugiej wojnie światowej geopolityka została utoŜsamiona z ekspansjoni-
styczną, agresywna polityką wielkich mocarstw. Uznano ją za niebezpieczną 
ideologię, która słuŜy usprawiedliwianiu wspomaganie rasizmu szowinizmu, 
maltuzjanizmu i darwinizmu społecznego będących m.in. podstawą ideologii 
nazistowskich Niemiec. Krytykowano zwłaszcza wykorzystywanie geopoli-
tyki w tworzenie polityki III Rzeszy i polityczne zaangaŜowanie geopolity-
ków, których idee stanowią element propagandy, ideologii i strategii poli-
tycznej ale nie nauki.  
  Przewartościowanie obrazu geopolityki nastąpiło na fali kontestacji lat 
sześćdziesiątych, kiedy to nastąpił w naukach społecznych gwałtowny 
wzrost zainteresowania radykalizmem i krytycyzmem. Było to widoczne w 

                                                 

5 The Blackwell Encyclopedia of Political Science, t. 1, ed. V. Bogdanor, Oxford 1991, s. 254. 
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badaniach nad kulturą, pedagogice, politologii a zwłaszcza w socjologii. 
Ukształtowała się wówczas koncepcja radykalnej socjologii, która zajmować 
miała się krytykowaniem teorii socjologicznych ze względu na poglądy na 
świat, które one narzucają; badaniem nierówności i ograniczeń tkwiących w 
strukturze klas i elit, a utrudniających rozwój ludzkiej wolności; oraz anali-
zowaniem charakteru i szans tych ruchów społecznych, które protestują 
przeciw istniejącej strukturze społeczeństwa. Sam radykalizm określono ja-
ko „sięganie do korzeni rzeczy”, czyli ujawnianie cech strukturalnych społe-
czeństwa6. WaŜnym elementem tegoŜ podejścia było załoŜenie, iŜ radyka-
lizm i krytycyzm w badaniach społecznych musi łączyć się z postawą czyn-
ną i działaniem zmieniającym to co jest uznane za zło. Celem poznania jest 
nie tylko odpowiedź na pytanie jak jest. Wiedza ma ukazywać ukryte me-
chanizmy władzy i zniewolenia aby moŜna było się im skutecznie przeciw-
stawić. Teoria krytyczna bada to, co istnieje ale nie akceptuje badanego sta-
nu rzeczy, gdyŜ jak uwaŜał Karol Marks analiza rzeczywistości społecznej 
ma być równoznaczna z jej przezwycięŜeniem. Uświadomienie szerokim 
masom sytuacji społecznej pokazuje im równocześnie moŜliwość i koniecz-
ność wyjścia poza nią. Ujawnienie i upowszechnienie wiedzy o prawidłowo-
ściach strukturalnych niezgodnych z interesem większości jest równoznacz-
ne z moŜliwością ich zanegowania i przezwycięŜenia7. 
 Wśród radykalnych badaczy znalazł się takŜe francuski geograf Yves La-
coste, profesor geografii na Uniwersytecie w Vincennes, który przeniósł po-
stawę radykalną do badań geograficznych uwaŜając, iŜ rola geografów po-
winna polegać na wykorzystywaniu umiejętności myślenia przestrzennego 
do tego aby działać efektywniej i skutecznej. Lacoste naleŜał do grupy mło-
dych badaczy, takich jak Jean Dresch i Pierre George, którzy podjęli próbę 
odnowy i reorientacji francuskiej geografii i geograficznej analizy zjawiska 
politycznych. DuŜa cześć osób związanych z otoczeniem Lacoste’a była 
jednocześnie zaangaŜowana politycznie  będąc członkiem lub zwolennikiem 
Nowej Lewicy i Francuskiej Partii Komunistycznej co spowodowało, iŜ 
wielki wpływ na ich analizy wywarły teoretyczne koncepcje marksizmu. 
Zwracał on uwagę, iŜ w swojej przeszłości geografia była na usługach „poli-
tycznej dominacji, nowoczesnych wojen oraz kontrrewolucji”8, natomiast 
ideałem Lacoste’a związanego z francuską lewicą i nawiązującego do trady-
cji marksistowskiej, była wiedza geograficzna słuŜąca emancypacji człowie-
ka i pozwalająca na ukazywanie mechanizmów władzy, tak aby móc się jej 
przeciwstawić i budować lepsze społeczeństwo.. UwaŜał takŜe, iŜ geografia 
jako dyscyplina akademicka znajduje się w kryzysie poniewaŜ koncentrując 

                                                 

6 J. Mucha, Socjologia jako krytyka społeczna, Warszawa 1986, s. 8.  
7 Ibidem, s. 39. 
8 Y. Lacoste, Editorial, „Herodote”, nr 1, 1976, s. 1-2 
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się tylko na opisie krajobrazu unika konfrontacji z rzeczywistymi proble-
mami świata a tym samym nie moŜe stać się dyscypliną uŜyteczną w roz-
wiązywaniu i wyjaśnianiu róŜnorodnych problemów społecznych. Ideałem 
Lacoste’a była natomiast geografia „aktywna”, której celem jest wykorzy-
stanie wiedzy o przestrzeni aby działać skuteczniej9. UwaŜał, iŜ naleŜy wy-
korzystywać geograficzną i geopolityczną wiedzę dla rozwiązywania pro-
blemów świata i traktował geografię jako przewodnika w działaniu politycz-
nym oraz instrument postępowych zmian10.  
 W swoim podejściu do geografii Lacoste odwoływał się do tradycji Eli-
see Reclus’ea (1830-1905), francuskiego geografa, a takŜe radykalnego my-
śliciela społecznego blisko współpracujący m.in. z rosyjskim anarchistą Pio-
trem Kropotkinem, zwolennika Komuny Paryskiej, który ze względu na 
swoje zaangaŜowanie polityczne musiał uciekać z kraju. Lacoste uwaŜał 
Reclus’ea za ojca francuskiej geografii politycznej i geopolityki. Reclus 
uwaŜał, iŜ geografia nie jest niczym innym, jak „historią w przestrzeni”, tak 
jak historia jest „geografią w czasie”. Oznaczało to m.in., iŜ francuski uczo-
ny traktował otaczającą człowieka przestrzeń jako element dynamiczny, na 
jako czynnik stały ale jako czynnik zmienny, którego znacznie zaleŜy od 
charakteru aktywności ludzkiej. UwaŜał, iŜ między człowiekiem a jego oto-
czeniem zachodzą wzajemne interakcje i aktywne oddziaływanie na siebie. 
Dlatego teŜ Reclus w swojej pracy badawczej francuski uczony szczególną 
uwagę przypisywał ludzkiej aktywności, która jest źródłem zarówno postę-
pu, jak i regresu społecznego. Według Recluse’a geografia była nauką o 
Ziemi jako domu rodzaju ludzkiego i uwaŜał, ze jej zadaniem powinno być 
poszukiwane sposobu poprawienia Ŝycia ludzkiego poprzez zrozumienie 
swojego otoczenia. i kształtowanie bardziej sprawiedliwego świata. Francu-
ski geograf postrzegał człowieka jako część przyrody i pozatajać środowisko 
geograficzne moŜna teŜ zrozumieć naturę ludzką (pisał m.in., ze cyrkulacja 
wody w przyrodzie jest analogiczna do cyrkulacji płynów w organizmie 
ludzkim). Geografią jest zatem droga do poznania człowieka. Poznanie geo-
graficzne ma charakter „polityczny” gdyŜ ma słuŜyć przede wszystkim po-
prawie Ŝycia ludzkiego poprzez urzeczywistnienia harmonii człowieka z 
przyrodą i równości społecznej. W swoich pracach Recluse zakładał takŜe, 
iŜ takie zjawiska społeczne, jak kultura oraz polityka pozostają we wzajem-
nych interakcjach z otoczeniem naturalnym. Natura i kultura są częścią 
ludzkiej kondycji i powinny znajdować się w równowadze. Jego idea doty-
cząca solidarności oraz współzaleŜności człowieka i natury spowodowała, iŜ 

                                                 

9 Y. Lacoste, Editorial: Les geographes, l’action et la politique, (w:) Herodote, nr 33, 1984, s. 
19.  
10 Lcoste Yves, (w:) Dictionary of geopolitics, ed. J. O’Loughlin, Westport 1994, s. 146. 
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Recluse’a uznano za „pierwszego ekologa wyprzedającego swoje czasy” 
oraz pioniera ruchu zielonych11.  
 Lacoste uwaŜał, iŜ prace Recluse’a i jego podejście do badań ukazują rolę 
geografii i geografów w Ŝyciu społecznym. śycie i prace Reclusa ukazują, iŜ 
geografia jest nie tylko opisem środowiska naturalnego ale ma słuŜyć po-
znaniu człowieka i jego otoczenia i emancypacji jednostki ludzkiej, co czyni 
z Recluse’a geopolityka. Lacoste uwaŜał, iŜ swoje zainteresowanie geopoli-
tyką zawdzięcza właśnie inspiracji pracami francuskiego anarchisty i geo-
grafa, którego rola i znaczenie dla nauki jest duŜo większe niŜ Ratzla i nie-
mieckiej geopolitik.  Lacoste, który opowiadał się za geografią „aktywną” 
zwracał uwagę, iŜ wiedzy geograficznej naleŜy uŜywać w celu wspomagania 
innych ludzi, a nie tak jak czynili to dotychczasowi geopolityce, w celu 
wspierania autorytetu władzy państwowej i przygotowywania dla niej scena-
riuszy zdobycia i utrzymania dominacji w świecie i przygotowywania naj-
lepszych sposobów prowadzenia wojny. Ideałem Lacoste’a związanego z 
francuską lewicą i nawiązującego do tradycji marksistowskiej była wiedza 
geograficzna słuŜąca emancypacji człowieka i pozwalająca na ukazywanie 
mechanizmów władzy, tak aby móc się jej przeciwstawić i budować lepsze 
społeczeństwo12. 
 Lacoste, kierując się swoja wizją geografii politycznej powołał do Ŝycia 
w 1976 r. czasopismo poświęcone problemom geografii politycznej i geopo-
lityki zatytułowane Herodote, które wkrótce stało się jednym z najwaŜniej-
szych periodyków poświęconych problematyce geopolitycznej. Dla Laco-
ste’a zjawiska i procesy o charakterze geopolitycznym stanowią wyraz rywa-
lizacji o władzę na określonym terytorium. Swoim słowniku geopolityki pi-
sał on, iŜ kiedy mówimy o geopolityce, to tak naprawdę mówimy o walce o 
władzę nad określoną przestrzenią i o ludziach, którzy Ŝyją na danym obsza-
rze. W konfrontacji  politycznych sił, kaŜda z nich wykorzystuje rozmaite 
środki i argumenty aby uzasadnić, iŜ to właśnie ona ma szczególne prawo do 
władzy nad danym terytorium, a pretensjom przeciwników brak jest dosta-
tecznych podstaw13. Francuski geograf uwaŜał, iŜ kaŜdym danym momencie 
historycznym geopolityczna sytuacja określana jest przez rywalizację o wła-
dzę, mniejszych lub większych rozmiarach oraz wzajemnymi stosunkami 
pomiędzy siłami, które znajdują się na terytorium, o które toczy się rywali-
zacja. To co w duŜym stopniu charakteryzowało specyfikę geopolityki Laco-
ste’a to takŜe fakt, iŜ uczony ten uwaŜał, iŜ państwa rywalizują o określone 
terytoria nie tylko dlatego, iŜ znajdują się tam określone bogactwa ale przede 
wszystkim dlatego, iŜ terytoria te posiadają znaczenie „symboliczne”. Okre-

                                                 

11 Recluss, Elise, (w:) Dictionary of…, s. 208. 
12 Alternative geopolitics, (w:) Dictionary of Alternatives, ed. M. Parker, V. Fournier, P. 
Reedy, Londyn 2007, s. 3. 
13 P. Lorot, Histoire de la geopolitique, ParyŜ 1995, s. 69. 
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ślona przestrzeń moŜe stanowić dla danego podmiotu geopolitycznego okre-
śloną wartość symboliczną z punktu widzenia narodowego, etnicznego, czy 
teŜ religijnego punktu widzenia. W swoim działaniu aktorzy polityczni kie-
rują się partykularnymi  wyobraŜeniami i przedstawieniami świata, które 
stanowią jedną z głównych determinant aktywności geopolitycznej. Lacoste 
uwaŜał, iŜ analiza przyjętych partykularnych wizji świata moŜna zrozumieć 
co determinuje wybór określonej strategii politycznej. Dlatego teŜ francuski 
uczony centrum swoich zainteresowań uczynnił kategorię „wyobraŜeń geo-
politycznych”, która według niego moŜe być kluczem do zrozumienia tery-
torialnych konfliktów pomiędzy grupami ludzkimi gdyŜ uwaŜał, iŜ aby zro-
zumieć charakter konfliktów geopolitycznych trzeba dotrzeć do kluczowych 
idei i wyobraŜeń leŜących u ich podstaw14. 
 Idee Lacoste’a i jego idea radykalnej (alternatywnej) geopolityki zainspi-
rowały geografów do odmiennego spojrzenia na tematykę geopolityczną i 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania geopolityką i do poszukiwania 
nowych dróg rozwoju dyscypliny. Przede wszystkim radykalne stanowisko 
Lacoste’a znalazło oddźwięk w w środowisku  anglojęzycznych geografów, 
takich jak Simon Dalby, Klaus Dodds, Peter Taylor, Gearoid O’Tuathail, czy 
teŜ John Angew, którzy zaczęli rozwijać nurt zwany geopolityką krytyczną.  
 Powstanie geopolityki krytycznej związane było z rosnącą popularnością 
teorii krytycznej i postmodernizmu w naukach społecznych a takŜe z coraz 
większym uwzględnianiem „współczynnika humanistycznego” co dla geo-
polityków oznaczało odwoływanie się do geografii humanistycznej. Nawią-
zując do teorii krytycznej, postmodernizmu i geografii humanistycznej za-
częto więc podkreślać fakt, iŜ geopolityczne teorie nie są prawdą absolutną 
ale są specyficznymi przedstawieniami związanymi z konkretną osobą i sy-
tuacją. ChociaŜ świat i przestrzeń są dla wszystkich takie same to odmienna 
jest jego interpretacja i róŜne wyobraŜenia przestrzenne. Dla teoretyków kry-
tycznych wiedza nie jest i nie moŜe być neutralna – ani pod względem mo-
ralnym, ani politycznym, ani ideologicznym. KaŜda wiedza odzwierciedla 
interesy obserwatora. Nigdy nie jest bezstronna, poniewaŜ jest wytworem 
perspektywy społecznej badacza. Teoria bowiem nie jest w stanie unikać za-
łoŜeń normatywnych przy wyborze informacji, ich interpretacji oraz uzasad-
nianiu istotności takich badań. Prezentowane przez analityków międzynaro-
dowych wizje rzeczywistości są w rzeczywistości wyrazem ideologii i okre-
ślonych interesów politycznych.   Dlatego teŜ wartościowe jest krytyczne 
badanie idei politycznych (czy teŜ geopolitycznych), które powinno zwrócić 
uwagę na kontekst ich powstanie i powiązać z interesami, które dana wizja 
porządku międzynarodowego czy teŜ teoria reprezentuje. Dzięki temu będzie 

                                                 

14 Por. Lacoste Y., Une monde qui n’set pas futile, (w:) Le monde: espaces et systemas, ed. 
V.F. Durand, J. Levy, D. Retaile, ParyŜ 1993, s. 70-74. 
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moŜna ukazać komu i czemu dana wiedza słuŜy i w jaki sposób przyczynia 
się do utrzymania lub zmiany istniejących struktur międzynarodowych. Za-
częto więc stawiać pytanie o to jak kształtuje się wyobraźnia geopolityczna i 
w jaki sposób ludzie nabywają i tworzą swoje wyobraŜenia o otaczającym 
ich świecie. Twórcy pojęcia „geopolityka krytyczna” otwarcie nawiązując 
do takich nurtów badawczych, jak teoria krytyczna, postmodernizm i post-
strukturalizm czerpali wiele z ich tradycji badawczej. Centrum badań uczy-
niono jednostkowe postrzeganie świata kształtowane w procesach dyskursu 
społecznego. 
 Analiza krytyczna polega na identyfikowaniu ukrytych źródeł koncepcji 
geopolitycznych i umiejscawianiu ich w przestrzeni społecznej określonej 
przez tradycję, kulturę i historyczne doświadczenia. W tym rozumieniu kon-
cepcje geopolityczne są traktowane jako praktyka kulturowa słuŜąca do wy-
tworzenia i narzucenia swoistego obrazu świata. Podejście krytyczne w ra-
mach geopolityki koncentruje się przede wszystkim na próbach ukazania 
strategicznego znaczenia geograficznych wyobraŜeń w aktywności między-
narodowej i kształtowaniu strategii polityki zagranicznej państwa. Nawiązu-
jąc do tradycji myślenia  Jacquesa Derridy uznaje się, iŜ zadaniem geopoli-
tyki krytycznej jest dekonstrukcja sposobów w jakie elity polityczne opisują, 
przedstawiają i wykorzystują wyobraŜenia miejsc (obrazy przestrzenne) w 
sprawowaniu swojej władzy15. Głównym zadaniem geopolityki krytycznej 
jest zatem ukazanie manipulatywnego charakteru wyobraŜeń przestrzennych 
i ich demitologizacja. Odwołując się do tradycji Michael’a Foucault’a ma on 
za zadanie ukazać ukrytą, symboliczną „archeologią władzy”  wyobraŜeń 
przestrzennych16. Podejście to ukazuje, w jaki sposób geograficzne wyobra-
Ŝenia są kształtowane i w jaki sposób mogą być manipulowane i wykorzy-
stywane w celu uzyskania legitymizacji oraz lojalności społecznej wobec 
kierunków polityki zagranicznej, ale takŜe wobec konfliktów zbrojnych, 
czystek etnicznych, czy teŜ ludobójstwa.  
 Pod koniec lat osiemdziesiątych geopolitycy krytyczni wysunęli propo-
zycję aby geopolitykę pojmować w bardziej szeroki i wszechstronny sposób. 
Rozpatrując geopolitykę z godnie z tradycją Michaela Foucault’a jako formę 
dyskursu i władzę/wiedzę doszli do wniosku, iŜ naleŜy rozszerzyć pojęcie 
geopolityki tak aby stało się ono szersze i wszechstronniejsze. Postulowali, 
iŜ naleŜy krytycznie spojrzeć na geopolitykę jako na praktykę dyskursu spo-
łecznego, za pomocą której intelektualiści i dyplomaci dokonują opisania 
międzynarodowej polityki w kategoriach przestrzennych tworząc odpowied-
nie obrazy i przedstawienia świata narzucając tym samym dominującą wizję 

                                                 

15 Dodds K, Sidaway J., Locating critical geopolitics, “Environment and Planning D: Society 
and Space” , nr 12, 1994, s. 515. 
16 P. Reuber, Conflict studies and critical geopolitics – theoretical concepts and recent re-
search in political geography, “GeoJournal”, nr 50, 2000, s. 39. 
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rzeczywistości niekoniecznie zgodną z rzeczywistością ale odzwierciedlają-
cą interesy władzy. W tym rozumieniu badanie geopolityczne zaproponowa-
ne przez geopolityków krytycznych to analiza przestrzennego rozumienia 
polityki międzynarodowej tworzona przez mocarstwa i państwa mające sta-
tus hegemona w regionie lub świecie17. Publikacje pojawiające się w ramach 
tzw. geopolityki krytycznej, wymusiły bardziej krytyczne spojrzenie na róŜ-
norodne publikacje, które podejmują problematykę geopolityczną. 
 Do upowszechnienia się geopolityki krytycznej w największym stopniu 
przyczynił się Gearoid O’Tuathail, który najprawdopodobniej jako pierwszy 
uŜył tego pojęcia w swojej akademickiej dysertacji zatytułowanej Critical 
geopolitics: The social construction of space and place in the practice of sta-
tecraft opublikowanej w 1989 r. W pracy tej Toal wysunął tezę, iŜ geografia 
i geopolityka są technologią opisu świata: pomagają kształtować mapę świa-
ta i dostarczać pojęć słuŜących dla jego opisu. Akt opisu świata nigdy nie 
jest neutralny gdyŜ zaleŜny jest do społecznego, historycznego i geograficz-
nego kontekstu. Świat jest światem „społecznym” a nie „naturalnym”, nie 
jest dany jest natomiast „konstruowany”. RóŜnorodne koncepcje geopoli-
tyczne stanowi zatem „technologię władzy” słuŜącą narzucaniu partykular-
nej wizji świata i dzięki temu realizacji swoich zamierzeń. Geopolityka kry-
tyczna ma ukazywać rzeczywistą rolę geopolitycznych koncepcji będących 
przede wszystkim praktyką hegemoniczną słuŜącą utrzymaniu swojej domi-
nacji przez narzucenie odpowiedniej wizji świata18. W 1996 r. Gearoid 
O’Tuathail w ksiąŜce Crtical geopolitics pisał, iŜ głównym obszarem ba-
dawczym geopolityki powinna stać się polityka konstruowania globalnej 
przestrzeni politycznej przez dominujących intelektualistów, instytucje poli-
tyczne oraz dyplomatów, czyli tych, którzy w praktyce odpowiedzialni są za 
kształtowanie „globalnej polityki”19. Wychodząc z załoŜenia, iŜ geopoli-
tyczne przedstawienia świata konstruują i organizują przestrzeń, geopolitycy 
krytyczni zaczęli postrzegać wiedzę geograficzną jako „przesiąkniętą” wła-
dzą i postawili sobie za zadanie dekonstrukcję hegemonicznych związków 
wyobraŜeń przestrzennych ze sprawowaniem władzy i realizacją swoich ce-
lów. Geopolityka zaczęła być postrzegana jako „ideologiczny proces kon-
struowania społecznych, politycznych i kulturowych granic słuŜący do wy-
dzielenia „własnej” przestrzeni i oddzielenia go od zagroŜeń zewnętrz-
nych”20. 

                                                 

17 G. O’Tuathail, Critical geopolitics, Londyn 1996, s. 59-60. 
18 G. O’Tuathail, Critical geopolitics: the social construction of space and place in the prac-
tice of statecraft, Syracuse University 1989, s. 64-75. 
19 G. O’Tuathail, Critical geopolitics, Londyn, s. 185. 
20 M. Müller, Reconsidering the concept of discourse for the field of critical geopolitics: to-
wards discourse as language and practice, “Political Geography”, nr 27, 2008, s. 323. 
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 Twórcy geopolityki krytycznej postulowali redefinicję dotychczasowej 
koncepcji tej dyscypliny badawczej i zakładała, iŜ geopolityka jest szerszym 
fenomenem kulturowym niŜ ją się do tej pory rozumiało. Dlatego teŜ kry-
tyczne podejście do geopolityki powinno być osadzone w analizie i konfron-
towaniu „geopolitycznych wyobraŜeń”, mitów i wiedzy o sobie i świecie 
zewnętrznym funkcjonujących w ramach państwa. Geraoid O’Tuathal pisał, 
iŜ geopolityka krytyczna jest podejściem badawczym, na które składają się 
trzy podstawowe obszary analizy. Po pierwsze geopolityka krytyczna stara 
się dokonać dekonstrukcji tradycji i historii myśli geopolitycznej. Po drugie 
geopolityka krytyczna zajmuje się teraźniejszym działaniem podejmowanym 
przez elity polityczne poszczególnych krajów i społeczeństw i stara się zro-
zumieć . I po trzecie ma wskazywać na źródła naszych konwencjonalnych 
sposobów opisania świata21. Taki trójczłonowy schemat pozwalałby zrozu-
mieć proces kształtowania się geopolitycznej kultury danego społeczeństwa, 
która decyduje o sposobie postrzegania swojego miejsca w świecie i dlatego 
powinien stanowić podstawę dla studiów nad problemami geopolitycznymi. 
Zastosowanie takiego modelu pozwała nie tylko na zrozumienie w jaki spo-
sób kształtują się wyobraŜenia geopolityczne i geopolityczna kultura danego 
społeczeństwa ale takŜe pozwała na nowo określić pola badawcze i proble-
matykę badań geopolitycznych. 
 Geopolityka krytyczna pojawiła się  w opozycji wobec tradycyjnego, re-
alistycznego podejścia do analiz geopolitycznych jako jeden z elementów re-
flektywistycznej rewolty teorii stosunków międzynarodowych. Dyskusja 
wokół geopolityki krytycznej miała na celu ponowne przebadanie ontolo-
gicznych, epistemologicznych i aksjologicznych podstaw badań naukowych 
oraz ocenę otwierających się przed teorią geopolityki moŜliwości wynikają-
cych z zastosowania krytycznego sposobu analizy. Rozwój i rosnąca popu-
larność geopolityki krytycznej przyczyniły się do redefinicji pojmowania 
geopolityki i coraz powszechniejszego uznania, iŜ hipotezy geopolityczne 
nie są ani neutralne ani obiektywne. Są zaleŜne od przyjętych postaw i kon-
cepcji, które moŜna nazwać „metapolitycznymi”, takich jak systemy warto-
ści inspirujące ocenę własnych interesów, środowiska, własnego przezna-
czenia i przyszłości systemu międzynarodowego. Jak pisał włoski geopolity-
ki Carlo Jean róŜnorodne koncepcje geopolityczne są to w istocie tylko sce-
nariusze moŜliwego jutra i alternatywnych rozwiązań jego kształtowania 
zgodnie z naszymi celami, zasadami i wartościami22. Dlatego teŜ zadaniem 
podejścia krytycznego jest odrzucenie dominujących definicji sytuacji spo-
łecznych i sposobów konceptualizacji przestrzeni. Celem orientacji krytycz-
nej jest wyjaśnienie istoty systemu dominujących wyobraŜeń przestrzennych 
                                                 

21 G. O’Tuathail, The critical reading/writing of geopolitics: re-reading/writing Wittfogel, 
Bowman and Lacoste, “Progres in Human Geography”, vol. 18, nr 3, 1994, s. 313-314. 
22 C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003, s. 41. 
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i ukazaniu, iŜ dominacja konkretnych sposobów widzenia świata nie ma cha-
rakteru „naturalnego”, „przyrodzonego”. Jest to więc próba analizy „wy-
obraŜeń przestrzennych” danego podmiotu w ich kontekście kulturowym, 
strukturalnym i historycznym. Przedmiotem analizy staje się dyskurs pu-
bliczny i dominujące w nim motywy, stereotypy, kody geopolityczne i wy-
obraŜenia przestrzenne. Bada się proces „mapowania” (ang. – „mapping”), 
czyli wytwarzania przez podmiot swoistego obrazu świata i przestrzeni. 
 Refleksja badawcza nad światem subiektywnych wyobraŜeń ma na celu 
polepszenie jakości badań nad środowiskiem międzynarodowym i większe 
wyczulenie teorii pod kątem „rozumienia”. Pozwala ona bowiem tłumaczyć 
zaleŜności między strukturą społeczną, a ustrojem politycznym, a takŜe mię-
dzy warunkami geopolitycznymi a polityką państwa w sposób niejednowy-
miarowy. Nie oznacza to rezygnacji z tradycyjnych obszarów badawczych 
geopolityki, a zwłaszcza zaś z próby zrozumienia charakteru zachodzących 
zmian i próby analizy i opisu geopolitycznej struktury świata ale nawiązanie 
do tradycji geografii humanistycznej i teorii krytycznej w znaczący sposób 
wzbogaca wiedzę geopolityczną o te elementy, które były pomijane lub nie-
dostrzegane w „klasycznej” geopolityce. 
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SPOŁECZNA PERCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA  
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 Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej fundamentalnych po-
trzeb człowieka. Nie jest realizowana tylko indywidualnie – kategorię bez-
pieczeństwa moŜemy zastosować takŜe do rozmaitych aktorów społecznych: 
grup, społeczeństw (zorganizowanych w państwo), cywilizacji. W najogól-
niejszym znaczeniu obejmuje ona zaspokojenie innych potrzeb, takich jak: 
„istnienie, przetrwanie, całość, toŜsamość (identyczność), niezaleŜność, spo-
kój, posiadanie i pewność rozwoju”1. Staje się przedmiotem polityki, a neu-
tralizacja zagroŜeń, wzmacnianie kondycji struktur bezpieczeństwa oraz za-
rządzanie potencjalnym ryzykiem to niezbędne działania, będące efektem 
oporu wobec niekorzystnych przemian w relacjach międzynarodowych. 
 Bezpieczeństwo moŜna rozpatrywać w aspekcie obiektywnym (cało-
kształt działań innych uczestników Ŝycia społecznego, które są niekorzystne 
i niebezpieczne dla danego podmiotu), bądź subiektywnym (stan psychiki, 
świadomości, ocena zagroŜeń i działań)2. Aspekt subiektywny nie moŜe być 
traktowany jako odbicie w świadomości stanu obiektywnego – pewne zagro-
Ŝenia są powiększane lub pomniejszane (na przykład w wyniku gry intere-
sów), wreszcie mogą występować zniekształcenia, szumy informacyjne, 
pomyłki. W wyniku tego mamy do czynienia z czterema moŜliwymi stana-
mi: 
-brak bezpieczeństwa: obiektywny stan zagroŜenia, subiektywnie postrzega-
ny jako stan zagroŜenia; 
-obsesja: obiektywny stan bezpieczeństwa, subiektywnie postrzegany jako 
stan zagroŜenia; 
-fałszywe bezpieczeństwo: obiektywny stan zagroŜenia, subiektywnie po-
strzegany jako stan bezpieczeństwa; 

                                                 

1 R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.S. 
Bobrow, E. HaliŜak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku 
XX wieku, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997, s. 3. 
2 Ibidem, s. 4. 
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-bezpieczeństwo: obiektywny stan bezpieczeństwa, subiektywnie postrzega-
ny jako stan bezpieczeństwa1. 
 Wiedza na temat bezpieczeństwa jest przede wszystkim wiedzą eksperc-
ką. Jest podejmowana jako refleksja naukowa, obwarowana rygorem meto-
dologii, uczciwości badawczej, konfrontacji wyników podejmowanych ba-
dań. Istnieją równieŜ wyspecjalizowane słuŜby zajmujące się badaniem bez-
pieczeństwa, działalnością wywiadowczą i analityczną, wsparciem decyzyj-
nym. Efekty ich prac jednak rzadko kiedy trafiają do społecznej świadomo-
ści – bądź to ze względu na hermetyczny język (refleksja naukowa), bądź teŜ 
ze względu na ich tajność (agendy rządowe do spraw bezpieczeństwa). Spo-
łeczna percepcja bezpieczeństwa opiera się zatem na wiedzy kształtowanej 
przez mass media, kampanie wyborcze, opinię publiczną i debatę publiczną. 
W społecznej debacie na temat bezpieczeństwa konstruowane są alternatyw-
ne racjonalności, pod względem zasięgu i siły oddziaływania niekiedy nawet 
przewyŜszające racjonalności eksperckie. Warunkują one podejmowane 
działania polityczne: legitymizują ich prawomocność i zasadność, decydują 
o alokacji środków na nie, stwarzają presję na rządzących w celu rozwiąza-
nia problemu. Wreszcie uprawnieni w moŜliwość podejmowania decyzji po-
litycznych obywatele posiadają zdolność kreacji nowej sytuacji międzynaro-
dowej – decydują o wstąpieniu do struktury międzynarodowej, odwołaniu 
rządzących ze względu na niekorzystną politykę w zakresie bezpieczeństwa, 
niekiedy kreują organy międzynarodowe (czy ponadnarodowe). Podmiotem 
społecznej percepcji bezpieczeństwa są zarówno obywatele, jak i kreowane 
przez nich elity polityczne. 
 Czy społeczna percepcja bezpieczeństwa moŜe być uznawana za czynnik 
geopolityczny? Innymi słowy, czy jest relewantnym elementem, który powi-
nien być brany pod uwagę w analizie geopolitycznej2? Swe rozwaŜania 
chciałbym zacząć od szeregu zastrzeŜeń. Przede wszystkim, społeczna per-
cepcja bezpieczeństwa jest czynnikiem o wysokim stopniu zmienności, co 
stawia ją na przeciwnym biegunie do takich stałych czynników geopolitycz-
nych jak połoŜenie, przestrzeń, terytorium, klimat. TakŜe mniej trwałe w 
czasie czynniki, jak kultura, ludność, instytucje polityczne, sojusze, posiada-
ją dłuŜszy okres stałości od bardzo zmiennej percepcji bezpieczeństwa. Jest 
przede wszystkim przedmiotem zainteresowania socjologii, której paradyg-
mat – pomimo synkretycznego charakteru geopolityki – nie został dotych-
czas w sposób wystarczający zastosowany do badania „przestrzennej struk-
tury politycznej na tle fizycznej struktury geograficznej”3. 

                                                 

1 Ibidem, s. 4-5. 
2 C. Jean, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 
2003, s. 145. 
3 Taką definicję geopolityki podaje Leszek Moczulski – L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w 
czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 6. 
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 Jak pisze Leszek Moczulski, „kaŜda zmienna występująca w procesach 
historycznych, traktowana odrębnie, ma swój własny układ przestrzenny”4. 
Na poziomie warstwy fizycznej daje się zaobserwować wpływ elementów 
zwiększających bezpieczeństwo (w sensie socjologicznym: definiowanych 
jako dające bezpieczeństwo, danych w społecznym doświadczeniu, jako 
zwiększające bezpieczeństwo rozumianych) na koncentrację ludności. Natu-
ralne osłony w postaci łańcuchów górskich, mórz, rzek, dostęp do zasobów 
(zapewniający bezpieczeństwo energetyczne), odpowiedni klimat, warun-
kowały kierunki ekspansji, zapewniały trwałość organizmom politycznym 
potrafiącym wykorzystać ich wsparcie. Wraz z rozwojem technologicznym 
bezpieczeństwo militarne oparte na warstwie fizycznej nie gwarantuje juŜ 
stuprocentowej wolności od zagroŜeń: pojawiają się moŜliwości przełamania 
korzystnego wpływu naturalnych granic (zwłaszcza lotnictwo, systemy ra-
kietowe dalekiego zasięgu), wciąŜ waŜne jest jednak bezpieczeństwo energe-
tyczne – dostęp do zasobów, których znaczenie jest równieŜ zmienne (obec-
nie waŜna rola choćby ropy naftowej, być moŜe w przyszłości, zwłaszcza ze 
względu na zagroŜenia ekologiczne, kluczowym surowcem będzie woda). 
Przykładowo, elementem debaty politycznej (pośrednio: społecznej percep-
cji bezpieczeństwa) staje się wybór między tańszymi źródłami pozyskiwania 
surowców, a droŜszą (ale na dłuŜszą metę bezpieczniejszą) dywersyfikacją. 
 Warstwa cywilizacyjna – „rozmieszczenie populacji, cywilizacji, kultur i 
narodów”5 równieŜ jest poziomem, na którym społeczna percepcja bezpie-
czeństwa warunkuje procesy geopolityczne. WaŜnym elementem definiowa-
nia społecznej toŜsamości (na przykład toŜsamości cywilizacyjnej) jest 
wskazanie zarówno identyczności cywilizacyjnej (podobnej metody ustroju 
Ŝycia zbiorowego) jak i odmienności, opozycji. ToŜsamość taka staje się 
szczególnie wyrazista w warunkach konfliktu, który po pierwsze polaryzuje 
odmienne wartości, poglądy, po drugie, będąc zagroŜeniem dla bezpieczeń-
stwa, zwiększa społeczną integrację. Gdy na poziomie cywilizacyjnym 
uświadamiane staje się zagroŜenie (na przykład konflikt międzycywilizacyj-
ny), taki rodzaj identyfikacji wychodzi ze stanu latentego (gdy nie jest dla 
swych członków przedmiotem świadomości refleksyjnej), stając się waŜnym 
elementem świadomości geopolitycznej. Ideologia zderzenia cywilizacji 
(bądź sojuszu międzycywilizacyjnego) staje się narracją interpretacji prze-
strzennego układu sił. 
 Zachodzące współcześnie procesy integracji, globalizacji i regionalizacji 
doprowadziły do wytworzenia organizacji politycznych, które moŜna rozpa-
trywać jako organizacje o charakterze cywilizacyjnym. Z perspektywy geo-
politycznej, posiadają one pod wieloma względami duŜo większą podmio-

                                                 

4 Ibidem, s. 389. 
5 Ibidem, s. 76. 
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towość niŜ państwa narodowe, czy tradycyjne sojusze. PoniewaŜ proces kre-
acji ich organów jest zawsze kwestią polityczną, społeczna percepcja bez-
pieczeństwa jest waŜnym modyfikatorem, ułatwiającym mobilizację popar-
cia elektoratu uprawnionego do wyboru składu kierownictwa instytucji, bądź 
teŜ wpływa na decyzje podejmowane przez elity polityczne. W analizie 
ośrodka siły i układów w jakich funkcjonuje, istotny jest nie tylko jego po-
tencjał, ale zdolność decyzyjna, ograniczana bądź wzmacniana przez spo-
łeczną identyfikację zagroŜeń, zdolność do ponoszenia kosztów czy histo-
ryczne doświadczenia. 
 Właściwym instytucjonalnym podmiotem, w ramach którego dokonywa-
na jest społeczna percepcja bezpieczeństwa, jest państwo terytorialne. Jest 
ono równieŜ kluczowym elementem warstwy politycznej w analizie geopoli-
tycznej. Tam uprawnienia do decydowania o polityce bezpieczeństwa (poli-
tyce zagranicznej, wewnętrznej, finansowej, energetycznej, społecznej) 
przez obywateli są największe – szczególnie w krajach demokratycznych. W 
procesie politycznym toczy się spór o społeczną dystrybucję ryzyka wystą-
pienia zagroŜeń (które ponoszone jest zawsze grupowo; moŜna natomiast re-
gulować jego intensywność) – to znaczy jakie działania podjąć, by zwięk-
szyć bezpieczeństwo, oraz o społeczną percepcję ryzyka wystąpienia zagro-
Ŝeń – które z nich uznać za waŜne. Odnosząc się do kategorii teoretyczno-
metodologicznych Magdaleny Gadomskiej (która badała społeczne konse-
kwencje ryzyka technologicznego), naleŜy powtórzyć za nią, iŜ: „W spo-
łecznej świadomości świat zagroŜeń jest tworzony przez procesy komunika-
cji. To, czego się boimy, i czego się nie boimy, w wysokim stopniu zaleŜy 
od tego, o czym pisze się w gazetach i co pokazuje się w telewizji”6. Równo-
legle do komunikacji oficjalnej, medialnej, istnieje komunikacja nieoficjal-
na, w bezpośrednich interakcjach międzyludzkich7. Presja wywierana przez 
społeczeństwo na elity decyzyjne w zakresie polityki bezpieczeństwa moŜe 
mieć konsekwencje geopolityczne. 
 Na poziomie państwa terytorialnego moŜna badać równieŜ świadomość 
geopolityczną jego mieszkańców – zaleŜną w części od społecznej percepcji 
bezpieczeństwa. Jeśli elity polityczne mają świadomość kierunku przemian 
geopolitycznych, winny mobilizować społeczne poparcie dla działań ade-
kwatnych do bieŜącej sytuacji. Pełnią wtedy rolę edukacyjną, pedagogiczną. 
Gdy tej świadomości brak (a posiadają ją inne ośrodki decyzyjne – instytuty 
badawcze, opozycja polityczna, ruchy społeczne) dochodzi do ostrego sporu 
na temat polityki bezpieczeństwa, w którym bądź zwycięŜa rozwiązanie ra-
cjonalne, bądź teŜ kontynuowana jest polityka nieadekwatna, pogarszająca 
pozycję państwa. Niekiedy elity polityczne mogą świadomie manipulować 
                                                 

6 M. Gadomska, Społeczna konstrukcja ryzyka technologicznego, Kultura i Społeczeństwo 
1/2009 (LIII), ISP PAN, Warszawa 2009, s. 55. 
7 Ibidem, s. 56. 
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percepcją bezpieczeństwa, w celu realizacji kosztownej polityki – na przy-
kład przedstawiając sytuację państwa jako otoczonego przez wrogów, o nie-
korzystnej sytuacji geopolitycznej, którą moŜe poprawić choćby wojna pre-
wencyjna. Stąd w debacie publicznej trwa spór o definicję kodu geopoli-
tycznego (sposobu w jaki kraj sytuuje się wobec świata):  
-identyfikację aktualnych i potencjalnych sojuszników;  
-identyfikację aktualnych i potencjalnych wrogów; 
-strategię utrzymania dotychczasowych sojuszników i pozyskania nowych; 
-strategię przeciwstawiania się wrogom i pojawiającym się zagroŜeniom; 
-sposób umotywowania załoŜeń kodu wobec opinii publicznej i społeczności 
globalnej8. 
 Nie wszystkie procesy geopolityczne są zapośredniczone przez instytucje 
polityczne. Istnieje szereg zagroŜeń o charakterze sieciowym, stwarzanych 
przez pozapaństwowych aktorów. Przykładem moŜe być terroryzm między-
narodowy: jego bezpośrednimi ofiarami jest zawsze bardzo niewielka liczba 
osób (z perspektywy globalnej), jednak społeczna produkcja strachu będąca 
rezultatem komunikacji na temat terroryzmu moŜe wpływać na kierunek po-
lityki państw, trwałość sojuszy czy gotowość do ponoszenia kosztów wojen-
nych. 
 RównieŜ indywidualne działania, podejmowane w celu poprawy swego 
bezpieczeństwa, w długim okresie wpływają na układ geopolityczny. Przy-
kładem mogą być masowe migracje – często podejmowane jako wynik pry-
watnej kalkulacji zysków i strat, w długim okresie mogą zmieniać skład et-
niczny społeczeństw, doprowadzić do powstania nowych państw, secesji, 
stają się zarzewiem konfliktów. Na ich przykładzie dobrze widać problem 
agregacji działań jednostkowych w struktury społeczne – proces kreacji ak-
tora geopolitycznego in statu nascendi. 
 Przedmiotem społecznej percepcji bezpieczeństwa są wreszcie zagroŜe-
nia związane z ryzykiem modernizacyjnym (katastrofy ekologiczne, nieko-
rzystne zmiany klimatyczne, choroby genetyczne). Występują one „równo-
cześnie jako specyficzne dla określonego miejsca i jako niespecyficzne, 
uniwersalne”9. Niekiedy nie mają charakteru geopolitycznego, lecz po prostu 
geometryczny – przestrzenna dystrybucja zagroŜenia modernizacyjnego nie 
pokrywa się z tradycyjnymi podziałami politycznymi, wywołując efekty nie-
zaleŜnie od strategii oporu wobec nich (regulacje prawne, środki ochrony). 
Modyfikują one równieŜ warstwę fizyczną (na przykład poprzez skaŜenie 
określonego terytorium), co w dłuŜszym okresie moŜe zmienić potencjał 
geopolityczny danego państwa. Ze względu na ograniczoną zdolność nauki 
do antycypowania tych zagroŜeń, ryzyko modernizacyjne nie istnieje bez je-

                                                 

8 C. Flint, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 72. 
9 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 38. 
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go percepcji, walki „konkurencyjnych, częściowo przeciwstawnych, czę-
ściowo nakładających się roszczeń do racjonalności”10. 
 Społeczna percepcja bezpieczeństwa jest zatem waŜnym, choć jeszcze 
mało zbadanym czynnikiem geopolitycznym. Ze względu na swą wysoką 
zmienność, trudno jest ją analizować w długim okresie; w związku jednak z 
bezprecedensowym tempem przemian politycznych, rozwojem technolo-
gicznym i demokratyzacją komunikacji, rola czynników zmiennych w anali-
zie geopolitycznej będzie wzrastać. Często teŜ jej wpływ jest neutralizowany 
przez czynniki o dłuŜszym czasie stałości. Tam natomiast, gdzie świado-
mość zagroŜeń nałoŜy się na inne podziały i konflikty, wpływ pozostałych 
czynników geopolitycznych jest przez tą świadomość wzmacniany. 
 Analiza społecznej percepcji bezpieczeństwa pozwala zaimplementować 
problematykę socjologiczną (wraz z jej paradygmatami, metodologią), do – 
interdyscyplinarnej z załoŜenia – geopolityki. Terytorium, przestrzeń, klimat 
są zawsze dane w konkretnym – społecznym i historycznym – doświadcze-
niu, reinterpretowane w zaleŜności od kontekstu. To, która z interpretacji 
rzeczywistości zwycięŜa, jest klasycznym problemem socjologii wiedzy. 
 TakŜe kultura, instytucje polityczne czy sojusze, nie powinny być rozpa-
trywane w oderwaniu od społecznego podłoŜa stanowiących je grup spo-
łecznych. Konflikty wokół społecznej dystrybucji ryzyka mogą doprowadzić 
do istotnych zmian tych czynników, i wykreowania nowego układu geopoli-
tycznego, o odmiennym stosunku sił. Wczesna analiza przemian treści sta-
nowiących kod geopolityczny umoŜliwia, w ograniczonym stopniu, antycy-
pację zmian w terytorialnych stosunkach politycznych. 
 Wreszcie społeczna percepcja bezpieczeństwa, jako tworzona oddolnie, 
poza racjonalnością ekspercką, wskazuje na to, czego rzeczywiście boją się 
ludzie – a co moŜe wymykać się naukowym paradygmatom. ZagroŜenia ze 
strony niepaństwowych aktorów, ryzyko modernizacyjne, procesy społeczne 
modyfikują sytuację bezpieczeństwa państw i ich społeczności. Nie wszyst-
kie z tych niebezpieczeństw mają charakter geopolityczny, problemem ba-
dawczym moŜe za to stać się społeczna hierarchizacja zagroŜeń (czy większą 
rolę odgrywają zagroŜenia geopolityczne, czy teŜ lokalne, a moŜe uniwer-
salne). 
 UwaŜam, iŜ refleksja nad społeczną percepcją bezpieczeństwa jest waŜ-
nym i potencjalnie płodnym kierunkiem analizy geopolitycznej. Zwiększa 
ona moc eksplanacyjną dotychczasowego paradygmatu badawczego, ukie-
runkowując go na społecznie zróŜnicowane rozumienie zjawisk w czasie i 
przestrzeni. Poszerza to znacząco perspektywę badawczą, przede wszystkim 
zwiększając katalog podmiotów mających wpływ na sytuację geopolityczną. 
UmoŜliwia formułowanie nowych problemów badawczych, takŜe empirycz-

                                                 

10 Ibidem, s. 76. 
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nych (badania opinii społecznej, treści przekazów medialnych). Podkreśla 
takŜe charakter geopolityki jako nauki społecznej. 
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O POTĘGONOMII  I  POTĘGOMETRII 

 
 Najkrócej mówiąc, potęgonomia jest nauką o potędze państwa (jednostki 
politycznej), natomiast potęgometria – nauką o modelowaniu i pomiarze tej 
potęgi. Jednostka polityczna to terytorialnie zorganizowana polityczna zbio-
rowość. Mówiąc nieco inaczej, jest ona aktorem sceny międzynarodowej, 
wyposaŜonym w zasoby, rozum i motywowanym określoną wolą. Sens zaj-
mowania się potęgą jako centralną kategorią teorii stosunków międzynaro-
dowych, w tym jej pomiarem, wynika z przyjętych załoŜeń co do natury tych 
stosunków. Oto one. 
 Po pierwsze, stosunki międzynarodowe pozostają stosunkami sił i intere-
sów. Po drugie, najbardziej jaskrawym przejawem siły jest siła militarna (ja-
ko forma siły fizycznej w stosunkach międzynarodowych), która jest pod-
stawowym składnikiem potęgi jednostki politycznej. Po trzecie, siła militar-
na opiera się na określonej bazie materialnej, ekonomicznej (potencjale), 
która w ostatniej instancji determinuje wielkość i charakter siły militarnej. 
Po czwarte, zarówno siła militarna, potencjał, jak  i inne przejawy potęgi 
mogą być w określonych granicach i z określonym stopniem wiarygodności 
szacowane (mierzone). Po piąte, uzyskane miary potęgi (faktycznej, goto-
wej, czy teŜ moŜliwej do urzeczywistnienia  w pewnym przedziale czasu) 
mogą być z poŜytkiem wykorzystane w polityce i strategii jednostki poli-
tycznej (w jej wymiarze teoretyczno-analitycznym i praktycznym, decyzyj-
nym), a przede wszystkim w polityce i strategii bezpieczeństwa. 
  
1. Pojęcie potęgi państwa 
 Polski termin „potęga” ma liczne odpowiedniki w innych językach. Naj-
bliŜsze nam to „potestas”, „power”, might, „Macht”, „puissance” oraz 
„moszcz”. „Potestats” to po łacinie tyle co siła, moc, władza – a) potęga po-
lityczna, panowanie, zwierzchnictwo, władza; b) władza urzędnicza, urząd, 
urzędnik, zwierzchność; c) moŜliwość, sposobność, pozwolenie. W języku 
angielskim „power” oznacza najczęściej siłę, zdolność, władzę, mocarstwo, 
potęgę, energię, moc, moŜność, moŜliwość, potencjał. ZbliŜony termin „mi-
ght” oznacza równieŜ potęgę, siłę, moc. Inne luźniej związane z „power” 
terminy to: „influance”, „authority”, „rule”.W języku niemieckim terminowi 
„power” odpowiada termin „Macht”, natomiast we francuskim – „puissan-
ce”. 
 Istnieje spore zróŜnicowanie w podejściu do definiowania potęgi państw, 
aczkolwiek jest ono trochę pozorne. Większe róŜnice pojawiają przy pró-
bach określenia dominujących czynników potęgotwórczych, kierunkach i 
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sposobach jej wykorzystania w stosunkach międzynarodowych czy próbach 
pomiaru. Jeszcze większe zamieszanie panuje w dziedzinie terminologii. Na 
oznaczenie potęgi państwa uŜywa się równieŜ takich terminów, jak potencjał 
polityczny, potencjał geopolityczny, siła, potencjał siły, moc itp.1. 
  „W najogólniejszym znaczeniu – pisze R. Aron – potęga jest zdolnością 
do czynienia, tworzenia lub niszczenia. (...). Potęgą na scenie międzynaro-
dowej nazywam zdolność jakiejś jednostki politycznej do narzucenia swej 
woli innym jednostkom politycznym. Krótko mówiąc, potęga polityczna nie 
jest niczym absolutnym, lecz stosunkiem między ludźmi” 2. Podczas gdy 
słowo „zdolność”  podkreśla potencjalność potęgi (moŜe, jeśli zechce), to 
„narzucenie woli” sugeruje moŜliwość fizycznego złamania sił oporu, a więc 
podkreśla element czynny. Wola niesie ze sobą z kolei aspekt psychologicz-
ny potęgi. Dla niektórych autorów jest on wręcz kluczowy. Psychologiczne i 
relacyjne aspekty potęgi muszą być uznane za prawie tak waŜne jak obiek-
tywnie mierzalne moŜliwości”3. 
 Według J. G.Stoessingera „potęga w stosunkach międzynarodowych to 
zdolność państwa do uŜycia swych materialnych i niematerialnych zasobów 
w sposób, który wpłynie na zachowanie innych państw”4. Bertrand Russel, 
mając na myśli raczej władzę, chociaŜ w języku angielskim władza i potęga 
to ten sam termin, pisze, Ŝe „potęga moŜe być zdefiniowana jako osiąganie 
zamierzonych efektów. Jest to więc podejście ilościowe: jeśli z dwojga ludzi 
dąŜących do podobnego celu tylko jeden z nich osiąga ten cel oznacza to, Ŝe 
ma większa potęgę niŜ drugi”5. 
 Do czynników materialnych i niematerialnych nawiązuje koncepcja tzw. 
twardej i miękkiej potęgi. Do zrozumienia potęgi wnosi ona raczej niewiele, 
ale stała się ostatnio popularna. Jednym z najbardziej znanych teoretyków tej 
koncepcji jest Joseph Nye6. 
 Joseph Nye zaczyna od uwagi: potęga w polityce międzynarodowej jest 
pogoda -  kaŜdy o niej mówi, ale niewielu ją rozumie. Tak jak rolnicy i me-
teorolodzy usiłują przewidzieć burzę, tak przywódcy i analitycy usiłują zro-
zumieć waŜniejsze zmiany w podziale potęgi między państwami. I nieco da-

                                                 

1 „Wolę uŜywać terminu <potencjał polityczny> niŜ terminu <potęga>. (H. Sprout, Geopolitical 
Hypotheses in Technological Perspective, (w:) W. C. Olson, F. A. Sondermann, The Theory and 
Practice of International Relations, New Jersey 1966, s. 103). 
2 TamŜe, s. 69. 
3
 J. G. Stoessinger, The Might of Nations. World Politics in Our Times, third. ed., Random 

House, New York 1969, s. 16. 
4 TamŜ, s. 27. 
5 B. Russel, The Forms of Power, (w:) S. Lukes (ed.), Power, New York 1992, s. 19. 
6
 Zob. Joseph S. Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic 

Books, 1990. Zob. teŜ: tenŜe, The Changing Nature of World Power, “Political Science Quar-
terly” 1990, Vol. 105, Issue 2 (Summer), 177-192. (www.members.shaw.ca). Jest to fragment 
ksiąŜki: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990. 
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lej - potęga jest jak miłość, łatwiej jej doświadczać niŜ definiować czy mie-
rzyć 7. 
 Potęgę z reguły wiązano ze zmianę zachowania jednej strony w wyniku 
oddziaływania drugiej strony. To behawioralne ujęcie potęgi moŜe być do-
bre – jak pisze Nye – dla analityków i historyków, którzy poświęcają sporo 
czasu na rekonstrukcję przeszłości, ale dla działających polityków i liderów 
ma raczej znaczenie przemijające. Próba dokonania zmiany zachowania in-
nych państw moŜe być nazwana metodą dyrektywną czy teŜ nakazową. Na-
kazowa potęga polega na zachętach („marchewka”) albo na zagroŜeniu 
(„kij”). Inne uŜycie potęgi to zachowanie pośrednie albo kooptacyjne. Zdol-
ność do uporządkowania preferencji jest połączona z niematerialnymi zaso-
bami potęgi takimi, jak kultura, ideologia i instytucje. Ten wymiar moŜe być 
potraktowany jako miękka potęga w przeciwieństwie do nakazowej potęgi, 
połączonej zwykle z materialnymi zasobami takimi, jak wojsko i siła gospo-
darcza. 
 RozróŜnienie między twardą a miękką potęgą odnosi się do stopniowania 
zarówno natury zachowania, jak i materialności zasobów. Oba typy są 
aspektami zdolności do tego, aby osiągnąć jakieś cele poprzez sterowanie 
zachowaniem innych. Potęga nakazowa – zdolność do zmiany tego, co chcą 
inni – moŜe opierać się na przymusie lub zachęcie. Potęga kooptacyjna – 
zdolność do kształtowania tego, co inni chcą – moŜe spoczywać na atrakcyj-
ności kultury i ideologii, albo na zdolności do manipulowania. I konkluzja - 
znaczenie miękkiej potęgi w polityce światowej rośnie8. A nieco dalej - w 
erze gospodarek opartych na wiedzy i ponadnarodowej współzaleŜności, po-
tęga staje się trudniejsza do przeniesienia, mniej materialna i mniej siłowa 
(coercive)9. 
 Sądzę, Ŝe nie powinno się zbyt rygorystycznie przeciwstawiać potęgi 
twardej i potęgi miękkiej. Mimo iŜ miękka potęga Unii Europejskiej jest 
znacznym sukcesem, ale w końcu była ona oparta na twardej potędze. „Nie 
ma więc miękkiej potęgi bez twardej potęgi. Ale nie ma takŜe twardej potęgi 
bez miękkiej potęgi. TakŜe na arenie międzynarodowej, nawet z właściwą 
jej anarchią i polityką siły, trwała zmiana wymaga legitymizacji, miękkiej 
potęgi, ale równieŜ twardej potęgi”10. 
 Zagadnieniem miękkiej potęgi zainteresowali się równieŜ Chińczycy. 
Według jednego z nich „w nowym stuleciu świat w coraz większym stopniu 

                                                 

7 Joseph S. Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, 
1990, s. 177. 
8 Por. tamŜe, s. 182. 
9 Por. tamŜe, s. 183. 
10 R. Cooper, Hard power, soft power and the goals of diplomacy, (in:) David Held, Mathias 
Koenig-Archibudi (eds), American Power in the 21st Century, 2004, pp. 167-180. 
(www.eu.int./nedocs), s. 16. 
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rozwija się w kierunku wielobiegunowości w połączeniu z szybką globaliza-
cja gospodarczą, doskonaleniem nauki i techniki i zaostrzającą się rywaliza-
cją o ogólną potęgę państwa (comprehensive national power - CNP). Miękka 
potęga jest waŜnym składnikiem CNP. Ta rywalizacja o CNP odgrywa coraz 
większą  rolę w ewolucji stosunków międzynarodowych. Kultura, rodzaj 
miękkiej potęgi, ma równieŜ coraz większy wpływ na stosunki międzynaro-
dowe. Cechą charakterystyczną większości państw współczesnego świata 
jest skupianie się na potędze kultury w międzynarodowej rywalizacji o 
CNP”11. 
 W związku z tym, Ŝe pojęcie potęgi państwa (jednostki politycznej) swój 
zasadniczy sens wiąŜe ze stosunkami międzynarodowymi, z natury rzeczy 
ma ona charakter względny. Mówiąc inaczej, potęga jest mała lub duŜa w 
porównaniu z innymi potęgami. Niemniej są sytuacje, gdy potęga danego 
państwa jest w porównaniu z innymi tak duŜa, Ŝe jest w istocie potęgą abso-
lutną (a więc nie mająca konkurenta). 
Pewną odmianą potęgi względnej jest potęga kontekstowa (sytuacyjna). 
Czyni ją specyficzny splot wydarzeń międzynarodowych, z reguły jakiś ro-
dzaj konfliktu, który – z reguły tymczasowo – uwypukla znaczenie pewnej 
grupy elementów. Takimi potęgami kontekstowymi były np. w latach sie-
demdziesiątych państwa eksportujące ropę naftową. 
MoŜna teŜ mówić o potędze postrzeganej, tzn. takiej, jaką widzą inni. 
Wszystkie państwa dysponują róŜnymi środkami i sposobami takiego od-
działywania na inne państwa, by pokazać się potęŜniejszym niŜ jest się w 
istocie. DuŜą rolę moŜe tu odegrać ideologia, propaganda, ostrzeŜenia, groź-
by. Potęga postrzegana moŜe być przeceniana lub niedoceniana. 
Z potęgą postrzeganą związana jest potęga eksponowana (intencyjna). Dzia-
łalność państwa ukierunkowana jest na tworzenie określonego wyobraŜenia 
o danej potędze. Najczęściej chodzi o wyolbrzymianie posiadanej potęgi, ale 
moŜe być równieŜ odwrotnie. 
Poprzez analizę materialnych i niematerialnych zasobów danego państwa 
wnioskujemy o jego zdolnościach do wywierania wpływu na inne państwa, 
mówimy więc o potędze domniemanej . Stosowanie potęgi prowadzi do róŜ-
norodnych rezultatów, które moŜna określić jako potęgę zrealizowaną. 
Trzeba zauwaŜyć, Ŝe wiele kategorii zbliŜonych do pojęcia potęgi często de-
finiowane jest prawie tak samo jak pojęcie potęgi. Dotyczy to zwłaszcza po-
tencjału wojennego i potencjału obronnego, a takŜe potencjału militarnego. 
 
 
 
 

                                                 

11
 Zhu Majie, Role of Soft Power in International Relations (www.siis.org.cn), s. 1. 



O potęgonomii i potęgometrii 

 61

2. Czym jest potęgonomia i potęgometria? 
 
 2.1. Uwagi terminologiczne 
 Potęgonomia to nauka zajmująca się potęgą jednostek politycznych 
(państw, ścisłych sojuszy, ugrupowań polityczno-gospodarczych). Ujmując 
nieco szerzej – jest to nauka o potędze (mocy, sile) jednostek politycznych w 
stosunkach  międzynarodowych. Zajmuje się istotą potęgi, jej przejawami, 
kryteriami mocarstwowości oraz klasyfikacją jednostek politycznych ze 
względu na profil swej potęgi; nauka pomocnicza politologii i geopolityki. 
Potęgometria zajmuje się z kolei modelowaniem i pomiarem potęgi i jest 
subdyscypliną potęgonomii. 
Modelowanie to proces budowy modelu (modeli). Polega on, krótko mó-
wiąc, na odwzorowaniu, odzwierciedleniu istotnych cech badanego obiektu 
(zjawiska) w formie umownych obrazów. Model powinien być tak skonstru-
owany, aby wyraŜał charakterystyki obiektu (właściwości, wzajemne związ-
ki, parametry strukturalne czy funkcjonalne) istotne z punktu widzenia celu 
badania. Dlatego centralnym problemem modelowania jest stopień podo-
bieństwa (zgodności, odpowiedniości, izomorfizmu) między modelem a od-
wzorowywanym obiektem. 
Pomiar jest pewną formą porządkowania naszych informacji o świecie ze-
wnętrznym. Jest to proces odwzorowywania pojęcia na zbiór wartości. Mó-
wiąc nieco ściślej, jest to procedura, w której przyporządkowuje się, zgodnie 
z określonymi zasadami, wartości liczbowe – cyfry lub inne symbole – wła-
ściwościom empirycznym (zmiennym)12. 
 Po zakończeniu zimnej wojny w wielu środowiskach uznano, Ŝe stosunki 
międzynarodowe będą ulegać postępującej ekonomizacji kosztem military-
zacji, stąd punkt cięŜkości rywalizacji państw przesunie się w kierunku ry-
walizacji gospodarczej. Ducha tego myślenia oddaje tytuł  pracy zbiorowej 
pt. Powernomics13. Jak piszą sami autorzy, wybrano taki tytuł, aby uwypu-
klić związek między gospodarką (ekonomiką) a innymi aspektami bytu na-
rodowego (power – economics). Chodziło teŜ o to, by zdefiniować amery-
kańską odpowiedź na zakończenie zimnej wojny, na powstanie nowej ery, w 
której bezpieczeństwo narodowe będzie coraz bardziej definiowane w kate-
goriach ekonomicznych14. 
Zgodnie ze swoją nazwą, potęgonomia powinna zajmować się potęga 
państw (jednostek politycznych). Potęga ma wiele wymiarów, ale w tej dys-

                                                 

12 Po. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk I 
S-ka, Poznanń 2001, s. 170. 
13 Powernomics. Economics and Strategy After the Cold War, Economic Strategy Institute, 
Washington, D.C. 1991. 
14 Por. tamŜe, s. ix.. 
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cyplinie chodzi nie tyle o ich odrębne opisywanie, co raczej o przedstawie-
nie nowej jakości, której hasłem wywoławczym jest właśnie „potęga”.  
  „Potęgometria” z kolei odsyła nas do zagadnień modelowania i pomiaru 
potęgi. Ten kierunek badań moŜna traktować jako równoległy w stosunku do 
istniejących nurtów. MoŜna teŜ rozumieć go bardziej ambitnie – jako dalszy 
rozwój potęgonomii. Nazwa „potęgometria” wiąŜe „potęgę” i „pomiar” i w 
tym sensie jest analogiczna do innych – zbudowanych na tej zasadzie – 
nazw. NaleŜy do nich np. „biometria” (nauka o prawach rządzących zmien-
nością cech populacji organizmów Ŝywych, oparta na metodach i twierdze-
niach statystyki matematycznej), „psychometria” (dział psychologii zajmu-
jący się zagadnieniami związanymi z pomiarem zjawisk i procesów psy-
chicznych), „socjometria” (dział socjologii zajmujący się procesami kształ-
towania się wzajemnych stosunków między ludźmi i ich mierzeniem). 
 Z nauk bliŜszych ekonomii jest to przede wszystkim „ekonometria” i 
„kliometria”. Według O. Lange „Ekonometria – to nauka zajmująca się 
ustalaniem za pomocą metod statystycznych konkretnych ilościowych prawi-
dłowości zachodzących w Ŝyciu gospodarczym”15. Z ekonometrią związane 
były przesadnie duŜe nadzieje (zwłaszcza w obliczu rosnącej wiary w pla-
nowanie i programowanie gospodarcze, tak na wschodzie, jak i zachodzie), 
wszystkich ich nie spełniła, ale ranga badań ilościowych jest nadal duŜa. 
Warto dodać, Ŝe w czasach gospodarki socjalistycznej próbowano wprowa-
dzić – na wzór ekonometrii – planometrię, która miała wiązać organiczne 
metody ekonomiczne, matematyczne i statystyczne, stosowane w planowa-
niu bieŜącym i perspektywicznym oraz w zarządzaniu produkcją społeczną. 
Specyficzne własności gospodarki socjalistycznej i planowy charakter zadań 
nie wykluczają moŜliwości stosowania ekonometrii, lecz nadają jej nowe, 
szczególne cechy, przekształcają ją w nową naukę - planometrię16. 
 „Kliometria” (połączenie imienia muzy historii Klio i pomiaru) jest nowym 
kierunkiem badawczym w historii gospodarczej (zwanym teŜ nową historią 
gospodarczą ), opierającym się na szeroko zakrojonych badaniach ilościo-
wych. Za takie właśnie badania w 1993 roku dwóch amerykańskich ekono-
mistów otrzymało nagrodę Nobla w ekonomii, a wg oficjalnego uzasadnie-
nia Szwedzkiej Akademii Nauk za „wkład w odnowę historii gospodarczej 
przez zastosowanie teorii ekonomicznych i metod ilościowych dla objaśnie-
nia przemian gospodarczych i instytucjonalnych”. 

                                                 

15 O. Lange, Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1971, s. 11. Warto dodać, Ŝe laureatami ekono-
micznej Nagrody Nobla w 2000 roku zostali ekonomiści amerykańscy J. J. Heckman oraz D. L. 
McFadden, zajmujący się badaniami z zakresu mikroekonometrii , czyli ekonometrii zastosowa-
nej do pojedynczych podmiotów gospodarczych (pojedynczych ludziach, gospodarstw domo-
wych, przedsiębiorstw.). 
16 Por. W. Niemczynow, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne, PWE, Warszawa 1964, s. 
19. 
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 Badania ilościowe w ekonomii mają swego prekursora, którym był Wil-
liam Petty (1623–1687). W swoich badaniach ekonomicznych chętnie po-
sługiwał się statystyką, nazywaną przez niego „arytmetyką polityczną”. Sam 
określił j ą następująco: „Metoda, jaką  (...) stosuję, nie jest jeszcze często w 
uŜyciu. Zamiast uŜywać słów porównujących lub opisujących oraz argumen-
tów intelektualnych, wybieram kierunek (jako specjalista od arytmetyki poli-
tycznej czyniłem to od dawna) na wyraŜanie się za pomocą liczb, wag i 
miar, korzystając tylko z argumentów rozumu lub rozwaŜając tylko te przy-
czyny, które mają swe podstawy w przyrodzie”17. Warto dodać, Ŝe arytme-
tyka polityczna pozwalała mu m.in. porównywać wielkość i potęgę państw, 
z którymi Anglia prowadziła wojny lub konkurowała na rynkach zagranicz-
nych. 
 Trzeba jeszcze wspomnieć o propozycji, wyraŜonej jak gdyby mimocho-
dem przez znanego współczesnego ekonomistę i metodologa K. Bouldinga. 
Został on poproszony o ocenę ekonomicznych aspektów pracy, poświęconej 
matematycznemu modelowaniu wojny (w tym procesu wyścigu zbrojeń) – 
na samym wstępie pracę tę zaliczył do (zastrzegając się - „jeśli mogę ukuć 
takie słowo”) „politykometrii” (politicometrics)18. Pewną modyfikacją tego 
terminu była „politometria” (politometrics), jako zastosowanie ekonometrii 
do nauk politycznych albo jako badanie relacji między ekonomią a polity-
ką19. Według jeszcze nieco innego ujęcia, politometria usiłuje włączyć do 
modeli ekonomicznych jako zmiennych endogenicznych (pochodzących z 
wewnątrz – M.S.) zjawisk politycznych20. 
 Dość dawno pojawił się teŜ termin „prakseometria” – jest to dział prakse-
ologii zajmujący się mierzeniem wielkości prakseologicznych21. 
 
 2.2. Analiza wymiarowa 
 Wszelkie operacje pomiaru związane są z wymiarami mierzonych wiel-
kości. Bez tego w naukach przyrodniczych nie moŜna dokonać najprost-
szych operacji dodawania czy odejmowania. Kilogramy dodaje się do kilo-
gramów, sekundy do sekund, waty do watów. Podobnej jasności nie ma w 

                                                 

17 Cyt. za: W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998, s. 152. 
18 Por. N. Rashevsky and E. Trucco: Wstęp do pracy: L. F. Richardson, Arms and Insecurity, 
Pittsburg 1960, s. VII. 
19 Zob. np. B. S. Frey, Politometrics of Government Behavior in a Democracy, “Scandinavian 
Journal of Economics” 1979, Vol. 81, No. 2; G. Hilton, Intermediate Politometrics, New York 
1976; F. Turnovec, Politometrics: Econometrics for Political Science, Politechnika Wrocławska 
2003.  
20 Zob. K. Dopfer, Wprowadzenie: ku nowemu paradygmatowi, (w:) K. Dopfer (red.), Ekonomia 
w przyszłości, PWN, Warszawa 1982, s. 66. 
21 Zob. W. Gasparski, Kryterium i metoda wyboru rozwiązania technicznego w ujęciu prakseo-
metrycznym, WNT, Warszawa 1970; tenŜe, Prakseologia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej 
Szkoły Zarządzania Szkoły WyŜszej, Warszawa 1999, s.  
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naukach społecznych. Mimo to potrzebna jest jakaś forma analizy wymia-
rowej w celu zdyscyplinowania procesu badania i wnioskowania. 
 DuŜe doświadczenie w analizie wymiarowej mają nauki ekonomiczne, 
które stosują dwa podstawowe wymiary: zasobowy (Z) i strumieniowy 
(Z/T). Wymiar zasobowy odnosi się do wszelkich zasobów, będących do 
dyspozycji w danym momencie czasowym (np. majątek narodowy czy po-
tencjał bojowy sił zbrojnych na dzień X). Ten wymiar moŜna nazwać poten-
cjałem (w rozumieniu – energii potencjalnej). Drugi wymiar, strumieniowy, 
odnosi się do zasobów przepływających w czasie. W odniesieniu do jedno-
stek politycznych takimi strumieniami mogą być np. dochód narodowy wy-
tworzony w ciągu roku czy wielkość ładunków przewiezionych w jednostce 
czasu. Specyficznym strumieniem jest moc jednostki politycznej (jako ro-
dzaj mocy socjologicznej) - jest to strumień energii w czasie. Wykonywanie 
dozwolonych operacji na zasobach i strumieniach prowadzi z kolei do wielu 
wymiarów pochodnych (np. stopa zysku ma wymiar 1/T). 
  W normalnych” sytuacjach istnieje dość ścisłe powiązanie pomiędzy po-
tencjałem a mocą. W sytuacjach „wstrząsów geopolitycznych” czy „ruchów 
tektonicznych” moŜe dojść do dość duŜej rozbieŜności. Współczesnym 
przykładem jest Rosja. Po rozpadzie Związku Sowieckiego weszła w długi 
okres kryzysu społecznego, gospodarczego i politycznego, w wyniku czego 
bardzo osłabła jej moc. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu zmalał jej 
potencjał (w postaci nagromadzonej broni czy aparatu wytwórczego). Na co 
dzień wykorzystywana jest przede wszystkim moc. Moc jest tym, co realne, 
potencjał tym, co moŜliwe. Konkurencyjny charakter środowiska międzyna-
rodowego powoduje, Ŝe jednostki polityczne dąŜą do maksymalizacji swojej 
mocy. W związku z tym „polityka zagraniczna, jako taka, jest zawsze power 
politics, polityką potęgi”22. I nie chodzi tu bynajmniej o maksymalizację siły 
militarnej, lecz o największą „wagę” swego państwa czy teŜ potęgę geopoli-
tyczną lub potencjał geopolityczny. 
 Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych jej najwaŜniejszym pa-
rametrem jest moc, czyli wielkość przetwarzanej energii społecznej w jedno-
stce czasu, wyznaczającej jej określone miejsce w światowym układzie sił. 
Część tej energii społecznej moŜe być magazynowana z zamiarem jej uŜycia 
w sytuacjach odbiegających od normy (wojny, klęski Ŝywiołowe). Zmaga-
zynowana energia (pod postacią np. uzbrojenia, maszyn, urządzeń produk-
cyjnych) jest energią potencjalną (potencjałem). 
Na pojęcie potęgi jednostki politycznej składają się zarówno moc, jak i 
energia potencjalna (potencjał). Moc jest składową realną, „widzialną”, „do-
tykalną”, gotową; potencjał – potencjalną, ukrytą, domniemaną, moŜliwą, 
wirtualną. Dla uruchomienia potencjału potrzebny jest pewien dodatkowy 

                                                 

22 R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), CAS, Warszawa 1995, s. 167. 
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wysiłek i czas, podczas gdy moc jest „gotowa”, dlatego w międzynarodo-
wych porównaniach najwaŜniejsza jest moc. 
 Po lekturze podstawowych tekstów związanych z potęgą państw powstaje 
wraŜenie, Ŝe wielu autorów nie radzi sobie z wyraŜaniem potencjalności i 
realności, gotowości i konwersji (przestawienia zasobów z celów cywilnych 
na obronne) czy teŜ „twardości” i „mi ękkości”. Termin „power” i odpo-
wiedniki w innych językach bywają uŜywane z zastosowaniem róŜnych od-
cieni znaczeniowych, ale ich wspólną cechą jest mniej lub bardziej wyczu-
walna potencjalność i pośredniość w przeciwieństwie np. do bezpośredniej 
siły fizycznej (siły militarnej), gdzie zarezerwowano raczej termin „force” 
czy „Kraft”.  
 Większy ładunek potencjalności ma termin „potential” (potencjał). Nie-
kiedy zastępuje on termin „power”, ale raczej wtedy, gdy dodatkowo chce 
się połoŜyć akcent na bierność, dlatego najczęściej związany jest z zasoba-
mi, ujmowanymi w oderwaniu od konkretnych moŜliwych zastosowań. 
 Dobra analiza wymiarowa powinna pomóc w ścisłym określeniu pojęć, 
usiłujących oddać istotne aspekty tego, co ogólnie nazywa się stosunkami 
sił. Bez analizy wymiarowej nie będziemy wiedzieć, co naprawdę znaczą 
terminy, które stosujemy. 
 
3. Formy i profile potęgi 
WyróŜnione poniŜej formy i profile potęgi są wynikiem pewnej konwencji. 
MoŜna mówić o profilu mając na myśli całokształt parametrów opisujących 
potęgę (w tym znaczeniu policja amerykańska mówi np. o profilu seryjnego 
podpalacza), moŜna teŜ ujmować go węziej tak, jak czynię to poniŜej. 
 
 3.1. Formy potęgi 
 RóŜne proporcje elementów składających się na potęgę jednostek poli-
tycznych pozwalają wyróŜnić kilka charakterystycznych form potęgi. 
Przyjmujmy za kryterium podziału trzy grupy elementów (trzy wymiary): 
ekonomiczny, militarny, demograficzno-przestrzenny. 
Łącząc ze sobą po dwa wymiary otrzymamy trzy czyste i trzy mieszane for-
my potęgi: ekonomiczna, militarna, demograficzno-przestrzenna, ekono-
miczno-militarna, ekonomiczno-demograficzno-przestrzenna, demograficz-
no-przestrzenno-militarna. Połączenie trzech wymiarów prowadzi do wyróŜ-
nienia tylko jednej formy potęgi – potęgi ekonomiczno-militarno-
demograficzno-przestrzennej. śadna z tych form potęgi nie jest bezpośred-
nio uzaleŜniona od wielkości państwa – kaŜda z nich mówi tylko o przewa-
dze wybranej grupy elementów. 
 Potęga demograficzno-przestrzenna opiera się przede wszystkim na lud-
ności i terytorium (i w pewnym zakresie na połoŜeniu geograficznym). Z na-
tury rzeczy ma ona charakter bierny, państwo oparte na takiej potędze moŜe 
odgrywać pewną rolę na arenie międzynarodowej tylko w najwyŜszych pu-
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łapach ilościowych (jak np. Chiny czy Indie). Demograficzno-geograficzny 
charakter potęgi nie jest związany bezpośrednio z wielkością państwa – mo-
gą tu występować państwa duŜe, średnie i małe. Przykłady: Chiny, Indie, 
Pakistan, Indonezja, Egipt, Iran, Irak. 
Potęga demograficzno-przestrzenno-ekonomiczna charakteryzuje głównie 
państwa średnio rozwinięte o słabej militaryzacji. Są to państwa o niewiel-
kich ambicjach polityczno-militarnych (ich potęga ma charakter  bierny). 
Przykładem moŜe być Meksyk. 
 Potęga demograficzno-przestrzenno-militarna charakteryzuje państwa o 
średnim i niskim poziomie rozwoju, silnie zmilitaryzowane. Są to z reguły 
państwa agresywne, ale charakter ich potęgi, który jest raczej bierny, nie po-
zwala na odgrywanie powaŜniejszej roli.  
Potęgę ekonomiczną charakteryzują wysokie wskaźniki rozwoju gospo-
darczego, mierzone wydajnością pracy i poziomem dochodu narodowego na 
1 mieszkańca. Państwa, które moŜna określić jako potęgi ekonomiczne, od-
grywają bardziej czynną rolę w stosunkach międzynarodowych (zwłaszcza 
jeśli dodatkowo mają duŜy udział w handlu międzynarodowym), ale ta for-
ma nie wystarcza do zdobycia statusu mocarstwa światowego. Potęga eko-
nomiczna musi być wsparta potęgą militarną. Przykłady potęgi ekonomicz-
nej: Japonia, Tajwan, Hongkong, Singapur. 
 Potęga ekonomiczno-militarna róŜni się od potęgi ekonomicznej zwięk-
szonym poziomem militaryzacji, co pozwala na odgrywanie czynnej roli w 
stosunkach międzynarodowych. Państwa charakteryzujące się taką potęgą 
mają z reguły długie tradycje państwowości, solidną bazę ekonomiczną i siły 
zbrojne o duŜych moŜliwościach. Ich duŜą siłę ogólną wzmacnia często 
czynnik moralno-psychologiczny, ideologiczny itp. JeŜeli potęga ekono-
miczno-militarna charakteryzuje państwo duŜe, to z pewnością jest ono mo-
carstwem politycznym. Przykładami takiej  potęgi są: USA, Francja, Wielka 
Brytania. 
 Potęga militarna charakteryzuje się państwa o średnim i wysokim po-
ziomie rozwoju gospodarczego i duŜym stopniu militaryzacji. Potęgi mili-
tarne mają z reguły duŜy wpływ na stosunki międzynarodowe, ale jest on w 
duŜej mierze nienaturalny, wymuszony – dotąd, dopóki potęga militarna nie 
zostanie oparta na solidniejszej bazie ekonomicznej wpływ ten nie będzie 
trwały. Przykłady potęgi militarnej: b. ZSRR, Turcja i w mniejszej mierze 
Izrael. 
 Potęga ekonomiczno-militarno-demograficzno-przestrzenna w sposób 
dość zharmonizowany łączy wszystkie trzy grupy elementów. Potęga ta ma 
charakter raczej czynny, ale wskazuje raczej na umiarkowane ambicje poli-
tyczno-militarne.  
 PowyŜsza klasyfikacja opierała się na tzw. twardych (materialnych) ele-
mentach potęgi. W tym miejscu moŜe powstać uzasadnione pytanie o rolę  
miękkich (niematerialnych) wymiarów potęgi, czyli czynnika politycznego i 
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moralno-psychologicznego. OtóŜ w pracy tej przyjąłem punkt widzenia, wg 
którego niematerialne wymiary potęgi są bardzo waŜne, ale naleŜy je dopie-
ro zidentyfikować i określić na podstawie dynamicznej analizy kształtowa-
nia się parametrów potęgi. Innymi słowy, wg przyjętej przeze mnie postaw 
badawczej, elementy niematerialne uzewnętrzniają się przede wszystkim w 
zakresie czynnika militarnego, jako reprezentanta określonej woli i strategii 
(polityki). 
 PowyŜsza klasyfikacja nie jest oczywiście jedyną moŜliwością, ale zapre-
zentowane podejście jest dość przejrzyste i ugruntowane. Wydaje się przy 
tym kompletne. 
 
 3.2. Profile potęgi 
 WyróŜnienie profilów potęgi opiera się na kryterium stopnia zharmoni-
zowania grup elementów tworzących daną potęgę. Z tego punktu widzenia 
moŜna wymienić: potęgę jednowymiarową, potęgę dwuwymiarową, potęgę 
wielowymiarową. Jest oczywiste, Ŝe liczba moŜliwych profilów zaleŜy od 
ilości przyjętych wymiarów. Gdyby dołoŜyć do trzech wymiarów twardych 
(demograficzno-przestrzennych, ekonomicznych i militarnych) dwa miękkie 
(strategiczny i moralny) moglibyśmy otrzymać nawet potęgę pięciowymia-
rową. 
Potęga jednowymiarowa opiera się na jednej grupie elementów, na jednej 
grupie czynników potęgi, np. ekonomicznych lub militarnych. Jest to więc 
potęga o najbardziej zwichniętej strukturze wewnętrznej.23 
Z punktu widzenia stosunków międzynarodowych waŜne jest, jaka grupa 
elementów tworzy wspomniany „jeden wymiar”. Potęga demograficzno-
przestrzenna jest z zasady niezdolna do realizacji celów agresywnych, ale 
np. potęga militarna – na odwrót. Wydaje się, Ŝe duŜa siła militarna i słaba 
baza ekonomiczna podtrzymują agresywne zamiary i dlatego jest ona bardzo 
niebezpieczna. Potęga ekonomiczna z kolei moŜe mieć znaczny wpływ po-
przez stosowanie środków ekonomicznych, ale nie ma ono charakteru 
„przymusu fizycznego” jaką ma siła militarna. 
Jednostronny charakter potęgi zawęŜa znacznie zakres moŜliwych do zasto-
sowania środków – jej skuteczność nie jest duŜa. 

                                                 

23 Według Z. Brzezińskiego, rola Związku Radzieckiego jako potęgi światowej była ograniczona 
do jednego wymiaru – militarnego. (Por. Z. Brzeziński, Potęga ZSRR i dylematy Zachodu, (w:) Z. 
Brzeziński, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, „ANEKS”, Londyn 1988, s. 5-17. Opi-
nię tę przyjmuje równieŜ K. GadŜijew, pisząc: „Zwi ązek Radziecki był supermocarstwem o nie-
równych wymiarach, który słabość ekonomiczną kompensował polityczną dyscypliną, siła woj-
skową i bogatymi zasobami naturalnymi. Tym nie mniej statusu wielkiego mocarstwa nie da się 
utrzymać bez określonego poziomu moŜliwości ekonomicznych”. (K. GadŜijew, Geopolitika, Mo-
skwa 1997, s. 243). 
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Potęga dwuwymiarowa opiera się na dwóch grupach elementów. Jej struktu-
ra wewnętrzna jest nadal zwichnięta, ale bardziej harmonijna niŜ w wypadku 
potęgi jednowymiarowej.  
Potęga wielowymiarowa oznacza, Ŝe kształtowana jest w sposób zharmoni-
zowany przez co najmniej trzy grupy elementów. NiŜszą formą potęgi wie-
lowymiarowej jest potęga trójwymiarowa, która opiera się na trzech grupach 
elementów. Bez względu na konkretną postać, potęga trójwymiarowa cha-
rakteryzuje się dość harmonijną strukturą wewnętrzną, co pozwala na stoso-
wanie dość zróŜnicowanych form oddziaływania o sporej skuteczności.  
 
 Podsumowanie 
 Potęgonomia jest nauką o potędze państwa (jednostki politycznej), nato-
miast potęgometria – nauką o modelowaniu i pomiarze tej potęgi. Jednostka 
polityczna to terytorialnie zorganizowana polityczna zbiorowość; jest ona 
aktorem sceny międzynarodowej, wyposaŜonym w zasoby, rozum i moty-
wowanym określoną wolą.  
Waga zagadnień dotyczących potęgi w duŜej mierze zaleŜy od kierunku ba-
dawczego (szkoły) i przyjmowanych załoŜeń. Niewątpliwe dla kierunki re-
alistycznego potęga jednostek politycznych jest kategorią centralną. Według 
niej stosunki międzynarodowe to stosunki sił i interesów, przywódcy poli-
tyczni (podobnie jak dowódcy wojskowi) muszą więc rozumować w katego-
riach stosunków sił. To z kolei wymaga szacowania wielkości potęgi i jej 
podstawowych parametrów. DuŜą pomoc w tym zakresie niosą potęgonomia 
i potęgometria. 
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ANALIZA GEOPOLITYCZNA POT ĘGI PAŃSTW 
 

"Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim Ŝyciu:  
Ŝe cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością  

wydaje się prymitywna i dziecinna –  
a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy". 

Albert Einstein 
 
 
 Wstęp 
 Według Carlo Jeana1, obiektem badań geopolitycznych jest panowanie 
nad przestrzenią terytorialną, gospodarczą, kulturalną, religijną lub innej na-
tury, sprawowane w ramach róŜnorodnych interakcji z innymi podmiotami – 
aktorami relacji geopolitycznych. Spektrum tych badań obejmuje między in-
nymi ocenę potencjałów lub potęg określanych dla podmiotów relacji geo-
politycznych (państw, organizacji, plemion, klanów itp.) integrujących wła-
dzę z moŜliwościami oddziaływania w wielu sferach relacji międzynarodo-
wych - gospodarczej, politycznej, militarnej i innych.2 Wskaźniki te stano-
wią znaczące narzędzie wymiarowania i element obiektywizacji analiz.  
Literatura przedmiotu prezentuje duŜą rozbieŜność  stanowisk w zakresie 
nazewnictwa, definiowania oraz określenia czynników opisujących powyŜ-
sze wskaźniki. Stan ten wpływa na wskazanie statusu i miejsce podmiotu w 
strukturze systemu międzynarodowego. Istotnym utrudnieniem badań jest 
więc brak jednoznacznie uznanych standardów definiowania stosowanych 
pojęć oraz metodologii badań.  
Pojęcia te są obiektem zainteresowania geografii politycznej i geopolityki 
oraz nauk pokrewnych.  
 
  
 
 Definicje pojęć 
 Do głównych kategorii pojęciowych istotnych dla analiz geopolitycznych 
i poszukiwania form wymiarowania podmiotów relacji geopolitycznych na-

                                                 

1 C. Jean, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 2003, s. 
98.  
2 Patrz: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopoli-
tyce. Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002, s. 139. 



Andrzej Łaszczuk 

 70 

leŜą: zasoby, potencjał, potęga. Ponadto występuje szereg pojęć towarzyszą-
cych jak: siła, energia, moc, wpływ, władza. 
� Zasoby – pojęcie pierwotne, opisujące wielkość/ilość elementów środo-

wiska (np. zasoby naturalne – substancje znajdujące się w przyrodzie, w 
tym odnawialne i nieodnawialne, zasoby ludzkie, zasoby siły roboczej, 
zasoby wiedzy lub kompetencji, zasoby kapitałowe, zasoby ekonomicz-
ne itd.). WyraŜane są poprzez róŜnego rodzaju wskaźniki. 

� Potencjał – „zasób moŜliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w 
czymś; sprawność, wydajność, moŜliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś 
dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej”3. W analizowanym kontekście 
zasadnym wydaje się rozszerzenie tego pojęcia o określenie „potencjal-
ny” – „moŜliwy, tkwiący w czymś, mogący się ujawnić, wystąpić w okre-
ślonych warunkach, przez odpowiednie działanie; takŜe taki, w którym 
coś tkwi i moŜe wystąpić w określonych warunkach”;4"sprawność, wy-
dajność, moŜliwości (zwł. kraju, państwa) w jakiejś dziedzinie (p. gospo-
darczy, wojenny)".5 Są to definicje potencjału w sensie pozytywnym 
(stymulującym) - stymulanty. Wiadomym jednak jest, Ŝe moŜliwe jest 
spojrzenie na potencjał od strony destrukcyjnej - destymulanty, stąd np.: 
potencjał kryzysowy (według Z. Lach). 

W zaleŜności od kontekstu badań wyróŜniamy potencjał polityczny, militar-
ny, ekonomiczny (gospodarczy), czy teŜ potencjał kryzysowy, będący z ko-
lei wypadkową destymulant wymienionych potencjałów (Z. Lach). 
� Potęga – pojęcie upowszechnione przez zwolenników paradygmatu re-

alistycznego. Jest jednym z kluczowych kategorii w nauce o stosunkach 
międzynarodowych. Jest określane synonimem "potencjału całkowitego" 
lub błędnie – "potencjałem". Pojęcie to ma wymiar wieloznaczny oraz 
wielopłaszczyznowy. Istnieje wiele teoretycznych metod oraz modeli 
pomiaru potęgi. Sprowadzają się one do wyboru czynników składowych 
uznawanych za potęgotwórcze oraz określenia modelu ich przetworze-
nia. Literatura podaje autorskie katalogi czynników składowych lub 
wskazuje najwaŜniejsze komponenty lub wyodrębnia jeden najwaŜniej-
szy wskaźnik. Do najbardziej znanych modeli naleŜą: S.B. Cohena 
(1973), L. Moczulskiego (1999), W. Fucks'a, L.L. Farrara czy R. Muir'a 
(1981). 

Potęgę, podobnie jak i potencjał moŜna badać sektorowo – np. potęga eko-
nomiczna, polityczna czy wojskowa, jak i całościowo. Potęga nie jest okre-
ślana w kategoriach bezwzględnych, ale jako kategoria względna – tj. po-
równanie badanego wskaźnika potęgi określonego według jednolitego mode-

                                                 

3 Słownik wyrazów obcych PWN,, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 888. 
4 TamŜe, s. 888. 
5 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. trzynaste, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1983, s. 337. 
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lu metodologicznego, dla analizowanych podmiotów w określonych uwa-
runkowaniach i przy określonych załoŜeniach.6 
Pomijając szczegółowe opisy dokonano zestawienia występujących w nich 
czynników (obszarów tematycznych) potęgotwórczych. NaleŜą do nich 
m.in.:7 
��  zaleŜność morfologiczna – uwarunkowania geograficzne, takie jak wiel-

kość i kształt terytorium, lokalizacja geograficzna (ranga geograficzna), 
klimat; 

��  uwarunkowania demograficzne – liczba mieszkańców, struktura ludności, 
rozmieszczenie, przyrost naturalny, migracje, predyspozycje psycholo-
giczne, charakter narodowy, stan zdrowotny, poziom wykształcenia, 
zdolności techniczne i organizacyjne; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Model triady geopolitycznej (zasoby-potencjał-potęga) 
 
��  uwarunkowania historyczno – socjologiczne – doświadczenia, wyobraŜe-

nia o swoim miejscu w świecie, stosunek do Ŝycia, spójność społeczeń-
stwa, zdolności propagandowe; 

��  uwarunkowania ekonomiczne – zasoby surowcowe, wystarczalność su-
rowcowa, zasoby państwa, rozwój technologiczny, udział w wymianie 
międzynarodowej, wzrost gospodarczy, poziom rozwoju przemysłu wy-
sokich technologii oraz zbrojeniowego, stabilność ekonomiczna, poziom 
dobrobytu, stan transportu, stopień zaawansowania technologii jądrowej 
oraz kosmicznej; 

��  uwarunkowania organizacyjne (polityczne) – tzw. charakter rządzenia, 
forma rządów (ustrój), stabilność i autorytet władzy, poziom myśli stra-
tegicznej, zdolność utrzymania strategicznych baz; 

                                                 

6 Patrz: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopoli-
tyce. Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002, s. 139. 
7 Na podstawie teorii M. Ball i H. Killougha, F. Hartmana 
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��  predyspozycje wojskowe – stan liczebny wojska, przygotowanie i wypo-
saŜenie wojskowe, standardy gotowości bojowej, zdolność panowania 
nad strategicznymi szlakami komunikacyjnymi; 

��  integracja zewnętrzna – prestiŜ podmiotu na arenie międzynarodowej, ro-
la w organizacjach międzynarodowych i sojuszach, doświadczenia i 
umiejętności prowadzenia rokowań międzynarodowych, rodzaj i gęstość 
sieci powiązań międzynarodowych, moŜliwości oddziaływania na sąsia-
dów, cele i strategia rozszerzania wpływów zewnętrznych, liczba i zło-
Ŝoność spraw międzynarodowych; 

Czynniki te mogą mieć charakter mierzalny – ilościowy lub niemierzalny - 
jakościowy (ale ocenny). W praktyce badawczej, w ramach wielu dyscyplin, 
stosuje się wiele  wskaźników o charakterze podstawowym, przetworzonym 
lub zagregowanym. Ich praktyczny dobór pod kątem podejmowanych badań 
jest procesem złoŜonym i indywidualnym. W zaleŜności od kontekstu defi-
niowania potęgi zmieniają się jej składowe. Wydaje się optymalnym sposo-
bem zdefiniowanie potęgi jako iloczynu  głównych atrybutów wymienio-
nych powyŜej. Jednak problematyczne i uzaleŜnione od szczegółowego zde-
finiowania jest określenie sposobu ich obliczenia.   
Obliczenie potencjału oraz potęgi moŜe być realizowane z wykorzystaniem 
podobnych narzędzi badawczych i podobnego modelu. 
 
Do pojęć powiązanych naleŜą między innymi:8  
� siła (ang. force) – definiowana w relacjach międzynarodowych jako 

zdolność do faktycznego i skutecznego stosowania potęgi; zdolność 
(moŜliwość) podmiotów międzynarodowych do zabezpieczania swoich 
interesów;  

� energia (ang. energy) – zdolność do uruchomienia potęgi;  
� moc (ang. strenght, might) – synonim określający moŜliwości stosowania 

potęgi,  
� wola – element psychologiczny określający zdecydowanie do realizacji 

działań dąŜących do uzyskania i utrzymania, 
� wpływ (ang. influence) – zdolność (moŜliwość) wywierania nacisku 

(równieŜ przy uŜyciu środków bezpośredniego przymusu lub groźby ich 
uŜycia), do kontroli innych podmiotów międzynarodowych i rezultatów 
ich zachowań. Określa równieŜ moŜliwości i skalę sprawowania przez 
państwo władzy nad terytorium lub środowiskiem, w którym funkcjonu-
je. 

� władza (ang. authority) – uprawnienia decydenta do kreowania polityki 
(w tym zagranicznej i wojskowej) podmiotu międzynarodowego. 

                                                 

8 Patrz: J. Wiśniewski, K. śodź-Kuźnia, Mocarstwa współczesnego świata - problem przy-
wództwa światowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 19. 
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Wiele z tych pojęć postrzeganych jest jako wzajemne synonimy innych po-
jęć. 
 
 Geotransindykatory 
 Koncepcje badawcze niektórych teoretyków zakładają wyeksponowanie, 
a nawet sprowadzenie modelu analizy do uznania znaczenia tylko jednego z 
czynników potęgotwórczych. Podejście takie znajduje w wielu przypadkach 
uzasadnienie teoretyczne. Przykładem moŜe być znacząca przewaga wynika-
jąca ze względu na hierarchię waŜności poszczególnych czynników potęgo-
twórczych i wynikająca stąd dominacja wybranych wskaźników, wzmocnio-
nych dodatkowo przez wybrany model badawczy oparty np. na zastosowa-
niu wag lub znaczącej przewagi reprezentowanej wartości. 
 W rozwaŜaniach teoretycznych, R. Villate9  zauwaŜa, Ŝe szczegółowe ba-
dania całościowe nie zawsze są najlepszym modelem badań. Czasami mało 
istotne fakty, mają znaczący wpływ na rozwój wydarzeń. Zatem w wielu 
analizach celowe jest podjęcie szczegółowych badań wybranych czynników. 
Czynniki potęgotwórcze o istotnym znaczeniu pełnią funkcję czynników 
flagowych. W przypadku wielu badań moŜliwe jest zawęŜenie analizy tylko 
do uwzględnienia ich wpływu na badany kontekst, bez szkody na jakość i 
efekt finalny badań. Geotransindykatorami mogą teŜ być czynniki waŜne dla 
badanej sytuacji, które powinny być poddanego monitoringowi bowiem peł-
nią funkcję probieŜy rozwoju dynamicznej sytuacji geopolitycznej. 
 
 Schemat badawczy 
 Proces badawczy określenia potencjału/potęgi obejmuje następujące eta-
py: 
��  określenie załoŜeń badania i wybór metody opracowania oraz zestawienia 

wyników; 
��  wybór wskaźników i zdefiniowanie macierzy danych; 
��  przygotowanie danych; 
��  obróbka danych i wykonanie obliczeń (analiz); 
��  zestawienie i opracowanie wyników; 
��  analiza i ocena wyników. 
Wydaje się, Ŝe jedną z wszechstronnych i zarazem rozwojowych metod 
określenia potencjału lub potęgi jest wielowymiarowa analiza porównawcza 
– analiza wielozmienna (wielokryterialna) metoda rangowo-wagowa.10 W 
praktyce sprowadza się ona do zdefiniowania macierzy danych oraz zesta-
wienia danych dla poszczególnych wskaźników w opracowanej matrycy 

                                                 

9 R. Villate, Les Conditions geographiques de la guerre, Payot, Paris 1925, s. 326-327; [za:] 
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, AON, Warszawa 2007, s. 101. 
10 Patrz: Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, AON, Warszawa 2007, s. 106-107, 
185-191. 
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manulanej lub wpisanej w arkusz kalkulacyjny lub inną platformę progra-
mową realizującą obliczenia. NaleŜy przy tym pamiętać o przetworzeniu 
wszystkich zmiennych w macierzy do formy stymulant (przetworzyć desty-
mulanty do postaci stymulant). Dane kaŜdego ze wskaźników wyraŜonych 
mianowanymi wartościami bezwzględnymi naleŜy zamienić na rangi stano-
wiące etap określania hierarchii porządkowej. Ranking sprowadza wszystkie 
cechy do jednego wymiaru. Określone relacje porządkujące pozwalają na 
określenie dla kaŜdego obiektu jego rangi w analizowanej grupie (wskaźni-
ka). Wyrazem tej rangi moŜe być liczba przyporządkowana zgodnie z przy-
jętą do opisu funkcją monotoniczną. Istnieje szereg metod realizujących pro-
cedury punktowe (rangowe, rankingowe) lub bonitacyjne. Zamiana informa-
cji o zróŜnicowaniu obiektów ze skali ilorazowej (lub interwałowej) do skali 
porządkowej (lub relacyjnej) moŜe stanowić przejście ze skali mocniejszej 
do słabszej. W zaleŜności od wyboru metody rangowania moŜe dochodzić 
do straty informacji o zróŜnicowaniu wielkości cech (tym większej, im zróŜ-
nicowanie jest silniejsze).11 M. Dutkowski12 skłania się do teorii, Ŝe zalety 
metody rankingowej przewyŜszają jej wady. Ponadto stwierdza, Ŝe "Postę-
pująca "technopolizacja" nie tylko nauki, lecz równieŜ mediów i w ogóle 
komunikacji społecznej, jest czynnikiem sprzyjającym rozpowszechnianiu się 
rankingu wręcz jako sposobu interpretacji zróŜnicowań między ludźmi, rze-
czami i obszarami. Trzeba przy tym zauwaŜyć, Ŝe ranking jest nieuchronną 
konsekwencją kwantyfikacji nauki i poznania w ogóle." Niwelując główne 
błędy metody rangowej w proponowanej metodzie zastosowano metodę ran-
gowania opartą za zasadzie proporcjonalności. Rangi tworzone są poprzez 
zastosowanie formy ilorazowej, gdzie dzielną są poszczególne dane badane-
go wskaźnika, a dzielnikiem wartość maksymalna w tym zbiorze lub średnia 
arytmetyczna wartości zbioru. Praktykowane są teŜ bardziej rozbudowane 
metody rangowania. 
Dodatkowo w metodzie zastosowano system wag, czyli współczynników 
róŜnicujących waŜność poszczególnych wskaźników. Przydział wag reali-
zowany jest metodą ekspercką lub w formule badań eksperymentalnych. 
 Kolejnym etapem jest obliczenie wartości wyraŜanych jako iloczyny rang 
i wag. Produktem końcowym opracowania matrycy jest obliczenie ilorazu 
róŜnicowego czyli wskaźnika potencjału/potęgi. Jest on liczony jako iloraz 
sumy wartości obliczonych dla wszystkich wskaźników badanego podmiotu 

                                                 

11 Patrz: J. Runge, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy  metodolo-
gii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 
191-196. 
12 M. Dutkowski, Ranking jako metoda badawcza i diagnostyczna w naukach przestrzennych, 
[w:] MoŜliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-
ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, praca zbior. pod red. H. Rogackiego, Bogucki Wy-
dawnictwo Naukowe, Poznań 2002, s. 117-118. 
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przez sumę wag. Następnie wskaźnik ten jest porządkowany na klasy. Te z 
kolei są przetwarzane do kartodiagramu opartego na mapie konturowej (poli-
tycznej) analizowanego obszaru.  
Zamiast procedury rangowej moŜna zastosować jej modyfikację - procedurę 
bonitacyjną.13 Sprowadza się ona do przyporządkowywania poszczególnym 
wskaźnikom odpowiednich wielkości punktowych z przyjętej skali ocen. 
Następnie sumuje się liczbę punktów z moŜliwością zastosowania wag. 
Przykład analizy wykonanej tą metodą zawiera załącznik 1 i 2. 
 
 Wyzwania badawcze 
 Dynamika rozwoju cywilizacyjnego  powoduje narastanie asymetrii po-
między szybko postępującymi zmianami stanów rzeczywistości, a  zdolno-
ścią do ich percepcji i dostosowania się do nich. Jakościowe zmiany wymu-
szają rewizję wielu załoŜeń, które były podstawą dotychczasowego wnio-
skowania. Jednak, w warunkach przyspieszonych zmian zauwaŜalna jest teŜ 
inercyjność nauki wyraŜająca się w odniesieniu do teoretycznej podbudowy 
opartej na załoŜeniach wynikających z minionych uwarunkowań. Podbudo-
wa ta często, nadal stanowi podstawę wnioskowania względem aktualnych 
zjawisk i sytuacji co prowadzi do dysonansu poznawczego prowadzonych 
analiz.  Przyczyną tego stanu są między innymi bariery kulturowe i zacho-
wawcze, utrudniające poszukiwanie nowych paradygmatów badawczych, 
utrudniające zmiany ugruntowanych podstaw, które nauka zbadała i uogólni-
ła, ale straciły one swą aktualność. E. S. Phelpss, laureat nagrody Nobla z 
ekonomii w 2006 roku stwierdza: "Ekonomiczne teorie muszą być przemy-
ślane na nowo. W ślad za tym będą musiały nastąpić zmiany w myśleniu o 
polityce gospodarczej. (...) teraz w obliczu nietypowego i niezrozumiałego 
kryzysu jego teoria musi być opracowana na nowo."14  Sytuacja ta dotyczy 
wielu obszarów aktywności człowieka, choć ekonomia zajmuje wśród nich 
znaczące miejsce. Podobnie K. Schlögel zauwaŜa: "Na naszych oczach po-
wstaje nowa przestrzeń, nowy porządek świata, jednak nie dysponujemy 
jeszcze pojęciami i językiem, który pozwoliłby nam go zgłębić."15 
W gospodarce światowej, po latach jakościowych zmian, następuje przejście 
od epoki procesów liniowych (stopniowych i ewolucyjnych) do epoki nie-
ciągłości, nieprzewidywalności i niepewności. Współczesne zjawiska w re-
lacjach międzynarodowych ulegają istotnym przeobraŜeniom, które najczę-

                                                 

13 Patrz: N. Sypion-Dutkowska, ZagroŜenia zbiorowe w Polsce w ujęciu regionalnym, Uni-
wersytet Szczeciński. 
14 Rozmowa J. śakowskiego z E.S. Phelpsem, Niezbędnik inteligenta, Polityka z 18.10.2008 
r.; [za:] W. Szymański, Kryzys globalny – pierwsze przybliŜenie, Difin, Warszawa 2009, s. 
136. 
15 K. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Poznańska 
Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 11. 
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ściej nie powinny być opisywane w oparciu o dotychczasowe proste modele 
odniesione do kilku załoŜeń. Zarówno załoŜenia, jak i generowane wnioski 
oderwane byłyby od złoŜonej rzeczywistości. "ZłoŜoność i zmienność współ-
czesnego świata nie daje się jak dawniej zmieścić w model zakładający dale-
ko idące uproszczenia. Metoda abstrakcji, a więc upraszczania dla zrozu-
mienia istoty rzeczy, musi coraz częściej być wspierana metodą holistyczną, 
a wiec analizą zjawisk w ich całokształcie związków i zaleŜności. Zrozumie-
nie rzeczywistości coraz bardziej potrzebuje podejścia interdyscyplinarnego. 
Obecny kryzys jest najlepszym przykładem wielopoziomowych współzaleŜno-
ści w zakresie przyczyn i skutków."16 
 Następstwa tej diagnozy wpisują się znacząco w poszukiwania efektyw-
nych narzędzi badawczych równieŜ na gruncie geopolityki i nauk pokrew-
nych.  
 Wielu geopolityków dostrzegając potrzebę uniwersalizacji wymiarowania 
pojęć określających stany "potencjałów/potęgi" podmiotów relacji geopoli-
tycznych zauwaŜa równocześnie wielką złoŜoność badanej problematyki, a 
nawet trudność jej zdefiniowania. Wiele z proponowanych definicji sprowa-
dza się do zapisu wzorów ideowych trudnych do praktycznego zastosowa-
nia. Niektóre z nich budzą istotne refleksje co do aktualności względem sta-
nu rozwoju cywilizacyjnego i wynikającej stąd gradacji waŜności czynników 
składowych. ZastrzeŜenia budzi rola wskaźników typu produkcja stali, roz-
miary przemysłu cięŜkiego, moŜliwości mobilizacyjne (bez uwzględniania 
typu sił zbrojnych – np. armia zawodowa) itp. 
 Wynikiem takiego stanu są rozbieŜności definiowania stosowanych pojęć 
oraz sposób ich wyraŜania. W praktyce są to ujęcia autorskie o charakterze 
eksperymentalnym odnoszące się do kategorii bardzo ogólnych o rozmytym 
stopniu określoności. Literatura unika prezentacji przykładów rzeczywistych 
analiz. Istniejące przykłady stanowią raczej tabelaryczne zestawienia wybra-
nych wskaźników.  
Równocześnie świadomość złoŜoności rzeczywistych relacji geopolitycz-
nych w naturalny sposób skłania do wymogu rozpatrywania duŜej liczby 
charakterystyk i opisów wymiarowanych częściowo w postaci róŜnorodnych 
wskaźników (nazywanych zmiennymi) o charakterze ilościowym lub jako-
ściowym. Charakterystyki te zmieniają się pod wpływem róŜnorodnych 
czynników, w tym takŜe o charakterze losowym. Czynniki te często pozosta-
ją we wzajemnych zaleŜnościach i oddziałują na siebie. Poznanie rzeczywi-
stego systemu wymaga poznania współzaleŜności występujących pomiędzy 
zjawiskami składowymi. Następstwem jest poszukiwanie metod i modeli 

                                                 

16 W. Szymański, Kryzys globalny – pierwsze przybliŜenie, Difin, Warszawa 2009, s. 137. 
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(statystyczno – matematycznych) opisujących te złoŜone relacje. Jest to ob-
szar badawczy o duŜym stopniu złoŜoności.17 
Czy w ogóle moŜliwe jest takie poznanie?  oraz zgromadzenie i opisanie 
występujących relacji? Dyskusji wymaga ponadto sposób definiowania po-
zycji i ról podmiotów na arenie geopolitycznej. 
 
 Wnioski 
 Określanie wskaźników potencjałów lub potęg w analizach podmiotów 
relacji międzynarodowych jest warunkowane potrzebami badań z zakresu 
nauk geopolitycznych i pokrewnych. Jednak istotnym utrudnieniem jest brak 
uporządkowania stosowanych terminów. Często pojęcia są traktowane za-
miennie jako synonimy. Wydaje się, Ŝe istnieje brak logicznego  uporząd-
kowania i zdefiniowania stosowanych terminów. Brak jest teŜ jednolitej me-
todologii badań. 
Przedstawiona metoda dynamicznego modelowania wskaźników wymiaru-
jących podmioty relacji geopolitycznych wkomponowuje się w kierunek 
rozwojowy metod i narzędzi badawczych adekwatny do wyzwań współcze-
sności. Zaletą przedstawionej metody jest holistyczne, wielokryterialne po-
dejście badawcze. Wymaga ona jednak kontynuacji dalszych badań i porów-
nań z innymi metodami. PoŜądanym jest teŜ zbadanie i określenie katalogu 
wskaźników opisujących badane zjawiska oraz określenie ich hierarchii 
waŜności (wag). Tym samym zostaną określone geotransindykatory dla róŜ-
nych scenariuszy badawczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

17 Tego typu ujęcie problematyki reprezentuje m.in.: E. Nowak, Problem informacji w mode-
lowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990. 
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Załącznik 1 

 
Źródło: Dane CIA 2008 
(opracowanie autorskie z ekspertyzy dla MRR: Odporność układu polskiej przestrzeni na za-
kłócenia zewnętrzne – przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności i bezpieczeń-
stwa – rekomendacje dla KPZK, Warszawa 2008) 
 
 
 
 



Analiza geopolityczna potęgi państw 

 79

Załącznik 2 
 

 
(opracowanie autorskie z ekspertyzy dla MRR: Odporność układu polskiej przestrzeni na za-
kłócenia zewnętrzne – przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności i bezpieczeń-

stwa – rekomendacje dla KPZK, Warszawa 2008) 
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MODEL DYFUZJI INNOWACJI I INNE PROBLEMY BADA Ń  
W GEOPOLITYCE I GEOSTRATEGII  

 
 Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia wybranych metod ba-
dawczych mogących znaleźć zastosowanie w badaniach procesów geopoli-
tycznych i geostrategicznych. Ze względu na szerokie zastosowanie w geo-
grafii społecznej i politycznej modelu dyfuzji innowacji podjęto próbę przy-
stosowania go do badań geopolitycznych, wybierając za przykład badania 
dyfuzji systemu demokratycznego w Europie Środkowej, na przykładzie 
Polski i Rumunii, wybranych ze względu na zainteresowania badawcze auto-
ra.1 Ze względu na interdyscyplinarność badań w geografii politycznej, na-
ukach o polityce, geostrategii i geopolityce konieczny wydaje się właściwy 
wybór metod badawczych do przedstawienia procesu dyfuzji innowacji, 
obejmującej proces dyfuzji demokracji. PoniewaŜ dyfuzja systemów demo-
kratycznych uwarunkowana jest przeszłością historyczną, współczesną poli-
tyką państwa, trwającym procesem transformacji a bariery dyfuzji zdetermi-
nowane są uwarunkowaniami geopolitycznymi, geostrategicznymi (w przy-
padku rozszerzania się paktów militarnych) i geograficznymi, konieczne 
wydaje się korzystanie z metod poszczególnych nauk wchodzących w szero-
kie spektrum nauk społecznych. Do podstawowych metod stosowanych w 
naukach o polityce, które mają charakter interdyscyplinarny, naleŜą przede 
wszystkim analiza, synteza, uogólnienie, indukcja, dedukcja i analogia. 
Wśród metod teoretycznych do najwaŜniejszych naleŜą eksperyment my-
ślowy, metoda aksjomatyczna, hipotetyczno-dedukcyjna, przechodzenie od 
abstrakcji do konkretu oraz bardzo pomocna przy badaniu zagadnień geogra-
fii politycznej metoda opisu historycznego. Dla przedstawienia procesu dy-
fuzji innowacji, w odróŜnieniu od klasycznych badań geograficznych2, w 
których mają zastosowanie modele dyfuzji3 wybrano analizę struktury sys-
temu ekonomiczno-społecznego, która obejmuje analizę systemu politycz-

                                                 

1
 Por. J. Wendt, Diffusion du processus democratique de l`Union Europeenne a lĘ̀urope cen-

trale: comparison de la Pologne et de la Roumanie, [w:] „Mosella” 2002, tome XXVII, no.3-
4, s. 53-58; J. Wendt,  Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, w: A. Ilies, J. Wendt 
(eds.), 2003. Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din 
Oradea, p. 207-216. 
2 J. Łoboda, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody 
ilościowe i modele w geografii, Warszawa1977, s. 188-202. 
3 Przy badaniu dyfuzji procesu demokracji klasyczne modele, deterministyczne i stochastycz-
ne nie mają zastosowania, gdyŜ nie mamy pewności co do przebiegu dyfuzji zgodnie z mode-
lem. Por. J. Łoboda, 1977, Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, w: Z. Chojnicki 
(red.), 1977, Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa, s. 195. 
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nego wybranych państw. Przy badaniach działań jednostek mających wpływ 
na proces dyfuzji pomocna moŜe być metoda behawioralna. Dla opracowa-
nia zróŜnicowania wybranych elementów systemu demokratycznego w ba-
danych i naleŜących do Unii Europejskiej krajach zastosować moŜna metodę 
porównawczą. Przy tej ostatniej kluczowym zagadnieniem jest prawidłowy 
dobór przedmiotów porównania. Dla uniknięcia błędów przy porównaniu 
zjawiska jako przedmiot badań wybierać naleŜy czynniki mierzalne, jak 
wielkość inwestycji zagranicznych, liczbę i funkcjonowanie euroregionów, 
czy stopień rozwoju samorządności lub układ hierarchiczny ośrodków miej-
skich. 
 Osobne zagadnienie metodologicznym przy badaniu zjawiska dyfuzji in-
nowacji i związanych z nim barier, z punktu widzenia geografii politycznej, 
stanowią deterministyczne i stochastyczne modele dyfuzji. Badania dyfuzji 
innowacji sięgając swoimi korzeniami pierwszych prac F. Ratzla,4 który 
rozwinął teorię dyfuzji podczas swoich prac archeologicznych i antropolo-
gicznych. Były kontynuowane przez G. Taylora5 w pracach nad badaniem 
rozprzestrzeniania się ras, R.E. Dickinsona6 podczas badań organizacji sys-
temów miejskich oraz C.O. Sauera7 przy badaniu zmian przemieszczania się 
upraw. Jednak zdecydowany przełom w teoretycznych opracowaniach dyfu-
zji stanowiły niewątpliwie prace T. Hägerstranda,8 który zaproponował sze-
reg nowych modeli procesów dyfuzji. Szczegółowe opracowanie metod dy-
fuzji w krajach anglosaskich przedstawione zostało w pracy L.A. Browna9 
natomiast w Polsce rozwinął je w latach siedemdziesiątych J. Łoboda10 
(1974a, 1974b, 1974c, 1977). Na potrzeby badania zjawiska dyfuzji w ko-
nieczne jest określenie obszaru w jakim badamy zjawisko, zakres czasowy 
badań, przedmiot podlegający dyfuzji, miejsce pochodzenia innowacji, dro-
ga przebiegu procesu oraz miejsce przeznaczenia innowacji. W badaniach 
procesu dyfuzji istotna jest równieŜ droga przebiegu zjawiska oraz interakcja 
pomiędzy miejscem początkowym i końcowym przechodzenia badanego 

                                                 

4 F. Ratzel, 1891, Antropogeographie: Die geographische Verbreitung der Menschen, Stutt-
gart. 
5 G. Taylor,  Environment, race and nation, Toronto 1937.  
6 R.E. Dickinson, The West European city, London 1951. 
7 C.O. Sauer, , Agricultural origins and dispersal, „American Geographical Society”, New 
York 1952. 
8 T. Hägerstrand, The Propagation of Innowation Wawes, „Lund Studies in Geogrphy” 1966, 
Series B, 4; T. Hägerstrand,  Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and 
the Diffusion of Innovation, „Papers of the Regional Science Association”, 1952, nr 16. 
9 L.A. Brown, , A Bibliography of Spatial Diffusion, „Discussion Paper” 1965, nr 5. 
10 J. Łoboda, Rozwój telewizji w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1973, nr 191; J. 
Łoboda, , Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Studia Geograficzne 37, 
Wrocław 1983. 
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zjawiska. J. Łoboda11 w pracy poświęconej modelom dyfuzji wyróŜnił za 
J.S. Colemanem trzy podstawowe typy w ramach dyfuzji deterministycznej: 
źródłowy, kontaktowy i źródłowo-kontaktowy. Model źródłowy w przypad-
ku badań dyfuzji demokracji spełnia warunek stałego oddziaływania źródła 
informacyjnego, jednak ze względu na fakt, iŜ nie wpływa ono jednakowo 
na kaŜdą osobę wchodzącą w skład populacji, wydaje się celowe pominięcie 
go w dalszych rozwaŜaniach. Model kontaktowy zakłada początkowo 
ostroŜne przyjęcie innowacji, które po akceptacji przez osoby opiniotwórcze 
znajduje kolejnych naśladowców. Ze względu na historyczne uwarunkowa-
nia rozwoju demokracji w badanym regionie model kontaktowy wydaje się 
być odpowiedni w badaniach procesu dyfuzji demokracji. Zgodnie z tym 
modelem innowacja rozpowszechnia się za pośrednictwem kontaktów osobi-
stych pomiędzy przedstawicielami badanej populacji, a nie wskutek oddzia-
ływania stałego źródła propagandowego. Metoda kontaktowa zakłada, iŜ 
kaŜdy zwolennik nowej idei nawiązuje  dowolną liczbę kontaktów w jedno-
stce czasu czyniąc to w sposób losowy, nie unikając kontaktów i nie starając 
się specjalnie ich szukać. Odpowiednie równania róŜniczkowe, opisujące 
obydwa modele podaje J. Łoboda.12  
 Jednak w rzeczywistości prawie nie zdarza się występowanie modelu 
kontaktowego lub źródłowego w klasycznej postaci, dlatego najczęściej sto-
sowany jest model kontaktowo – źródłowy. Wynika to ze względu na fakt, iŜ 
przy rozpowszechnianiu innowacji oddziaływają równocześnie kontakty 
osobiste i stałe źródła. Przy modelu kontaktowo – źródłowym proces dyfuzji 
przebiega najszybciej w końcowej fazie procesu. Poza modelami determini-
stycznymi stosowane są takŜe modele stochastyczne, w których wprowadzo-
ne jest pojęcie tempa zmian wielkości określającej prawdopodobieństwo, iŜ 
w badanej populacji znajduje się pewna liczba zwolenników. Jednak jak 
twierdzi J. Łoboda,13 nawet ten prosty proces jest trudny w analizie i zasto-
sowaniu.  Dyfuzję moŜemy podzielić na ekspansywną, w której idee są prze-
kazywane przez jedną osobę innej, oraz na relokacyjną, w której następuje 
przeniesienie idei przez osobę zmieniają miejsce pobytu. Dyfuzję moŜemy 
takŜe przedstawić jako dyfuzję zaraźliwą, mającą miejsce przy bezpośred-
nim kontakcie, w którym istotną rolę odrywa odległość. Funkcja odległości 
przy rozpowszechnianiu idei demokracji ma charakter skokowy, gdyŜ za-
chodzi w wyniku interwencji ludzi. W tym przypadku mamy do czynienia z 
dyfuzją hierarchiczną, w której proces przenoszenia idei zachodzi w pierw-
szej kolejności poprzez jej ekspansję w większych miejscowościach a na-
stępnie przekazywany jest dalej, w dół drabiny hierarchicznej.  

                                                 

11 J. Łoboda,  Modele dyfuzji w badaniach geograficznych, w: Z. Chojnicki (red.), Metody ilo-
ściowe i modele w geografii, Warszawa 1977, s. 191. 
12 Ibidem, s. 192-194. 
13 Ibidem, s. 195. 
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Tab. 1. Klasyfikacja niektórych typów dyfuzji wg R. Domańskiego 
Typ dyfuzji  
 

Dyfuzja zaraźliwa Dyfuzja hierarchiczna 

Dyfuzja ekspansywna  Idee i innowacje na po-
ziomie lokalnym 

Idee, innowacje, struktu-
ry osiedli centralnych 

Dyfuzja relokacyjna Fale migracji, opuszczo-
ne pogranicza  

Napływ studentów do 
uczelni, napływ uczniów 
do szkół  

Źródło: R. Domański, 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań, s. 
316. 
 
 PoniewaŜ poszczególne procesy dyfuzji przebiegające w czasie i prze-
strzeni nie wykluczają równoczesnego występowania innych typów dyfuzji 
tworzenie jednego modelu dyfuzji procesów przenoszenia instytucji demo-
kratycznych wydaje się nie celowe ze względu na jego kaŜdorazowo jed-
nostkowy charakter  wynikający z istoty i zróŜnicowania modeli instytucji 
demokratycznych.  
 Najprostszą miarą wykładnika innowacji jest proporcja osobników 
przyjmujących nowość w stosunku do badanej populacji. W pierwszym sta-
dium procesu dyfuzji zaczynają tworzyć się centra, w których następuje per-
cepcja innowacji i powstaje pomiędzy nimi a pozostałymi, odległymi od 
nich ośrodkami wyraźny kontrast. Następnie w stadium dyfuzji zjawisko 
rozwija się w pełnej skali obejmując coraz większe obszary i tworząc na 
nich nowe centra innowacji. W stadium kondensacji mamy do czynienia z 
prawie równym przebiegiem procesu dyfuzji na całym obszarze. Na ostat-
nim etapie w stadium nasycenia proces przebiega powoli i moŜe nastąpić 
wygaśnięcie procesu.  
 Proces rozchodzenia się innowacji ma charakter falowy i nowe idee roz-
chodzą się w krajobrazie w tempie i w czasie zaleŜnym od odległości geo-
graficznej od źródła innowacji. Idealnym obrazem rozchodzenia się innowa-
cji w jej teoretycznym ujęciu byłby ruch fal na powierzchni  wody po wrzu-
ceniu do niej kamienia. Jednak środowisko geograficzne, ze względu na 
swoją róŜnorodność w znaczącym stopniu wpływa na przebieg rozprzestrze-
niania się kaŜdego zjawiska, co wyraźnie widoczne jest na przykładzie zja-
wiska migracji czy procesu urbanizacji. Przebieg fal dyfuzji w rzeczywisto-
ści nigdy nie jest taki sam i symetryczny, gdyŜ dyfuzja podlega oddziaływa-
niu licznych barier lub ułatwień w przestrzeni geograficznej, a w przypadku 
dyfuzji procesów demokratycznych takŜe barier i ułatwień społecznych, po-
litycznych i geopolitycznych.    
 R.S. Yuill podzielił bariery według stopnia blokowania przez nie dyfuzji 
na cztery typy. Pierwszy z nich to bariera „superabsorbująca”, pochłania dy-
fuzję i niszczy źródło transmisji. Typ drugi to bariera „absorbująca”, pochła-
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nia dyfuzję i nie oddziałując na źródło innowacji. Typ trzeci to bariera „od-
bijająca”, nie pochłania dyfuzji lecz pozwala na jej dalsze oddziaływanie. I 
typ czwarty to bariera „odchylająca”, która nie pochłania dyfuzji lecz ją kie-
ruje do innego miejsca w pobliŜu źródła transmisji.  
 PoniewaŜ istniej ścisły związek pomiędzy systemami miejskimi i ukła-
dami przestrzennymi,14 dla badań dyfuzji procesów demokratycznych waŜne 
jest równieŜ uwzględnienie układu hierarchicznego miast, które stanowią 
centra innowacji procesów demokratycznych, z istoty swojej będące w opo-
zycji do terenów wiejskich. Takie oddziaływanie jest bardzo słabe w krajach 
wysoko rozwiniętych, z duŜym stopniem urbanizacji, ani z drugiej strony w 
krajach rozwijających się, ze względu na brak duŜej liczby ośrodków miej-
skich. Jednak w przypadku Rumunii i Polski, z wyraźnie wykrystalizowaną 
siecią osadniczą, o duŜym stopniu hierarchizacji uwzględnienie tego procesu 
wydaje się celowe.  
 Wydaje się to o tyle istotne w prowadzonych badaniach, iŜ przy wyborze 
modelu kontaktowego dyfuzji  mamy do czynienia z większym przybliŜe-
niem realiów dyfuzji elementów systemów demokratycznych, tworzących 
społeczeństwo obywatelskie. Natomiast źródło odgórnie oddziaływujące na 
przedstawicieli populacji determinowało by pozorną demokrację, funkcjonu-
jąca jedynie w warstwie formalnej, co prowadziłoby do tworzenia raczej 
procesu terytorializacji władzy niŜ jej demokratyzacji.   
 Kolejny problem w badaniach dyfuzji stanowi podejście do badań geopo-
litycznych i geostrategicznych dla ukazania uwarunkowań przebiegu procesu 
przechodzenia idei demokracji w krajach regionu. Wprawdzie sama geopoli-
tyka i związana z nią geostrategia nie dopracowały się własnego aparatu ba-
dawczego, korzystają jednak z metod badawczych nauk politycznych, histo-
rycznych i geograficznych. Dodatkowym problem ujęcia geopolitycznego 
determinant dyfuzji innowacji jest traktowanie geopolityki przez znaczącą 
część badaczy jedynie jako swoistego narzędzia propagandowego, uŜywane-
go w latach trzydziestych do teoretycznej podbudowy ekspansji niemieckiej 
w Europie. Z takiego bagaŜu ideologicznego geopolityka nie potrafiła się 
wyzwolić równieŜ w latach po II wojnie światowej. Wydaje się być ironią 
losu, iŜ po rozpadzie ZSRR, w latach dziewięćdziesiątych nad geografią po-
lityczną, geostrategią i  geopolityką zaciąŜyło kolejne fatum, związane z 
wypaczeniami ujęcia ortodoksyjno-marksistowskiego w genezie konfliktów 
politycznych i wojskowych, w wyjaśnianiu których decydującą rolę według 
marksistowskich badaczy, w ujęciu materializmu dialektycznego i histo-
rycznego odgrywać miała walka klas i ideologii.  
 Innym problemem metodologicznym związanym z badaniami geostrate-
gicznych i geopolitycznych uwarunkowań procesów politycznych, poza ich 

                                                 

14 R. Domański, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań 1978, s. 319  
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interdyscyplinarnością (por. tab.2),  jest ich mylenie, często spotykane w li-
teraturze. Jednak pomiędzy nimi istniej wyraźna róŜnica, którą naleŜy wska-
zać, gdyŜ jednym z celów realizowanych w niniejszej pracy jest próba na-
kreślenia uwarunkowań geopolitycznych wpływających w znacznie więk-
szym stopniu na procesy percepcji standardów demokratycznych, w odróŜ-
nieniu od uwarunkowań geostrategicznych, które ze swojej natury w więk-
szym stopniu wpływają na zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania pań-
stwa niŜ na jego wewnętrzną strukturę. W momencie, w którym zaczynamy 
rozpatrywać czysto militarne aspekty połoŜenia geopolitycznego wchodzimy 
na pole badań geostrategii, jak część badaczy określa tę gałąź geopolityki.15 
W odróŜnieniu od geopolityki i klasycznej geografii wojennej geostrategia 
zajmuje się badaniem uwarunkowań środowiska geograficznego własnego 
kraju i państw sąsiednich z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa w 
perspektywie prowadzenia działań wojennych.16 Jednak pamiętać naleŜy, iŜ 
dotychczas wielu badaczy zwłaszcza amerykańskich dość swobodnie uŜywa 
obydwu terminów, geostrategii i geopolityki, czasami stosując je zamiennie. 
Stąd w wielu opracowaniach moŜemy napotkać na schematy pokazujące 
rozwój geopolityki, która po drugiej wojnie światowej utoŜsamiana jest z 
geostrategią.17 
 
Tab. 2. Interdyscyplinarność geopolityki wg jej definicji 
Autor/Autorzy Rok 

wydania 
Geografia Historia Nauki o 

polityce 
Ekonomia 
 

Nauki 
społeczne 

Z. Lach, J. 
Skrzyp 

2006 X X X X X 

C. Jean 2003 X  X   
P. Taylor, C. 
Flint 

2000 X  X X  

L. Moczulski 1999 X X X X X 
J. Wendt 1999 X X X X  
M. Glasser 1993 X     
Y. Lacoste 1991 X X X   
G.R. Sloan 1988 X X X   
T. Fox 1983 X  X   

                                                 

15 S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 1997, s. 13; por. polemiczna opinia J. Skrzyp, Geo-
strategiczne połoŜenie Polski, Warszawa 1998, s. 6. 

16 Por. określenie geopolityki u  R. Siegera, Unterschiede zwischen dem Wachstum der Staaten 
und dem der Nationen, „Zeitschrift für Geopolitik” 1924; i geografii wojennej u R. Umia-
stowski, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych, Warszawa 1924. 

17 Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, AON, Warszawa 2007, s. 16-17. Przykładem 
moŜe być takŜe praca S. Otoka, Geografia polityczna, Warszawa 1996; i jej kolejne trzy wy-
dania, w której na s. 26 geopolityka „przechodzi” w geostrategię, z umieszczeniem klasycz-
nych juŜ prac geopolitycznych S.B. Cohena w badaniach geostrategicznych.  
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Encyclopaedia 
Britanica 

1974 X  X   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, 
AON, Warszawa 2007; Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa 2006;  C. 
Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2003; J. Wendt, Geopolityczne aspekty tranzytu w 
Europie Środkowej, IGiPZ PAN, Warszawa 1999. 
 Z dyskusji nad połoŜeniem geograficznym, geostrategicznym i geopoli-
tycznym moŜna wnioskować, Ŝe połoŜenie geostrategiczne jest wynikiem 
złoŜenia się połoŜenia geograficznego państwa lub regionu zajmującego 
określoną przestrzeń w środowisku naturalnym ze stosunkami politycznymi 
panującymi w określonym czasie pomiędzy poszczególnymi państwami oraz 
z potencjałem wojskowym państwa i jego sąsiadów. Tak więc z militarnego 
punktu widzenia miejsce (przestrzeń) zajmowane w środowisku geograficz-
nym przez państwo moŜna określać jako mniej lub bardziej korzystne pod 
względem strategicznym. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na  po-
łoŜenie geostrategiczne, poza warunkami czysto geograficznymi, są zmienne 
w czasie: poziom rozwoju gospodarki, polityka zagraniczna oraz liczba i 
struktura ludności, które w efekcie końcowym determinują potencjał woj-
skowy badanego kraju i państw sąsiednich.18 Na wartość połoŜenia geostra-
tegicznego oprócz połoŜenia fizyczno-geograficznego i sytuacji politycznej 
w regionie znaczący wpływ wywiera równieŜ usytuowanie w stosunku do 
szlaków transportowych, odległość od morza, występowanie bogactw natu-
ralnych (głównie surowców energetycznych i rud metali) i wielkich skupisk 
ludności stanowiących newralgiczne regiony państwa szczególnie zagroŜone 
przez potencjalny atak przeciwnika. Tak więc z punktu widzenia polityki i 
gospodarki miejsce (przestrzeń) zajmowane w środowisku geograficznym 
przez państwo moŜna określać jako mniej lub bardziej korzystnie połoŜone 
pod względem uwarunkowań geopolitycznych. Wśród kontynuatorów badań 
geostrategicznych i geopolitycznych w szeroko rozumianym nurcie geografii 
politycznej dominują obecnie badacze z krajów Europy Zachodniej oraz 
USA, którzy rozszerzając badania państwa w aspekcie przestrzeni stworzyli 
szereg koncepcji geopolitycznych.  
 Uwzględniając przedstawione powyŜej koncepcje badawcze uznać moŜ-
na, iŜ przedstawione w nich zagadnienia zawsze związane są z przemianami 
politycznymi zachodzącymi w czasie, co prowadzi do uznania metod dyscy-
plin nauk społecznych za najlepiej odpowiadające prowadzeniu badań w 
geografii politycznej, geostrategii i geopolityce. Dominującą rolę, ze wzglę-
du na przedmiot nadań w tych dwóch ostatnich subdyscyplinach geografii 
politycznej, ze względu na ich specyfikę, zajmować będą analiza zmian w 
ujęciu dynamicznym, zestawianie jednostek politycznych pod względem ce-
chujących je podobieństw i odmienności oraz poszukiwanie wspólnych cech 

                                                 

18 Szerzej por. praca: A. Supan, Leitlinien der allgemeinen politischen Geographie, Leipzig 1922. 
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środowiska geograficznego. Homologii i analogii wśród jednostek politycz-
nych i badanych procesów. Jak podaje G. Taylor „...w szczególności chodzi 
o stwierdzenie zgodności form środowiska i form politycznych, z unikaniem 
metody dedukcyjnej i apriorycznej”.19 Natomiast celowe wydaje się uŜycie 
ekstrapolacji prognostycznej przy przewidywaniu poznanych wcześniej ten-
dencji zachodzących w badanym procesie zmian. Wydaje się jednak, Ŝe w 
badaniach geografii politycznej, a zwłaszcza oskarŜanej o zawinione, lecz 
jeszcze częściej nie zawinione grzechy geopolityce najwaŜniejszą regułą jest 
daleko posunięta ostroŜność w generalizowaniu i wysnuwaniu wniosków. 
GdyŜ, jak napisał juŜ w 1950 r. w swoim artykule R. Hartshorne „... nie 
stworzyliśmy wprawdzie  bomby atomowej w geografii politycznej, ale pole 
jej jest posiane dynamitem.”20  
 OstroŜność w wyciąganiu wniosków i analizie materiału faktograficznego 
wynika z dwoistego charakteru materii badań geostrategii i geopolityki. Z 
jednej strony analizujemy „twardą”, mierzalną część faktografii, do której 
zaliczymy czynniki środowiska przyrodniczego, walory ekonomiczne i po-
tencjał demograficzny. Natomiast z drugiej strony uwzględnić naleŜy czyn-
niki „mi ękkie”, niemierzalne, w przypadku geostrategii np. bitność wojska, 
stopień wytrzymałości na trudy wojenne ludności cywilnej, jakość wyszko-
lenia Ŝołnierzy, czy patriotyzmu, lub w geopolityce jakość terytorium, rela-
cje z sąsiadami, trwałość i wiarygodność podpisanych umów międzynaro-
dowych i wiele innych cech. Wprawdzie znane jest powiedzenie, iŜ „Bóg 
stoi po stronie silniejszych batalionów”, jednak od czasów Dawida i Goliata 
wiemy, iŜ o zwycięstwie decyduje nie tylko wielkość zaangaŜowanych w 
walce sił lecz takŜe wiele innych, niestety dla nauk opartych na modelowym 
wyjaśnianiu procesów, czynników nie poddających się kwantyfikacji.  
 Kolejnym problemem przy próbie opisu współczesnych metod badań w 
geostrategii i geopolityce, tak jak i w całej geografii, jest określenie samej 
istoty charakteru procesu wyjaśniania zachodzących w nich zjawisk. Przyj-
mując za Z. Chojnickim podział wyjaśniania naukowego, a szczególnie wy-
jaśniania w geografii na dwa stanowiska, eksplanacjonizm nomologiczny i 
eksplanacjolizm pozanomologiczny21 uznać naleŜy, iŜ geostrategia i geopoli-
tyka bliŜsze będą w warstwie analizy i wyjaśnienia ujęciu pozanomologicz-
nemu niŜ nomologicznemu. Tym bardziej, iŜ o ile w wersji „internalistycz-
nej” eksplanacjonizm nomologiczny zakłada istnienie praw naukowych w 
geografii, co w wielu przypadkach, jeśli chodzi o ich charakter jest kontro-
wersyjne.22 Natomiast eksplanacjonizm nomologiczny w wersji „eksternali-

                                                 

19 Cyt. za J. Barbag, Zarys geografii politycznej, Warszawa 1971, s. 25-26.  
20 R. Hartshorne, The Functional Aproach in Political Geography, [w:] „Annals of the Asso-
ciation of American Geographers” 1950, t. 40, nr 2. 
21 Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999, s. 55.  
22 Ibidem, s.57. 
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stycznej” sprowadza geografię do roli „konsumenta” praw i teorii nauko-
wych zapoŜyczonych z innych dziedzin.23  Z powyŜszych względów ekspla-
nacjonizm pozanomologiczny, zakładający wyjaśnianie bez pomocy praw 
naukowych. Jak pisze Z. Chojnicki w cytowanej juŜ pracy, ten rodzaj wyja-
śniania w wersji „relacjonizmu” przyjęty jest dość powszechnie w wyjaśnia-
niu geograficznym, natomiast w wersji „rozumienia”, pojmowanego w spo-
sób zbliŜony do relacjonizmu pojęciowego, w którym: „zrozumienie jest w 
przybliŜeniu zorganizowaną wiedzą, tj. wiedzą o relacjach między róŜnymi 
faktami i (lub) prawami. Relacje te są róŜnych rodzajów: dedukcyjne, induk-
cyjne, analogiczne”.24  Tak więc chociaŜ ujęcie pozanomologiczne w po-
równaniu do nomologicznego ma, w aspekcie metametodologicznym, pod 
względem kryterium naukowości dyscypliny mniejszą wartość, jednak za-
kładając rozwój opisu poznawczego związanego z koncepcją systemowego 
ujmowania rzeczywistości i teorii wyjaśniających lepiej odpowiada badaniu 
procesów i zjawisk geostrategii i geopolityki niŜ inne stanowiska wyjaśnia-
nia w geografii.  
 Podobnie jak wybór stanowiska wyjaśniania w metodologii badań geo-
strategii i geopolityki problem stanowi określenie podstawowych koncepcji 
przestrzeni i czasu, które stanowią główny układ odniesienia dla form i za-
chodzących pomiędzy nimi relacji w geostrategicznych i geopolitycznych 
procesach.25 Ze względu na specyfikę badań tych dziedzin, obejmujących z 
jednej strony środowisko poddające się kwantyfikowaniu czynniki przyrod-
nicze i poza przyrodnicze (ekonomiczne, demograficzne), a z drugiej czyn-
niki nie podlegające ani mierzeniu, ani modelowaniu, wydaje się iŜ upraw-
nione jest przyjęcie dla wyjaśniania na mikro poziomie zjawisk w geostrate-
gii i geopolityce koncepcji newtonowskiego pojmowania przestrzeni i czasu. 
Natomiast ujęcie relacyjne, ze względu na zróŜnicowanie przestrzeni i czasu 
jako kategorii fizycznych i społecznych26 odpowiednie będzie dla badań tych 
dziedzin w mezo i makro skali. Wychodząc z przedstawionych załoŜeń, 
uznać naleŜy, iŜ w badaniach geostrategicznych i geopolitycznych podsta-
wowymi metodami będą metody interdyscyplinarne z jednej a specyficzne 
dla nauk przyrodniczych i społecznych a drugiej strony. Funkcjonujące na 
pograniczu geografii politycznej, politologii, wojskowości, socjologii i histo-
rii, wyjaśnianie traktujące w ujęciu eksplanacjolizmu pozanomologicznego, 
a przestrzeń i czas w ujęciu relacyjnym.  

                                                 

23 Ibidem, s.58. 
24 M. Scriven, Explanation, prediction and laws; cyt. za Z. Chojnicki, Podstawy metodolo-
giczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999, s. 60. 
25 Szczegółową analizę pojęcia przestrzeni i czasu przedstawił: Z. Chojnicki, Podstawy meto-
dologiczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999, s. 251-257. 
26 Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999, s. 251. 
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 Jednak jak pokazują liczne prace z omawianych dziedzin, przedstawione 
powyŜej postulaty badawcze przy poznawaniu, wyjaśnianiu i ewentualnym 
prognozowaniu badanych zjawisk i procesów, nie zawsze stawiane są na 
pierwszym miejscu przy wyborze odpowiedniej metody przez badacza.  Na-
tomiast do najczęściej stosowanych naleŜą analiza i synteza, indukcja i de-
dukcja, wnioskowanie przez analogię i modelowanie. Do metod teoretycz-
nych najczęściej stosowana w geopolityce jest zaczerpnięta z nauk społecz-
nych metoda opisu historycznego, uzupełniana metodą hipotetyczną, deduk-
cyjną i indukcyjną. Dotyczą one szczegółowych badań procesu zmian uwa-
runkowań geopolitycznych, dla poznania których opis historyczny ma 
pierwszorzędna wartość.27 Z kolei metody hipotetyczna, dedukcyjna i induk-
cyjna  pozwalają na weryfikację postawionej tezy przez wpisanie jej w po-
znany proces dziejowy lub na podstawie zbadanych faktów szczegółowych 
wyjaśnienie i wykazanie prawdziwości załoŜonej hipotezy. Metoda filolo-
giczna, częsta w badaniach historycznych, pozwala na definiowanie zasięgu 
i występowania mniejszości etnicznych,28 co jest częstym tematem badań 
geografii politycznej i geopolityki. W geostrategii szeroko rozpowszechnio-
ne jest uŜycie metod statystycznych i powiązanych z nimi klasycznych dla 
geografii ekonomicznej i politycznej metod i modeli matematycznych.29 
Niestety zastosowanie metod modelowych i matematycznych, a zwłaszcza 
porównania mierzalnych elementów badanego zjawiska często napotyka na 
barierę, którą stanowi wybór prawidłowej metody matematycznej, co wyni-
ka ze specyfiki badań geopolitycznych, obejmujących w duŜej mierze czyn-
niki nie poddające się kwantyfikacji. Z tego powodu w geopolityce i geostra-
tegii najczęściej stosowane są metody analizy wartości przeciętnych, dysper-
sji; koncentracji; modele regresji oraz analizę korelacji.  
 Natomiast w stosunku do swojej wartości niewielkie znaczenie ma meto-
da geograficzna, nazywana często metoda kartograficzną. Prawdopodobnie 
jej główna słabość związana jest z negowanym we współczesnej geografii 
podejściem  deterministycznym, które w swojej skrajnej postaci słuŜyło za 
argumenty propagandy ekspansjonistycznie nastawionych państw. Jednak ze 
względu na swoje walory poznawcze stanowi ona moŜe cenną pomoc w ba-
daniach geopolitycznych przy unikaniu łatwych porównań oraz rozpatrywa-
niu wielu czynników w badaniu zjawisk i procesów. Natomiast z oczywi-
stych względów, wynikających ze specyfiki badań w geostrategii metoda 
geograficzna naleŜeć będzie wraz z metodami matematycznymi i modelo-

                                                 

27 Szerzej por: J. Wendt, Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, IGiPZ PAN, 
Warszawa 1999. 
28 J. Topolski,  Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 342-344. 
29 Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań 1999, s. 175-193. 
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wymi do podstawowych metod badawczych tej dyscypliny. Zarówno w uję-
ciu historycznym, jak i na poziomie ujęcia współczesnych procesów. Z du-
Ŝym niebezpieczeństwem, wynikającym z łatwości uogólnień wiąŜe się sto-
sowanie metody porównawczej. Wprawdzie dostrzeganie podobieństw i 
róŜnic stanowi podstawowy warunek powodzenia stosowania tej metody, 
jednak w badaniach geostrategicznych a zwłaszcza geopolitycznych metoda 
ta kryje wiele pułapek, związanych z duŜą ilością czynników wpływających 
na przebieg badanych zjawisk i procesów, co stawia jej stosowanie, bez 
uwzględnienia wszystkich uwarunkowań, dość ryzykownym. Tym bardziej, 
iŜ w badaniach geopolitycznych, przy porównaniu róŜnorodnych obszarów 
czy tez jednostek politycznych, pamiętać stale powinniśmy o ich nierówno-
miernym rozwoju w procesie historycznym. Tak więc metoda porównawcza 
stanowi waŜne narzędzie, jednak zawsze powinna być stosowana , jak zresz-
tą kaŜda z podanych powyŜej metod z odpowiednią ostroŜnością w analizie i 
przedstawianiu wniosków.  Interesującą, aczkolwiek często zawodną w ba-
daniach geopolitycznych jest metoda wnioskowania z milczenia, zaczerpnię-
ta z metod badań nauk społecznych (argumentum ex silentio). Pozwala ona 
na wnioskowanie dwojakiego rodzaju, gdyŜ brak informacji o zjawisku lub 
działaniu w geopolityce świadczyć moŜe albo o  powszechnym funkcjono-
waniu w powszechnej opinii tego zjawiska albo o jego braku. Ten rodzaj 
wnioskowania jest przydatny przy rozpatrywaniu postanowień aktów praw-
nych wiąŜących umawiające się strony, lub pozwala na ocenę tych aktów 
przez zaniechanie działania podczas gdy naleŜałoby tego działania w bada-
nym procesie oczekiwać.  
 
 Reasumując powyŜsze rozwaŜania, poza problematyką zastosowania w 
badaniach geopolitycznych i geostrategicznych modelu dyfuzji innowacji do 
badań dyfuzji systemu demokratycznego, wśród głównych problemów ba-
dawczych tych dziedzin wiedzy niewątpliwie sytuuje się w pierwszym rzę-
dzie samo określenie przedmiotu badań i pól badawczych. Kolejnym, do tej 
pory nie sprecyzowanym zagadnieniem w badaniach geopolityki i geostrate-
gii jest z jednej strony wybór podejścia metodologicznego, oscylujący po-
między podejściem geograficznym, historycznym, ekonomicznym i beha-
wioralnym. Istotny, z punktu widzenia samodzielności naukowej tych dzie-
dzin wiedzy jest brak specyficznych dla nich metod badawczych, co stanowi 
z jednej strony wyraźną słabość geopolityki i geostrategii rozpatrywanych 
jako samodzielne dyscypliny badawcze, natomiast z drugiej strony, stawia 
przed badaczami fascynujące naukowo zadanie zdefiniowania metod badaw-
czych i teoretycznego ujęcia istotnych współcześnie zagadnień wiedzy, się-
gających swoimi korzeniami prac F. Ratzla, P.V. de la Blache`a, A.T. Ma-
hana i H. Mackindera.  
 



 

 



 

 

WOJCIECH KAZANECKI  
(Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)  
 

GEOPOLITYKA KRYTYCZNA – SKUTECZNA METODA  
WYJAŚNIANIA W XXI  WIEKU ? 

 
 Wprowadzenie 
 Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest prezentacja nurtu w myśli 
geopolitycznej określanego jako „geopolityka krytyczna” oraz rozwaŜenie 
potencjału zastosowania tego nurtu w wyjaśnianiu zjawisk politycznych roz-
grywających się w przestrzeni. Geopolityka krytyczna to pojęcie wciąŜ rela-
tywnie słabo opisane w polskim piśmiennictwie poświęconym geopolityce, 
pomimo prezentacji prac powstających w literaturze anglosaskiej opartych 
na tym właśnie podejściu1, fragmencie poświęconym jej w monografii Mar-
cina F. Gawryckiego2, przedstawieniu tego podejścia w dydaktyce akade-
mickiej3, uwzględniania jej w rozwaŜaniach na temat Imperium Europej-
skiego4 oraz dyskusji odbywanych w ramach Instytutu Geopolityki 5. Pewną 
miarą braku funkcjonowania tego pojęcia jest fakt, Ŝe nie występuje ono w 
polskiej wersji encyklopedii internetowej Wikipedia (podczas gdy jest takie 
hasło w wersji angielskiej - stan na październik 2009 r.).  
 Ponadto, na polskim rynku wydawniczym jest juŜ dostępny podręcznik 
do geopolityki napisany w duchu geopolityki krytycznej, co spotyka się z 
negatywną oceną części badaczy, nie rozumiejących przesłanek, z których 
wynika podejście badawcze tam zaprezentowane6. 

                                                 

1
 W. Kazanecki, (recenzja) Merje Kuus, Geopolitics Reframed. Security and Identity in 

Europe’s Eastern Enlargement, Palgrave Macmillan, New York, Basingstroke 2007, „Wro-
cławski Przegląd Międzynarodowy”, Numer 1-2/2008, Rok II, Wrocław 2008. 
2 M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.   
3 Zob. M. Sobczyński, Tradycyjne i współczesne kierunki badawcze geografii politycznej. 
Prezentacja w formacie Power Point dostępna pod adresem: 
www.geo.uni.lodz.pl/~zgpol/sob/gp_wyklad.ppt (8.10.2009). 
4 T. Gabiś, Gry imperialne, Arcana, Kraków 2009, s. 283-284.  
5
 Na stronie internetowej IG moŜna przeczytać, Ŝe „W dniu 16 sierpnia 2009 r. 

na spotkaniu Komisji Badań Myśli Geopolitycznej poruszono róŜnicę między badaniami i 
analizami geopolitycznymi w geopolityce klasycznej i tzw. geopolityce krytycznej.” oraz „5 
sierpnia 2009 r. (…) odbyła się takŜe dyskusja z członkami warszawskiego klubu IG 
pt. Geopolityka krytyczna - szansa czy zagroŜenie dla geopolityki akademickiej?”. Źródło: 
http://www.geopolityka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=3
4&limit=1&limitstart=1 (8.10.2009).  
6 Chodzi o pozycję: C. Flint, Wstęp do geopolityki, PWN, Warszawa 2008. Opinie na temat 
tej ksiąŜki: rozmowy autora z badaczami geopolityki, wiosna 2009 r.  
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  Pogłębiona wiedza z zakresu geopolityki krytycznej wydaje się być nie-
zbędna dla włączenia się polskich badaczy we współczesną dyskusję geopo-
lityczną na szczeblu światowym, gdyŜ geopolityka krytyczna jest nurtem 
niezwykle popularnym wśród badaczy anglosaskich, jak równieŜ francu-
skich. Wpisanie hasła „critical geopolitics” w wyszukiwarkę wiodącego an-
glosaskiego wydawnictwa w zakresie periodyków naukowych SAGE Publi-
cations skutkuje wyselekcjonowaniem 140 artykułów naukowych, w których 
występuje ten termin, opublikowanych w periodykach naukowych znajdują-
cych się w bazie danych SAGE. Znaczna ilość artykułów jest publikowana 
w piśmie Progress in Human Geography.  
 Wspomnieć równieŜ naleŜy, Ŝe strona domowa bodaj najbardziej rozpo-
znanego twórcy w tym nurcie rozwaŜań geopolitycznych, Gearóida Ó Tu-
athail’a stanowi waŜny punkt odniesienia do poszukiwań w zakresie literatu-
ry przedmiotu, zawierając bogatą bazę publikacji tegoŜ autora dostępną w 
wersji elektronicznej7.  
 Geopolityka francuska ma dość mocną pozycję, jeśli chodzi o „geopoli-
tykę krytyczną” głównie za sprawą szkoły Hérodote, a więc grupy badaczy 
skupionych wokół Yves’a Lacoste. Zasadnicza część ich dorobku zawiera 
się w uznanym czasopiśmie „Hérodote”, w którym poruszane są problemy 
dość odległe od zainteresowań „klasycznej” geopolityki jak: geopolityka tu-
rystyki, nowa geopolityka Ameryki Łacińskiej, geopolityka języka francu-
skiego, problemy w miastach (getta)8. Na rynku wydawniczym moŜna za to 
spotkać obszerną pozycję autorstwa Frédérica Lasserre i Emmanuela Gono-
na zatytułowaną „Przestrzenie i wyzwania: metody geopolityki krytycznej”9.  
 
 Rys historyczny geopolityki krytycznej 
 Geopolityka krytyczna (GK) wywodzi się w znacznej mierze z dwóch 
pni. Pierwszym z nich jest geografia, a właściwie „nowa geografia” rozwija-
jąca się w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W świecie anglosaskim na bazie 
ruchów walczących o prawa człowieka, protestów przeciwko wojnie w 
Wietnamie oraz narastającego kryzysu społecznego w USA pojawia się 
świadoma swego istnienia radykalna geografia. We Francji wiąŜe się ona 
nierozerwalnie z postacią Yves’a Lacoste, pochodzącego z Algierii marksi-
zującego geografa, który na fali kontestacji końca lat 60. zwieńczonych wy-
darzeniami paryskimi 1968 r. proponuje nowy sposób myślenia o geografii. 
Jego manifestem staje się opublikowana w 1976 r. pozycja „Geografia w 

                                                 

7 www.toal.net wraz z odnośnikami (listopad 2009).  
8 Lista tematów dostępna na stronie : http://www.herodote.org/spip.php?page=liste 
(31.12.2009). Zob. równieŜ: W. Kazanecki, Geopolityka we Francji. Przypadek szkoły Hér-
odote, „Racja Stanu. Studia i materiały”, Półrocznik nr 1 (5) 2009, Wrocław 2009. 
9 Fr. Lasserre, E. Gonon, Espaces et enjeux : méthodes d’une géopolitique critique, 
L’Harmattan, Paris 2001.  
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pierwszej kolejności słuŜy prowadzeniu wojny”10. Podkreślił w niej rolę 
uŜytkową geografii, postawił geografa w słuŜbie wojny, niczym doradcę 
księcia. Stwierdził tym samym, Ŝe geografia nie jest w Ŝadnej mierze „nie-
winna”, gdyŜ jej celem jest dostarczenie rządzącym wiedzy i narzędzi (m. in. 
map) do dominacji nad przestrzenią. Powtórzył to za nim trzydzieści lat 
później Gearóid Ó Tuathail stwierdzając, Ŝe „Geografia odnosi się do potęgi. 
Mimo Ŝe często zakłada się jej niewinność, geografia świata nie jest produk-
tem naturalnym, lecz efektem historii walk między rywalizującymi 
zwierzchnościami o prawo do organizowania, okupowania i administrowa-
nia przestrzenią (…)”11. I dalej: „Geografia nie była czymś istniejącym 
[obiektywnie] na Ziemi, lecz aktywnym opisywaniem Ziemi przez rozsze-
rzające się, centralizujące państwo imperialne”12. Celem Lacoste’a stało się 
uwraŜliwianie społeczeństwa (zwłaszcza pracowników korporacji, robotni-
ków – grup nie posiadających świadomości przestrzeni) w zakresie geogra-
fii. W tym teŜ celu załoŜone zostało pismo „Hérodote”, ukazujące się od 
1976 r. Nawiązywało ono do greckiego podróŜnika Herodota, uwaŜanego za 
patrona historii, co wywołało zresztą oburzenie w środowisku francuskich 
historyków13.  
 W świecie anglosaskim geografia polityczna, pomimo wspomnianej wy-
Ŝej bazy społecznej, do końca lat 70. wciąŜ nie potrafiła wykreować odręb-
nej geopolityki krytycznej. Pomimo częstego uŜywania terminu „geopolity-
ka” przez Henry Kissingera i częściowej rehabilitacji tego pojęcia, geogra-
fowie wciąŜ zajmowali się raczej geografią wyborczą, a nie problematyką 
geopolityczną14. Istotne znaczenie miało załoŜenie kwartalnika „Political 
Geography Quaterly”, które zaczęło się ukazywać od stycznia 1982 r. Re-
daktorem naczelnym był Peter Taylor. W 1992 r. pismo zostało przemiano-
wane na „Political Geography” i, redagowane przez Johna O'Loughlin’a, ma 
obecnie 8 numerów rocznie15. Od tej pory datuje się bujny rozwój piśmien-
nictwa, które moŜna zaliczyć do grona geopolityki krytycznej. Główni auto-
rzy anglosascy, oprócz Gearóid Ó Tuathail’a to: John Agnew, Simon Dalby, 

                                                 

10 Y. Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Éditions Maspero, Paris 
1976. 
11 G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics. The Politics of Writing Global Space, University of 
Minneapolis Press, Minneapolis 1996, s. 1. 
12 Ibidem, s. 2.  
13

 Y. Lacoste, Les vingt ans d’Hérodote, [w:] „Hérodote. Vingt ans de géopolitique. Tables et 
sommaires de 1976 à 1996”, Éditions la Découverte, Paris, mai 1996. Więcej na temat 
Lacoste’a i szkoły Hérodote zob. W. Kazanecki, Geopolityka we Francji…  
14 G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics…, s. 58. 
15http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/30465/editorialboard# 
(31.12.2009).  
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Klaus Dodds, Timothy Like, Leslie Hepple, Paul Routledge i James Side-
way16, a takŜe John O'Loughlin, Luiza Bialasiewicz, Alan Ingram. 
 Drugim pniem, z którego wyrasta geopolityka krytyczna jest dekonstruk-
cjonizm (poststrukturalizm), w głównej mierze odnoszący się do  dorobku 
Jacquesa Derridy i Michela Foucault17. Zwłaszcza twórczość tego drugiego 
wydaje się wywierać znaczący wpływ na dorobek m. in. Gearóida Ó Tuatha-
ila. Zresztą, jest on zaliczany do grona najbardziej wpływowych twórców z 
dziedziny nauk o polityce i stosunków międzynarodowych18.  
Istotnym problemem pojawiającym się w przypadku próby klasyfikacji GK 
jest szerszy problem relacji na linii geografia polityczna – geopolityka, funk-
cjonujący w zasadzie od początku powstania geopolityki. Nie podejmując 
tutaj szerzej tego wątku ograniczę się do stwierdzenia, Ŝe moŜna wyróŜnić 
trzy zasadnicze postawy badawcze:  

1. Zakwalifikowanie geopolityki jako części geografii politycznej.   
2. Uznanie odrębności geopolityki od geografii politycznej.  
3. Potraktowanie tych pojęć wymienne, jako odnoszących się do tej 

samej problematyki.   
 W tym kontekście GK bywa zaliczana do głównych teorii „nowej” geo-
grafii politycznej19. Odrodzenie się geografii politycznej po II wojnie świa-
towej i połączenie jej z dekonstrukcjonizmem dało w efekcie na gruncie an-
glosaskim geopolitykę krytyczną. Do pierwszych publikacji zgodnych z ka-
nonem rozwaŜań geopolityki krytycznej zalicza się prace Johna Agnew i 
Stuarta Corbridge’a z 1989 r. oraz Simona Dalby’ego z 1991 r., choć juŜ w 
1986 r. Gearóid Ó Tuathail pisał juŜ „o naturze i języku ‘nowej geopolity-
ki’” 20 w artykule uwaŜanym za początek nowego nurtu, w którym wskazy-
wał prace geografów politycznych Johna Taylora (1982) i Johna Agnew 
(1983)21. W 1989 r. tenŜe autor obronił pracę doktorską zatytułowaną Criti-
cal geopolitics: the social construction of state and place in the practice of 

                                                 

16 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 43. 
17 R. Muir, Political Geography. A New Introduction, Palgrave Macmillan, [London] 1997, s. 
226; J. Sharp, Critical Geopolitics, hasło [w:] Encyclopedia of Human Geography, 2006. 
SAGE Publications.  
http://sage-ereference.com/humangeography/Article_n51.html (15.10.2009). 
18 Zob. I. Adams, R. W. Dyson, Fifty Major Political Thinkers, Routledge, London and New 
York 2003; M. Griffiths, S. S. Roach, M. S. Salomon, Fifty Key Thinkers in International Re-
lations, 2nd edition, Routledge, Oxon and New York, 2009.  
19 M. Sobczyński, op. cit., slajd 73; T. Gabiś, op. cit., s. 284. 
20 R. Muir, op. cit., s. 227.  
21 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 43. Chodzi o artykuł: G. Ó Tuathail, The Language and Nature 
of the "New" Geopolitics: The Case of US - El Salvador Relations, „Political Geography 
Quarterly” 5, 1986, s. 73-85. Artykuł jest dostępny pod adresem: 
http://www.nvc.vt.edu/toalg/Website/CriticalGeopolitics.htm (21.11.2009).  
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statecraft, stanowiącą istotny punkt odniesienia przy wyznaczaniu cezury 
początkowej geopolityki krytycznej.  
 Dwadzieścia lat później geopolityka krytyczna jest uznawana za „promi-
nentną cześć geografii człowieka”, a do jej przedmiotu badań, oprócz trady-
cyjnych obszarów zainteresowania geopolityki (bezpieczeństwo, stosunki 
międzynarodowe, rywalizacja mocarstw) zalicza się: kulturę masową, Ŝycie 
codzienne, architekturę i kwestie urbanistyczne22. Od 1996 r. ukazuje się 
kwartalnik „Geopolitics”, w którym publikowane są artykuły z dziedziny 
geopolityki krytycznej23. W roku 2009 nakładem wydawnictwa Ashgate za-
inaugurowana została seria wydawnicza „Geopolityka krytyczna”, w ramach 
której ukazały się do tej pory dwie monografie: Spaces of Security and Inse-
curity. Geographies of the War on Terror (red. Alan Ingram, Klaus Dodds, 
2009) oraz Mapping the End Times. American Evangelical Geopolitics and 
Apocalyptic Visions (red. Jason Dittmer, Tristan Sturm, 2010)24.  
 Miarą uznania dla twórców GK, a jednocześnie swoistym symbolem 
zwrotu, jaki dokonał się w geografii politycznej i geopolityce niech będzie 
fakt, Ŝe od stycznia 2010 r. badacz z tej właśnie dziedziny (Klaus Dodds z 
Royal Holloway University of  London) stanie na czele „The Geographical 
Journal” wydawanego przez Królewskie Towarzystwo Geograficzne od 
1831 r. Tym samym periodyk, w którym zamieszczony został słynny artykuł 
Halforda J. Mackindera „Geograficzna oś historii” w 1904 r.25 jest juŜ po-
niekąd włączony w obieg badań spod znaku GK. W ramach swoich badań 
Klaus Dodds podejmuje kwestie takie jak: sposób konstruowania terroru i 
zagroŜenia przez Hollywood, ukazywanie wojny z terroryzmem przez kary-
katurzystę gazety The Guardian Steve’a Bella (przykład twórczości Bella - 
rys. 1.), wizja geopolityki ukazana w serii filmów o Jamesie Bondzie oraz w 
ksiąŜkach Roberta Ludluma z Jasonem Bourne. Ponadto, na trzecim roku 

                                                 

22 http://www.ashgate.com/default.aspx?page=3440 (30.12.2009). 
23 Redaktorami są: David Newman i Simon Dalby, redaktorem współpracującym (Associate 
Editor) jest Gearóid Ó Tuathail, a do Międzynarodowej Rady Doradczej (International Advi-
sory Board) naleŜą m. in. Klaus Dodds, Colin Flint, Virginie Mamadouh, James Sidaway. 
Źródło: 
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g783199147~tab=editorialboard 
(31.12.2009). 
24 Redaktorami serii są Klaus Dodds i Alan Ingram. Opis: 
http://www.ashgate.com/default.aspx?page=3440 (31.12.2009).  
25 Warto zauwaŜyć, Ŝe po z górą stu latach od wygłoszenia najsłynniejszego wystąpienia 
Mackindera „Geograficzna oś historii”, w końcu wydano oficjalne polskie tłumaczenie tego 
artykułu (choć tłumaczenie tego tekstu przez autora niniejszego artykułu w wersji niepubli-
kowanej było wykorzystywane wcześniej na zajęciach ze studentami). Zob.  Halford Mackin-
der, Geograficzna oś historii, opracowanie Robert Potocki, przekład Michał Radoszko, Mi-
chał Szymuś, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009. 
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studiów licencjackich z geografii wykłada przedmiot „Geopolityka i film”26. 
Jest to więc badacz, którego zainteresowania nie są juŜ osadzone w ramach 
klasycznych rozwaŜań o władzy i potędze, rywalizacji mocarstw o domina-
cję, podziału świata na regiony geopolityczne itp. 
 
Rys. 1. Steve Ball: Komentarz odnośnie debaty na temat światowej odpowiedzialno-
ści karnej (16.06.2006).  

 
Źródło: http://www.guardian.co.uk/cartoons/stevebell/archive/0,,1284265,00.html 
(31.12.2009). 
 
To jednak tylko wybrane, najbardziej wyróŜniające się obszary badawcze 
współczesnej geopolityki krytycznej, które powinny zostać pokazane przez 
pryzmat postulatów badawczych GK. 
 
 NajwaŜniejsze postulaty badawcze geopolityki krytycznej  
 Jak stwierdza Colin Flint, „Geopolityka to słowo, które przywołuje obra-
zy. MoŜe budzić wyobraŜenia wojny, imperium i dyplomacji: geopolityka to 
praktyka państw kontrolujących i rywalizujących o terytorium. Istnieje teŜ 
inne znaczenie i w tym sensie twierdzę, Ŝe geopolityka tworzy obrazy: geo-
polityka – w teorii, języku i praktyce – klasyfikuje terytoria i masy ludz-
kie”27. 
 W podręcznikach poświęconych geografii politycznej wydziela się trzy 
podstawowe twierdzenia, „które organizują ją jako dziedzinę wiedzy”: 

1) Polityka jest powiązana z wiedzą geograficzną; 
2) Geografia ma wpływ na praktykę polityczną; 
3) Obie te idee zauwaŜyć moŜna po zakwestionowaniu twierdzeń 

przyjmowanych za oczywiste28.  

                                                 

26 Wykaz publikacji K. Doddsa, obszary badawcze tego autora oraz prowadzone przedmio-
ty: http://www.gg.rhul.ac.uk/Dodds/index.html (31.12.2009). 
27 C. Flint, op. cit., s. 29.  
28 M. Blacksell, Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2008, s. 135. 
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 Oznacza to, Ŝe geopolityka krytyczna „stawia wyzwanie stanowiskom 
konwencjonalnym postulującym bezkrytyczne stosowanie geografii jako siły 
przyczynowej lub [przynajmniej] wpływowej w polityce międzynarodowej”, 
usiłując „obalić przyjmowane za pewnik rozumowanie geopolityczne” nale-
gając, Ŝe „władza i wiedza są zawsze nierozłączne”29. Jednocześnie odrzuca 
się na gruncie GK załoŜenie o obiektywności badania geopolitycznego: 
„PodwaŜone zostają wielkie geopolityczne absoluty, zdemistyfikowane geo-
graficzne i geopolityczne metafory typu demokracje/autokracje, wolny 
świat/komunizm, Wschód/Zachód, Ziemia/Morze, Centrum/Peryferie, talas-
sokracja/tellurokracja, Heartland/Rimland, landpower/seapower, My/Oni”30.  
 Jedną z bardziej zwięzłych definicji GK jest propozycja holenderskiej 
badaczki Virginii Mamadouth, która stwierdziła, Ŝe jest to „badanie polityk 
zagranicznych za pomocą analizy dyskursywnej”31. W 1986 r. Gearóid Ó 
Tuathail stwierdził, Ŝe geopolityka – w jego rozumieniu ma dwojaką naturę: 
szczegółową i generalną. W tym pierwszym znaczeniu odnosi się ona do ję-
zyka geopolitycznego, stanowiącego „funkcję rywalizacji wielkich mocarstw 
blisko powiązaną z podejściem na zasadzie „gry o sumie zerowej” obecną w 
umysłach wielu decydentów politycznych”32.  Amerykański badacz wska-
zał jednak na drugi poziom „badania” geopolitycznego, a więc na koniecz-
ność postrzegania tego, w jaki sposób formułowana jest polityka zagraniczna 
poszczególnych aktorów, badania języka w jakim wyraŜane są idee poli-
tyczne. Co waŜne, zaznaczył on iŜ w procesie badania geopolitycznego nie-
zbędne jest sięganie do obu podejść tak, aby uniknąć zła płynącego bądź z 
nadmiernej „fetyszyzacji geopolityki lub z ignorowania istotnego wymiaru 
geograficznego współczesnych stosunków międzynarodowych”33. RóŜnicę 
między geopolityką klasyczną a geopolityką krytyczną według badaczy spod 
znaku GK widać w klasyfikacji zamieszczonej w Tabeli 1.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

29 J. Sharp, op. cit. 
30 T. Gabiś, op. cit., s. 284. Zob. równieŜ J. Sharp, op. cit. 
31 V. D. Mamadouth Geopolitics in the nineties: one flag, many meanings, „GeoJournal”, 
Volume 46, Number 4, 1998. Artykuł dostępny w wersji on-line pod adresem: 
http://www.ingentaconnect.com/content/klu/gejo/1998/00000046/00000004/00211764 
(20.01.2007), s. 244.  
32 G. Ó Tuathail, The Language and Nature …, s. 73-74. 
33 Ibidem, s. 74. 
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Tabela 1. Geopolityka krytyczna a inne geopolityki według Virginii D. Ma-
madouh. 
 Geopolityka praktycz-

na/stosowana  
Geopolityka akade-
micka  
 

Państwa  Geopolityka neokla-
syczna 
Geopolityka, geostrate-
gia, geoekonomia  

Nie-geopolityka 
Geografia polityczna  

Inni aktorzy poli-
tyczni  

Geopolityka wywrotowa 
Geopolityka wewnętrzna 
i zewnętrzna  

Geopolityka post-
strukturalna  
geopolityka krytyczna  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: V. D. Mamadouh, Geopolitics in the 
nineties: one flag, many meanings, „GeoJournal”, Volume 46, Number 4, 1998, s. 
239. 
 
 Jak juŜ wspomniano, na gruncie polskim na geopolitykę krytyczną zwró-
cił uwagę Tomasz Gabiś, który w barwny sposób oddał naturę tego prądu in-
telektualnego. Stwierdził on, iŜ „Krytyczna geopolityka drze na strzępy 
przejrzyste, czytelne, logocentryczne mapy o jasnych konturach i prostych 
dystynkcjach mające być obiektywną wizualizacją przestrzenną świata, od-
słania fikcyjność geograficznych bloków z ich rzekomo ponadczasową geo-
polityczno-cywilizacyjną esencją (Koneczny, Huntington). Idąc śladem Der-
ridy, który pisał o fotologii, o metaforze światła i ciemności jako metaforze 
fundamentalnej dla zachodniej filozofii (metafizyki), krytyczna geopolityka 
wykrywa i dekonstruuje „metafizykę geopolityki”, zamienia rzekomo obiek-
tywne prawa „geostrategii” w skomplikowane, uwarunkowane, niejasne 
przebiegi i sekwencje działań i wydarzeń, w labiryntową sieć powiązań i za-
leŜności, eliminuje ideologiczno-geopolityczne propagandowe symplifikacje 
prokurowane dla celów walki państw, bloków i imperiów, zamazuje mani-
chejskie widzenie rzeczywistości, przekształcając abstrakcyjny globalny 
przestrzenny dramat z rozpisanymi na stałe rolami i klasycznymi jednościa-
mi w improwizowaną „awangardową” sztukę teatralną, a binarne opozycje 
tak ukochane przez prezydentów, marszałków i generałów w chaotyczną mo-
zaikę barw, skomplikowaną grę półcieni, szarości, niejednoznacznych tona-
cji i nakładających się na siebie kolorów.”34  
Opisując fenomen GK Marcin F. Gawrycki wyróŜnił w jej ramach:  

• Geopolitykę praktyczną – zajmuje się działalnością państwową 
związaną z polityką zagraniczną państwa; bada, jak geografia 
wpływa na proces decyzyjny w polityce zagranicznej; 

                                                 

34 T. Gabiś, op. cit., s. 284.  
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• Geopolitykę formalną – są to koncepcje, modele i strategie wy-
jaśniające i usprawiedliwiające działania geopolityki praktycz-
nej; przedstawia to, co zwykle się uwaŜa za „myślenie geopoli-
tyczne” lub „tradycję geopolityczną”; 

• Geopolitykę popularną (ludową) – kształtowaną pod wpływem 
środków komunikowania masowego, kina czy powieści, które 
tworzą powszechną świadomość geopolityczną obywateli.35 

 W pierwszym z wymienionych wyŜej aspektów warto zauwaŜyć, Ŝe nie 
róŜni się on zbytnio od tego, do czego zmierzała (i nadal zmierza) geopolity-
ka klasyczna. Podobnie rzecz ma się z drugim elementem powyŜszej klasy-
fikacji. Element trzeci jednakŜe stanowi istotną część tego, co rozumiem ja-
ko „geopolityka krytyczna”, gdyŜ niewątpliwie istotną rolę w analizie geo-
polityki krytycznej stanowi analiza dyskursu „geopolitycznego” w ramach 
debaty publicznej. To, w jaki sposób uczestnicy tej debaty „konstruują” 
przestrzeń, jak ją postrzegają przez pryzmat swoich przekonań, nie pozostaje 
bez wpływu na ich analizę wydarzeń dokonujących się w tej przestrzeni. Za-
daniem GK jest odkrywanie przesłania politycznego zawartego w przesłaniu 
geopolitycznym kreowanym przez kluczowych aktorów Ŝycia politycznego, 
liderów opinii. Ponadto, język nie jest „niewinny”, zawsze jest metaforycz-
ny, odnosi się do istniejących koncepcji36. Gearóid Ó Tuathail stwierdza 
wprost, Ŝe geografia nie jest tylko i wyłącznie rzeczownikiem, ale Ŝe ma teŜ 
postać czasownika (geografizowanie – geo-graphing, „pisanie” Ziemi – ear-
th-writing37). W trakcie postępującej ekspansji imperialnej rolą geografów 
było wyznaczanie granicy, co z kolei tworzyło świadomość opartą na po-
strzeganiu My – Oni, uznawaną przez geopolityków krytycznych za niezwy-
kle istotny element w analizie geopolitycznej38. Element kreowania toŜsa-
mości jednostek to jeden z zasadniczych elementów dyskursu określanego 
jako „geopolityczny”, świetnie wykazany przez autorkę estońską Merje 
Kuus w pracy poświęconej postrzeganiu Zachodu i Wschodu przez elity es-
tońskie39. Oprócz Carla Schmitta, którego myśl bazuje na dychotomii Swój – 
Obcy, wskazuje się równieŜ na dorobek palestyńskiego historyka kultury, 
Edwarda Saida, który wskazywał na konieczność uwzględniania subiektyw-

                                                 

35 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 45.  
36 J. Sharp, op. cit. 
37 Warto zauwaŜyć, Ŝe Ó Tuathail nie uŜywa pojęcia „describing” – opisywanie (aspekt od-
twórczy), lecz „writing” – pisanie, tworzenie (aspekt kreatywny). Zob. G. Ó Tuathail, Critical 
Geopolitics …, s. 2. Por. J. Sharp, op. cit. 
38 J. Sharp, op. cit. 
39 Merje Kuus, Geopolitics Reframed. Security and Identity in Europe’s Eastern Enlargement, 
Palgrave Macmillan, New York, Basingstroke 2007. Szersza analiza w dalszej części artyku-
łu. 
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nej perspektywy róŜnych aktorów Ŝycia międzynarodowego40. Tendencja do 
ponownego włączenia myśli Carla Schmitta w obieg naukowy jest zresztą 
tendencja dostrzegana w nauce o stosunkach międzynarodowych41. Jest tu 
widoczne odwołanie do teorii postmodernistycznych, co zostało juŜ zresztą 
zasygnalizowane na wstępie niniejszego artykułu. Warto zauwaŜyć, iŜ jed-
nym w elementów krytycznych w odniesieniu do tradycyjnej geopolityki jest 
podkreślenie uproszczeń w opisywaniu przestrzeni, wyraŜające się m. in. w 
podziale przestrzeni na krajową i międzynarodową oraz w przypisaniu da-
nym jednostkom politycznym określeń definiujących w sposób jednoznacz-
ny (a więc i uproszczony) przestrzeń obejmowaną przez te jednostki (dla 
przykładu, „Iran jest fundamentalizmem, Stany Zjednoczone są obszarem 
wolności i demokracji)42.   
 W tym momencie warto odnotować podobieństwo między geopolityką 
krytyczną a konstruktywizmem, rozumianym jako „rozbudowane podejście 
metodologiczne wywodzące się z socjologii, a stosowane do analizy wszyst-
kich aspektów Ŝycia społecznego, w tym stan rzeczywistości międzynarodo-
wej. (…) Konstruktywizm mieści się w nurcie poststrukturalizmu”43. Podob-
nie jak w geopolityce, równieŜ w konstruktywizmie niezwykle istotna jest 
rola norm społecznych i ról odgrywanych przez podmioty. Omawiając to 
podejście zauwaŜa się, Ŝe „NiemoŜliwe jest rozpatrywanie podmiotu w ode-
rwaniu od jego otoczenia społecznego, abstrahując od tych elementów, które 
konstytuują dany układ sił i norm społecznych. (…) KaŜdy podmiot jest jed-
nocześnie produktem i elementem danej rzeczywistości społecznej. Z kaŜdą 
rolą czy teŜ funkcją związany jest zestaw cech i oczekiwań, które ją wyzna-
czają. Podmiot je pełniący nie przychodzi zatem z zewnątrz sytuacji społecz-
nej z ukształtowanymi w pełni racjonalnie interesami, lecz jest konstruowany 
przez nią samą. Obok czynnika racjonalnego dochodzi do głosu aspekt struk-
turalny.” Dlatego teŜ „(…) naleŜy badać formuły dyskursu politycznego, któ-
ry jest jednym ze sposobów kształtowania toŜsamości zaangaŜowanym w 
niego aktorów”44.  
 Bazując na powyŜszych stwierdzeniach, moŜna wyróŜnić trzy główne ob-
szary, charakteryzujące zainteresowania geopolityki krytycznej. Są to: 

                                                 

40 M. Blacksell, op. cit., s. 135. 
41

 Dla przykładu, podczas światowej konferencji WISC (Ljubljana, lipiec 2008)  idee Schmit-
ta były omawiane podczas wyodrębnionych paneli: Carl Schmitt and International Relations 
I: Reflections on ‘Theory of the Partisan’ oraz Carl Schmitt and International Relations II: 
Beyond Carl Schmitt? Więcej: program konferencji w posiadaniu autora. Ponadto: 
http://www.wiscnetwork.org/ ljubljana2008/programme.php (14.10.2009). 
42 J. Sharp, op. cit. 
43

 Paweł Janusz Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 
2007, s. 176. 
44 Ibidem, s. 177-178.  
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1) Sposób postrzegania przestrzeni – nie tylko jako rzeczywistość czy-
sto geofizyczna, ale jako symboliczne wyraŜenie politycznych aspi-
racji decydentów politycznych. Wynika stąd postulat dotarcia do 
owych symbolicznych znaczeń; 

2) Język, za pomocą którego wyraŜane są owe polityczne aspiracje de-
cydentów politycznych – odgrywa niezwykle istotną rolę w analizie 
związanej z pkt. 1; 

3) Wielowymiarowość aktorów nieograniczona wyłącznie do państwa 
jako aktora działającego w przestrzeni międzynarodowej (równieŜ 
grupy społeczne, regiony, organizacje międzynarodowe, grupy inte-
resu, miasta itp.). 

 Innym elementem, na który wskazują twórcy z grona geopolityki kry-
tycznej jest to, Ŝe obszar geopolityki tradycyjnej jest zdominowany przez 
białych męŜczyzn, którzy promują swoją wizję świata (Gearóid Ó Tuathail, 
Cynthia Enloe)45. Twórcami tak rozumianej geopolityki byli w przeszłości 
męŜowie stanu (statesmen) oraz decydenci światowych potęg i ich dorad-
cy46. Jako przykład idealnie ilustrujący jest podawany brytyjski klasyk geo-
polityki Halford J. Mackinder, którego biografię wnikliwie przeanalizował 
Gearóid Ó Tuathail47.  
 
 MoŜliwość zastosowania geopolityki krytycznej do analiz geopoli
 tycznych: wybrane przykłady 
 W 1996 r. Gearóid Ó Tuathail przeprowadził analizę odnoszącą się do 
konfliktu w byłej Jugosławii ukazując sposób, w jaki przedstawiona została 
Bośnia w amerykańskim dyskursie geopolitycznym w latach 1991 – 199448. 
Dzięki temu w innym świetle moŜna zobaczyć, jak wyglądał proces decy-
zyjny oraz zrozumieć dylematy stojące przed amerykańskimi politykami. Ó 
Tuathail zauwaŜa, Ŝe „telewizualizacja” i „spektakularyzacja” konfliktów 
geopolitycznych prowadzi do traktowania odległych geograficznie konflik-
tów jako bliskich, tworząc „wirtualną geografię” (określenie Mackenzie 
Warka). Poprzez obrazy telewizyjne ukazujące tragedię ludzi dochodzi albo 
do potwierdzenia map „państwowych” ukazujących zagroŜenia i wyzwania 
geopolityczne danego aktora, albo – jeśli te zagroŜenia nie są w opinii rzą-
dzących istotne dla danego aktora geopolitycznego – do ich deterytorializacji 
i utraty wiarygodności. Taki proces miał miejsce w przypadku konfliktu w 
byłej Jugosławii. Generalnie, „Bośnia” jest w amerykańskim dyskursie poli-

                                                 

45 G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics…, s. 82 i n. Zob. równieŜ J. Sharp, op. cit.,. 
46 Gender in a Political and Patriarchal World, [w:] Handbook of Cultural Geography. 2002. 
SAGE Publications. 15 Oct. 2009. http://sage-
ereference.com/hdbk_culturegeo/Article_n26.html (15.10.2009). 
47 G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics…, s. 75-110.  
48 Ibidem, s. 187-223. 
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tycznym symbolicznym obrazem chaosu pozimnowojennego porządku świa-
ta, jednym z wielu takich miejsc, gdzie miała miejsce katastrofa humanitar-
na, która powinna wymusić reakcję świata zachodniego. Niemniej jednak, w 
dalszej analizie okazuje się, Ŝe pod słowem „Bośnia” w latach 1991 – 1994 
kryły się dwa przeciwstawne obrazy, których wspólnym motywem było we-
zwanie „Nigdy więcej” (Never again).  
 
Rys. 2. Bośnia – między holokaustem a bagnem.  

 
Źródło: G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics…, s. 195 (Autor: KAL, Cartoonists and 
Writers Syndicate).  
 
 Pierwszy z nich, istniejący w umyśle dziennikarzy, to dyskurs nawiązują-
cy do tragedii II wojny światowej i Holokaustu, do którego nie naleŜy nigdy 
więcej dopuścić (Rys. 2, pierwszy obrazek z lewej). Wynika z niego, Ŝe 
Ameryka ma moralny obowiązek stanąć po stronie mordowanych ludzi – 
tym bardziej, Ŝe tragedia ta dzieje się w ramach cywilizacji zachodniej, w 
Europie. Drugi dyskurs to stanowisko prezentowane przez znaczną część de-
cydentów politycznych, szczególnie z obozu republikanów i prezydenta 
George’a H. Busha, zasiadającego Białym Domu do początków 1993 r. 
(choć jego następca prezydent Bill Clinton, jak wynika z analizy amerykań-
skiego badacza, teŜ podzielał ten pogląd). Nawiązywał on do wojny w Wiet-
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namie, w którą Ameryka zaangaŜowała się w imię powstrzymywania komu-
nizmu, a która stała się symbolem niepotrzebnego zaangaŜowania w kon-
flikt, który nie był moŜliwy do wygrania, gdzie USA zabrnęło w sytuację 
bez wyjścia (w bagno – Rys. 2, obrazek w środku), a koszty tej wojny (eko-
nomiczne, polityczne, ale zwłaszcza społeczne) przez długi czas stanowiły 
obciąŜenie dla Waszyngtonu. Stąd teŜ postulat: „Nigdy więcej” – dla zaan-
gaŜowania się w taką sytuację49. W tym dyskursie „Bośnia” była ukazywana 
jako miejsce leŜące co prawda w Europie (z czego wynikał postulat, Ŝe to 
„wewnętrzny” problem Europejczyków), ale nie w ramach cywilizacji za-
chodniej – zorientowanej na przyszłość, opartej o rządy prawa itp., podczas 
gdy konflikt w byłej Jugosławii wynikał z zapatrzenia w przeszłość, w ty-
siącletnią historię walk, w związku z powyŜszym odbywał się w przestrzeni 
„tradycyjnego prymitywizmu obecnego w kulturze krwawej wendetty”. 
„Bośnia” była więc – w pewnym sensie – nieeuropejska, stanowiła wynatu-
rzenie na mapie miłującego pokój kontynentu europejskiego. Stąd teŜ nega-
tywne reakcje prezydenta George’a H. Busha na wezwania do zaangaŜowa-
nia USA w ten konflikt – dla niego groziło wejście w wojnę partyzancką na 
wzór Wietnamu – a do tego Amerykanie nie chcieli nigdy więcej powtórzyć. 
Stąd teŜ polityka Waszyngtonu była określana jako „dreptanie w miejscu”, 
bez wyraźnego planu i woli jego wykonania.  
 Sytuacja ulegała stopniowo zmianie w trakcie prezydentury Billa Clinto-
na, podczas której,  na skutek róŜnych zdarzeń, w umyśle decydentów „Bo-
śnia” była coraz wyraźniej łączona z dyskursem „holokaustu”, któremu na-
leŜy za wszelką cenę zapobiec. Niemniej jednak, konkludując swoje rozwa-
Ŝania Gearóid Ó Tuathail zauwaŜa, Ŝe brak zdecydowanej reakcji państw, 
które walczyły podczas II wojny światowej z nazistowskimi Niemcami, wy-
nikał ze sposobu, w jaki „Bośnia” była pisana na rządowych mapach [„geo-
politycznych”]. Dla USA – było to miejsce oznaczone jako „bagno”, groŜące 
powtórzeniem Wietnamu. „W ostateczności więc, miejsce to leŜy poza świa-
tem odpowiedzialności polityki zagranicznej USA. Jest ono poza granicami 
obowiązku, poza granicą, w ramach której wykonywana jest uświadomiona, 
bezwarunkowa odpowiedzialność moralna. Krótko rzecz ujmując, ‘Bośnia’ 
nie jest geopolitycznie bliska Stanom Zjednoczonym; jest to kraj ‘w oddali’.  
Takie rządowe oznaczenie na mapie „Bośni” jest aktem geo-potęgi produku-
jącej społecznie moralną niewidzialność”50. 
 Innym przykładem wykorzystania analizy spod znaku GK jest monogra-
fia estońskiej badaczki Merje Kuus, poświęcona kwestiom bezpieczeństwa i 
toŜsamości w procesie rozszerzenia Europy na wschód. ZauwaŜa ona nacisk 

                                                 

49 Warto zauwaŜyć, Ŝe podobne dylematy wynikające z róŜnych dyskursów geopolitycznych 
istniały i istnieją przy działaniach podejmowanych przez USA w późniejszym czasie (Koso-
wo, Afganistan, Irak). 
50 G. Ó Tuathail, Critical Geopolitics…, s. 220. 
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na zapewnienie specyficznie pojmowanego „bezpieczeństwa” i „geopolity-
ki” przez decydentów i społeczeństwa krajów Europy Środkowo-
Wschodniej (EŚW) postrzeganego przez pryzmat uwarunkowań kulturo-
wych. Właśnie „bezpieczeństwo” jest centralną kategorią w dyskursie elit 
EŚW na temat poszerzenia Europy (w sensie instytucjonalnym: Unii Euro-
pejskiej i NATO), które jest jak najbardziej „geopolityczne” – w sensie za-
barwiania praktyki politycznej przez twierdzenia i załoŜenia na temat lokali-
zacji granic i istocie miejsc. Rozszerzenie „umieszcza i rozdziela bezpie-
czeństwo i brak bezpieczeństwa, Europę i nie-Europę, Nas i Ich [Us and 
Them]” 51. JednakŜe – i tu tkwi poniekąd wskazówka dla czytelnika – geopo-
lityka ta ma wymiar ściśle związany w uŜyciem specyficznego języka – kodu 
geopolitycznego, za pomocą którego formuje się „bezpieczeństwo” jako 
kwestię toŜsamości, kultury i wartości.  
 Wskazując, Ŝe krytyczna geopolityka (głównie w odniesieniu do jej wer-
sji anglosaskiej) w zasadzie koncentruje się w warstwie empirycznej na opi-
saniu dyskursu geopolitycznego w centrach siły, deprecjonując jednocześnie 
znaczenie regionów peryferyjnych (jak EŚW), M. Kuus wskazuje na cztery 
szczegółowe kwestie metodologiczne, na których opiera się jej analiza. Są 
one jednocześnie wskazówkami odnośnie prowadzenia analizy w ramach 
GK.  
 Pierwsza z nich dotyczy prawdy. Jak zaznacza estońska badaczka, 
„główny nacisk w analizach dyskursywnych nie polega na odkrywaniu ukry-
tych znaczeń w praktyce politycznej – a więc na docieraniu do tego, co po-
jedynczy decydenci naprawdę myślą, lub teŜ jakie przekonania panują wśród 
społeczeństwa. Celem tych analiz są trwałe załoŜenia, tematy i metafory któ-
re zarówno stymulują, jak i zawęŜają debatę i praktykę polityczną.”  
 Druga odnosi się do mowy i języka. „Zasadniczym obszarem zaintereso-
wania analizy dyskursywnej nie jest specyficzna zawartość tego, co jest 
mówione czy pisane na temat geopolityki. Opiera się ono raczej na struktu-
rze zasad, które sprawiają, Ŝe jedne działania polityczne są czytelne i pra-
womocne, podczas gdy inne są nielogiczne, niemoŜliwe lub nieprawomoc-
ne.” 
 Trzecia koncentruje się na przyczynowości. Dyskursy nie powodują 
przyczynowości w odniesieniu do poszczególnych reakcji politycznych, lecz 
raczej „wyznaczają ramy debaty politycznej w taki sposób, Ŝe niektóre dzia-
łania i decyzje polityczne wydają się racjonalne i wykonalne, minimalizując 
jednocześnie inne opcje polityczne jako nieracjonalne i niewykonalne. In-
nymi słowy, dyskursy definiują problemy geopolityczne jako takie i kształ-
tują warunki, w których mogą zostać dane jedynie moŜliwe odpowiedzi”. 

                                                 

51 Merje Kuus, Geopolitics Reframed. Security and Identity in Europe’s Eastern Enlargement, 
Palgrave Macmillan, New York, Basingstroke 2007, s. X. 
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 Wreszcie, ostatnia z nich odnosi się do kwestii zgodności [i jej braku]. 
„Dyskursy nie wymuszają całkowitej zgodności lub jednolitej metodologii. 
Operują one poprzez sfragmentaryzowane, zmienne i nieustanne praktyki, 
które niemniej jednak tworzą pewne regulacje”52. Kanalizują one powstające 
niezgodności w ramy, które nie zamykają debaty, lecz jednak wyznaczają 
argumenty i sposoby analizy.  
 Te cztery wskazówki metodologiczne wyznaczają ramy, w których Merje 
Kuus umieszcza rozwaŜania poświęcone konstrukcjom w zakresie bezpie-
czeństwa i dąŜeniu do integracji ze strukturami zachodnimi. Tym samym, 
powołując się często (zwłaszcza w pierwszym rozdziale swojej publikacji) 
na dorobek spod znaku geopolityki krytycznej, sprawia, Ŝe jej monografia 
moŜe być uznana za publikację spod znaku GK.  
  
 Podsumowanie  
 Czy więc geopolityka krytyczna jest skuteczną metodą wyjaśniania w 
XXI wieku? Jeśli przyjmiemy za Fr. Lasserre i E. Gononem, Ŝe „metody 
geopolityki krytycznej łączą w sobie wielostopniową analizę i komplemen-
tarność dyskursów nauk politycznych, ekonomicznych i socjologicznych”53, 
to w pierwszej kolejności naleŜałoby się zastanowić głębiej nad relacją: geo-
polityka współczesna – geopolityka krytyczna. O ile bowiem stosunkowo ła-
two moŜna uchwycić róŜnicę między klasycznym dorobkiem geopolityki a 
GK, o tyle – z uwagi na stale poszerzający się katalog problemów i narzędzi 
współczesnej geopolityki – trudniej jest wytyczyć granicę między współcze-
sną geopolityką „krytyczną” i „nie-krytyczną” (w tym współczesne rozwa-
Ŝania bazujące na ustaleniach klasycznej geopolityki, które coraz szerzej 
uwzględniają kwestie kulturowe, cywilizacyjne, zjawisko mediatyzacji, po-
stępu technicznego itp.). Z perspektywy geografii politycznej zwraca się 
jednak uwagę, Ŝe „najwaŜniejszym wkładem, jaki krytyczna geopolityka 
wniosła do geografii było zwrócenie uwagi na relacje między państwami a 
innymi bytami politycznymi”54. Z drugiej strony, skoncentrowanie się na roli 
dyskursu w tworzeniu konstrukcji geopolitycznych, umiejscowienie go w 
pewnym kontekście polityczno-cywilizacyjno-kulturowym posiada znaczące 
walory wyjaśniające. Czy jednak GK będzie w stanie całkowicie zastąpić 
klasyczną geopolitykę, nawet po jej adaptacji na grunt współczesnych wy-
zwań, związanych na przykład ze zjawiskiem cyberterroryzmu, okaŜe się za 
kilka lat.   
Pozostaje tylko postawić pytanie: Czy w XXI wieku moŜe w ogóle istnieć 
geopolityka „nie-krytyczna”? Bo bezkrytyczna juŜ na pewno nie. 

                                                 

52 Ibidem, s. 10. 
53 http://books.google.com/books/harmattan?hl=fr&vid=isbn2-7475-0938-
9&printsec=frontcover (24.11.2009). 
54 M. Blacksell, op. cit., s. 135.  
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ANALIZA GEOPOLITYCZNA  
POTENCJAŁU KRYZYSOWEGO AFRYKI  

 
 Wprowadzenie  
 Potencjał kryzysowy państwa to zasób destrukcyjnych mocy (wynikają-
cych z warunków, sytuacji, zjawisk, zdarzeń, etc.) stanowiących zagroŜenie 
bezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej, konfliktu, 
a nawet wojny.  
 Potencjał ten moŜe być wyraŜony w postaci wartości syntetycznej, jako 
„sumaryczny” wynik oceny wskaźników (w przyjętej skali tzw. potencjalnej 
„zapalności”) reprezentatywnych dla zdefiniowanych zagroŜeń bezpieczeń-
stwa państwa. 
ZagroŜenia bezpieczeństwa państwa to natomiast znaczące co do skali i 
skutków (przestrzennych, politycznych, ekonomicznych, demograficznych, 
militarnych itp.), potencjalnie moŜliwe sytuacje będące następstwem zdarze-
nia, wydarzenia, klęski, kataklizmu, katastrofy lub innych okoliczności, któ-
rych zaistnienie moŜe doprowadzić do sytuacji konfliktowej, kryzysowej lub 
wojny w państwie. 
Kontynentem najbardziej naraŜonym na powszechne występowanie sytuacji 
konfliktowych, kryzysowych i wojen w wielu państwach jest Afryka, na co 
składają się  okoliczności róŜnej natury, od rozpadu systemu kolonialnego i 
nie uregulowanych wielu zaszłości z tego okresu, po wpływ zmian klima-
tycznych związanych z tzw. „ociepleniem klimatu”i potęgowaniem wielu 
problemów. 
Na kontynencie afrykańskim, dziesiątki narodów toczą nadal spory, prowa-
dzą konflikty i wojny, których źródłem są często, jak wspomniałem, nie 
rozwiązane problemy państw powstałych w wyniku rozpadu  systemu kolo-
nialnego, zastrzeŜenia budzą granice państw na lądzie i na morzu, przedmio-
tem sporu są terytoria lądowe i oceaniczno-morskie, zasoby surowców, wal-
ki o władzę wśród licznych mniejszości etnicznych lub walki o zniesienie 
dominacji uprzywilejowanych grup etnicznych i religijnych,  ubóstwo 
znacznej części społeczeństwa w wielu państwach, będące często przyczyną 
nadmiernego wzrostu ludności, zmiany klimatyczne i wiele innych przy-
czyn, w tym wynikających równieŜ z uwarunkowań naturalnych (środowi-
skowych). Wśród konfliktów trwających na kontynencie afrykańskim moŜna 
wyróŜnić: 

1) terytorialno-graniczne i surowcowe, które wynikają z niemoŜności 
wypracowania kompromisowych podziałów spornych terytoriów (na 
ten problem nakładają się dąŜenia stron do opanowania obszarów 
zasobnych w surowce naturalne i bogate zasoby wody, uzyskanie 
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dostępu do morza i oceanu, równieŜ rozszerzenie swoich wpływów, 
dostęp do Ŝeglownej rzeki, szlaków komunikacyjnych itd.);  

2) na tle politycznym i militarnym , które wynikają z walki o władzę 
lub próby jej utrzymania za wszelka cenę, w tym przewroty woj-
skowe wspierające działania polityczne lub mające na celu zmianę 
systemu władzy, a nawet dojście do władzy. Systemy autorytarne w 
wielu państwach afrykańskich, wiele wypaczeń aparatu władzy i 
drastyczne środki przymusu, przy braku poszanowania demokra-
tycznych reguł funkcjonowania państwa doprowadzają do niezado-
wolenia społeczeństw i wybuchu konfliktów, często prowadzą do 
masowych migracji zewnętrznych i wewnętrznych, a w konsekwen-
cji do załamania systemu władzy i powstania „państw upadłych”;     

3) na tle kulturowym , w tym etnicznym i religijnym wywołane są bra-
kiem równouprawnienia politycznego i dominacją uprzywilejowa-
nych grup etnicznych, klanów; nie akceptowaniem zasad współŜycia 
społeczności odmiennych kulturowo, w tym religijnych, brakiem 
akceptacji innych grup wyznaniowych, niŜ uznane religie;  

4) na tle ekonomicznym, które wywołane są głębokim ubóstwem du-
Ŝych części społeczeństwa wielu państw afrykańskich (70 % naj-
biedniejszych państw świata znajduje się w Afryce); pojawiają się 
przy tym raŜące dysproporcje na tle uprzywilejowanej pozycji grup 
władzy korzystających z dochodów z wydobycia i handlu surowca-
mi, szczególnie energetycznymi, występuje przy tym nierównomier-
na redystrybucja tych dochodów wśród społeczeństwa;  

5) na tle warunków i kataklizmów naturalnych, w tym zmian klima-
tycznych, których skutkiem są susze, pustynnienie i degradacja wie-
lu obszarów, brak Ŝywności i wody co potęguje choroby endemiczne 
i wywołuje epidemie,  doprowadzając do licznych zgonów, nie kon-
trolowanych ucieczek i migracji, a w konsekwencji kryzysów huma-
nitarnych. 

Kontynent afrykański w ostatnich latach nabrał ponadto znaczenia strate-
gicznego dla potęg światowych, głównie jednak Chin, Stanów Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej. Przedmiotem działania tych potęg jest zapewnienie 
długoterminowego i bezpiecznego dostępu do surowców naturalnych, głów-
nie energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rudy uranu, a po-
nadto innych surowców metalicznych: miedź, kobalt, ruda Ŝelaza, chrom, 
nikiel i mangan. Poszukiwane są takŜe diamenty, złoto i platyna. Wszystkie 
z tych surowców występują na kontynencie afrykańskim.  
 Dla Stanów Zjednoczonych Afryka nabrała znaczenia strategicznego co 
najmniej z dwóch powodów. Jednym z nich jest dostęp do wspomnianych 
surowców strategicznych, głównie ropy naftowej, chromu, platyny i manga-
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nu. Przewiduje się bowiem, Ŝe do 2015 roku Stany Zjednoczone będą po-
krywać z Afryki 25 – 40 % potrzeb ropy naftowej1. Drugim powodem zain-
teresowania Stanów Zjednoczonych Afryką jest sytuacja w Azji Centralnej i 
na Bliskim Wschodzie. Działania Chin, Rosji i Iranu w tym regionie spra-
wiają, Ŝe Amerykanie czują się tam coraz bardziej niepewnie. W tej sytuacji 
amerykańskie plany przewidują zastąpienie do 2025 roku 75% importu ropy 
z Bliskiego Wschodu dostawami z innych źródeł i kierunków, w tym rów-
nieŜ z Afryki. O duŜym zainteresowaniu Stanów Zjednoczonych kontynen-
tem afrykańskim świadczy fakt utworzenia dowództwa AFRICOM, które 
powołano 17 grudnia 2008 r. Chodzi bowiem równieŜ o zapewnienie bez-
pieczeństwa rejonów wydobycia ropy (Zatoka Gwinejska - delta Nigru, Ni-
geria, Angola) oraz szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza morskich2. Ponad-
to „AFRICOM jako narzędzie koordynacji i intensyfikacji działań pomoco-
wych USA w Afryce, moŜe słuŜyć przeciwstawieniu się wyraźnej w ostat-
nich latach gospodarczej i politycznej ekspansji Chin w regionie”3. WaŜnym 
z perspektywy USA argumentem na rzecz utworzenia AFRICOM jest chęć 
lepszej koordynacji działań antyterrorystycznych, gdyŜ ich zdaniem cała 
Afryka jest podatna na rozwój terroryzmu islamskiego. 
 Kolejnym państwem, którego współpraca z państwami kontynentu afry-
kańskiego nabrała wielkiego rozmachu, są Chiny, które według prognoz ma-
ją być juŜ w 2010 roku największym partnerem w zakresie wymiany han-
dlowej. Największym partnerem handlowym ChRL na kontynencie afrykań-
skim jest Angola, która dostarczyła w 2006 r. do Chin blisko 20 mln t ropy 
naftowej. Kolejnymi państwami wśród eksporterów ropy naftowej na konty-
nencie afrykańskim są: Demokratyczna Republika Konga, Gwinea Równi-
kowa, Nigeria, Gabon, Sudan oraz Czad. W tym ostatnim państwie tylko w 
ostatnim roku inwestycje chińskie w ropę i gaz wyniosły aŜ 5 mld dolarów. 
Przykładem rosnącej współpracy moŜe być teŜ zainicjowane przez Pekin w 
2000 roku Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC). Chiny po-
siadają stałą reprezentacje w afrykańskich organizacjach regionalnych CO-
MESA, SADC i ECOWAS. Chińska polityka wobec Afryki oparta jest na 
sześciu fundamentalnych zasadach4: nieinterwencja w sprawy wewnętrzne, 
suwerenność krajów afrykańskich w rozwiązywaniu problemów, wzajemne 
zaufanie i współpraca, zwiększenie pomocy ekonomicznej bez stawiania wa-
runków politycznych, zwrócenie międzynarodowej uwagi na sytuację w 
Afryce oraz promocja utworzenia przyjaznego środowiska międzynarodo-

                                                 

1 National security and the threat of Climate Change 
2 M. Madej, Utworzenie AFRICOM – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i 
NATO, Biuletyn nr 
   41 PISM, Warszawa 2007 
3 TamŜe, s. 1812 
4 A. Rządkowska, Chiny w Afryce, „Rurociągi” 2008, nr 1-2 (52), s. 30 
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wego dla afrykańskiego rozwoju. Wielokrotne podkreślanie zasady niein-
terwencji w sprawy wewnętrzne, respektowania suwerenności politycznej 
oraz prymaty państwa w wyborze drogi własnego rozwoju, czynią z Chin 
bardzo atrakcyjnego partnera dla państw afrykańskich. Tym niemniej często 
pojawiają się zarzuty realizowania przez Chiny partykularnych interesów za 
pomocą dyplomacji i tzw. „soft power”.  
 Oczywistym jest zainteresowanie Unii Europejskiej kontynentem afry-
kańskim, chociaŜby z racji wpływów z okresu kolonialnego, bliskości tego 
kontynentu z Europą i przenoszenia się wielu problemów na grunt państw 
unii, szczególnie połoŜonych w południowej części Europy. 
Na kontynencie afrykańskim toczyły się i aktualnie trwają liczne konflikty i 
wojny, wśród których wyróŜnia się: 1) wojny między państwami afrykań-
skimi; 2) wojny domowe (wewnętrzne); 3) wojny/konflikty postkolonialne; 
4) wojny niepodległościowe narodów afrykańskich; 5) konflikty secesjoni-
styczne/separatystyczne; 6) duŜe wybuchy (epizodyczne) przemocy w pań-
stwach (zamieszki, masakry itd.). Trendy występowania konfliktów zbroj-
nych na kontynencie afrykańskim w latach 1946-2006 wskazują, Ŝe zmalała 
liczba konfliktów miedzy państwami (międzynarodowych), natomiast liczba 
zbrojnych konfliktów wewnętrznych utrzymywała się w 2006 roku na wyso-
kim poziomie, nieco zróŜnicowanym między subregionami kontynentu - od 
5 w subregionie Afryki Południowej do 16 w Afryce Wschodniej. W ciągu 
ostatniego dziesięciolecia przez Afrykę przeszła fala demokratyzacji i stabi-
lizacji wewnętrznej, choć w niektórych najgroźniejszych punktach zapal-
nych wciąŜ trwają wojny domowe. Najgroźniejszymi punktami zapalnymi5 
pozostają Burundi, Demokratyczna Republika Konga, WybrzeŜe Kości Sło-
niowej, Liberia, Sudan, Somalia, Zimbabwe oraz południowo-wschodnia 
Nigeria. Największe problemy Afryki w dziedzinie bezpieczeństwa to nie-
przerwanie trwające i wybuchające konflikty wewnętrzne i międzynarodo-
we, nielegalny handel równieŜ narkotykami, a takŜe ich tranzyt oraz uprawa 
(szczególnie konopi indyjskich), spory terytorialne i graniczne, buntownicze 
rebelie i przewroty, gwałtowny ekstremizm, etniczne animozje, piractwo6 u 
wybrzeŜy Somalii (w Zatoce Adeńskiej) i napady oraz kradzieŜ ropy nafto-
wej w delcie Nigru (Zatoce Gwinejskiej), nielegalna migracja, ponadto ko-
rupcja i ubóstwo, endemiczne choroby i pandemie, a takŜe kataklizmy natu-
ralne. W Afryce Wschodniej i Północnej następuje wzrost aktywności orga-
nizacji terrorystycznych, takich jak: Al-Qaeda, al Shabaab oraz  Al-Qaeda in 
the Lands of the Islamie Maghreb (AQIM). Negatywnym następstwem licz-
nych konfliktów na tym kontynencie są olbrzymie fale migracyjne. W 2007 
roku połowa migrantów wewnętrznych (IDPs) całego świata pochodziła z 
                                                 

5 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka 
6 Okupy zapłacone w ciągu dziewięciu miesięcy 2008 r. osiągnęły kwotę przewyŜszającą 30 
mln $. 
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Afryki i wynosiła 12,7 mln mieszkańców w około 20 państwach tego konty-
nentu. 
 Szczególnie duŜe natęŜenie konfliktów militarnych oraz róŜnych innych 
form przemocy w okresie od stycznia 2007 do października 2008 r. wystę-
powało w Afryce Wschodniej (Somalia, Sudan, Etiopia, Kenia, Dem. Repu-
blika Konga, Burundi i Ruanda) i Afryce Zachodniej (Nigeria, Niger, Mali, 
Czad, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea i Senegal). W ostatnich la-
tach na bazie upadku państwowości Somalii i niestabilności innych państw, 
rozprzestrzeniło się na obszarze Zatoki Adeńskiej i w pasie przybrzeŜnym 
Oceanu Indyjskiego, wzdłuŜ wybrzeŜy Somalii i Kenii oraz w rejonie Zat. 
Gwinejskiej wzdłuŜ wybrzeŜy Kamerunu i Nigerii, szczególnie w dolinie 
Nigru - piractwo, którego celem jest uzyskanie najczęściej wielomilionowe-
go okupu  za przejęte statki i inne jednostki pływające na tych obszarach. 
 Jak widać juŜ z tego krótkiego przedstawienia, Afryka jawi się na mapie 
współczesnego świata jako region wyjątkowo niestabilny. Właściwie zdecy-
dowana większość połoŜonych tam państw w przeciągu krótkiego czasu, jaki 
upłynął od uzyskania niepodległości, została dotknięta negatywnymi zjawi-
skami o charakterze konfliktogennym. Biorąc pod uwagę ich istotę i charak-
ter, moŜna wymienić, co najmniej kilka konfliktów w wymiarze regional-
nym. Konflikty międzypaństwowe w większości przypadków były konse-
kwencją istnienia odziedziczonych po epoce kolonialnej sporów terytorial-
nych i granicznych, będących skutkiem arbitralnego ustalenia granic, które 
nie pokrywają się z granicami rozmieszczenia mniejszości etnicznych, co 
zresztą przy tak duŜej róŜnorodności grup etnicznych, szczepów i klanów 
byłoby niecelowe, a nawet niemoŜliwe. Stąd występujące spory terytorialno-
graniczne: Libia-Czad, Etiopia-Erytrea, Tanzania-Uganda i wiele innych. 
Przy całej róŜnorodności wszystkich konfliktów akurat tego typu konflikty 
stanowiły mniejszość. Dominowały bowiem w Afryce konflikty o charakte-
rze wewnętrznym, które jednak w większości bardzo szybko ulegały umię-
dzynarodowieniu, z racji chociaŜby pojawienia się wielkich fal uchodźców 
przenikających do sąsiednich państw, a więc ich konsekwencje wykraczały 
poza granice państw pierwotnie dotkniętych sytuacją konfliktową. 
 Wśród konfliktów wewnętrznych moŜna wyróŜnić dwa zasadnicze typy. 
Pierwszy z nich to konflikty o władzę, w ramach których strony rywalizują o 
kontrolę systemu politycznego i gospodarczego danego państwa (zwycięzca 
przejmuje ster rządów państwa). W tej grupie państw moŜna wymienić te w 
których trwały lub trwają, m.in. wojny domowe: Angola, Liberia, Sierra Le-
one, Ruanda, Burundi czy teŜ Uganda. Drugi rodzaj stanowią konflikty o 
charakterze secesjonistycznym, w których strona rebeliancka stawia sobie za 
cel stworzenie własnego państwa z części terytorium państwa juŜ istniejące-
go. Takim konfliktem były: wojna biafrańska w Nigerii, konflikty na tle se-
paratyzmów w Erytrei, Sudanie, Dem. Republice Konga, czy teŜ Somalii.  
Nierozstrzygniętym do dzisiaj konfliktem pozostaje konflikt na Saharze Za-
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chodniej, której terytorium zaanektowane przez Maroko nie posiada uregu-
lowanego statusu. 
 Kraje afrykańskie znalazły się na liście „państw upadłych”, opublikowa-
nej w 2008 r. przez amerykański Fund for Peace i magazyn Foreign Affairs. 
Wśród 35 państw, w których – jak uznano – nastąpił pełny rozkład pań-
stwowości, pierwsze cztery miejsca zajmują państwa afrykańskie: Somalia, 
Sudan, Zimbabwe i Czad, a w dalszej kolejności: Demokratyczna Republika 
Konga (6.), WybrzeŜe Kości Słoniowej (8.), Republika Środkowoafrykańska 
(10.), Gwinea (11.), Etiopia (16.), Uganda (17.), Nigeria (19.), Niger (22.), 
Burundi (24.), Kenia (26.), Kongo (27.), Malawi (29.), Sierra Leone (31.), 
Gwinea Bissau (32.) i Kamerun (33.). 
W powyŜszym kontekście nie ulega wątpliwości, Ŝe kontynent afrykański 
wymaga szczególnego zainteresowania, z tego teŜ względu podlega szero-
kim badaniom prowadzonym przez róŜne ośrodki. Wieloaspektowe badania 
na gruncie geopolitycznym realizowane są równieŜ w Akademii Obrony Na-
rodowej przez Katedrę Strategii i Geostrategii. Stąd zrodziła się myśl aby 
podzielić się z szerszym kręgiem osób zainteresowanych problematyką geo-
polityczną, zarówno wynikami badań jak i stosowanymi metodami badaw-
czymi. 
 Głównym celem artykułu będzie więc przedstawienie zarówno metody 
jak i wyników badań tzw. potencjału kryzysowego państw kontynentu afry-
kańskiego. Przy tym godzi się wspomnieć, Ŝe z uwagi na ograniczone ramy 
niniejszej publikacji nie będzie moŜliwym szczegółowe przedstawienie pro-
cesu badań oraz całościowych wyników analizy potencjału kryzysowego. 
Stąd autor poleca osobom zainteresowanym tą problematyką, w celu szcze-
gółowych rozwaŜań, pozycje wymienione w treści artykułu, które szerzej 
wyjaśniają poruszone kwestie i prezentują całościowo wyniki badań.  
 
 1. Kategorie zagroŜeń bezpieczeństwa państwa i dobór wskaźni ków 
do oceny potencjału kryzysowego 
 W celu określenia potencjału kryzysowego zagroŜeń bezpieczeństwa 
państwa istotnym jest przede wszystkim: wybór kategorii zagroŜeń bezpie-
czeństwa, a w ich ramach dobór wskaźników na podstawie których dokona-
na będzie ocena. Następnie zebranie danych i informacji oraz weryfikacja 
ich przydatności, po czym ich interpretacja i ocena z punktu widzenia poten-
cjalnej „zapalności”, czyli moŜliwości zaistnienia i skutków sytuacji kryzy-
sowej. Wskaźniki oraz dane i informacje, na podstawie których dokonuje się 
oceny, powinny być reprezentatywne i naleŜycie odzwierciedlać potencjalne 
zagroŜenia bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno identyfikowanych (dobra-
nych do wykonania analizy) kategorii zagroŜeń (np.: polityczne, społeczne, 
kulturowe, ekonomiczne, naturalne, ekologiczne, militarne itd.), jak i repre-
zentatywności tych wskaźników w poszczególnych kategoriach przyjętych 
zagroŜeń. Istotna dla oceny jest ogólna zasada, Ŝe większość szans determi-
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nuje stany integracji i koncentracji, a większość zagroŜeń – stany dezinte-
gracji i dekoncentracji. WaŜną kwestią dla tzw. „reprezentatywności” jest 
więc, jak wspomniano wyŜej, określenie zmiennych diagnostycznych 
(wskaźników). W wielowymiarowej analizie porównawczej (analizie wielo-
zmiennej), zmienne diagnostyczne (wskaźniki) stanowiące przedmiot oceny, 
powinny spełniać następujące kryteria: 

• ujmować najbardziej istotne właściwości analizowanych zjawisk (w 
tym wypadku zagroŜeń bezpieczeństwa), 

• winny być prosto, jasno i ściśle zdefiniowane, 
• być bezpośrednio mierzalne, 
• odznaczać się wysoką zmiennością przestrzenną, 
• nie powinny być wzajemnie wysoko skorelowane.  

 
 Część z powyŜszych warunków uwzględnia się w trakcie konstruowania 
(doboru) wskaźników w miarę rozbudowy listy zmiennych diagnostycznych, 
jak i określania kryteriów ich oceny.  
 Kolejną istotną kwestią leŜącą u podstaw wielowymiarowej analizy po-
równawczej jest konieczność rozwinięcia zbioru zmiennych diagnostycz-
nych (wartości wskaźników) w trzech podzbiorach: stymulant, destymulant i 
nominat. Dla stymulant poŜądane są „wysokie” wartości cech (z punktu wi-
dzenia zagroŜeń kryzysowych - wysokiego ryzyka), a dla destymulant – ni-
skie (tzn. takie które nie tworzą zagroŜeń kryzysowych - niskiego ryzyka). 
W przypadku nominat poŜądane są „normalne” - średnie poziomy zmien-
nych. W praktyce stosowanie nominat jest dość trudne, bowiem to ustalenia 
wartości poziomu normalnego danej zmiennej jest najbardziej kłopotliwe. 
Określenie zmiennych odbywa się zwykle na przesłankach negatywnych. Z 
uwagi na brak odpowiedniej teorii w tym względzie koniecznym było wie-
lokrotne posługiwanie się oceną ekspercką (metodą ekspercką), równieŜ w 
sytuacjach kiedy moŜna było wykorzystać kryteria formalne – dane staty-
styczne. Statystyczne metody ustalania stymulant, destymulant i nominat po-
legają na analizie struktury macierzy korelacji między zmiennymi diagno-
stycznymi. Oczywistym jednak jest, Ŝe w tak złoŜonych analizach dotyczą-
cych wielu kwestii róŜnorodnej natury, a nawet całokształtu bezpieczeństwa 
państw, określanie potencjału kryzysowego, szczególnie przy ocenie pozio-
mu bezpieczeństwa na tle warunków społecznych i kulturowych oraz poli-
tycznych, trudno byłoby zachować ścisłe reguły matematycznej poprawno-
ści, gdyŜ mogłyby one wypaczyć ostateczne wyniki i doprowadzić do błęd-
nej oceny potencjalnej „zapalności”. Stąd waŜną kwestią jest więc określe-
nie, które wartości zbioru danych stanowią stymulantę, a które destymulantę, 
oczywiście z punktu widzenia oceny potencjalnej „zapalności” i potencjału 
kryzysowego. Istotą oceny jest uzmysłowienie sobie, Ŝe ocena powyŜsza do-
tyczy potencjału „negatywnego” - „zapalności” – stąd, im dane zjawisko ma 
większy wpływ na wystąpienia sytuacji kryzysowej, tym wyŜsza jego ocena 
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nominalna w przyjętej skali potencjalnej „zapalności”. Szczegółowe zasady 
oceny kaŜdego ze wskaźników pod tym kątem, przedstawione są w pracy pt. 
Potencjał zagroŜeń kryzysowych państw i regionów świata, opracowanej w 
Akademii Obrony Narodowej pod kierownictwem autora referatu.  
 Na podstawie dotychczasowych badań nad bezpieczeństwem państwa, 
trudno uzyskać jednolity podział na kategorie reprezentujące wszystkie ro-
dzaje moŜliwych zagroŜeń kryzysowych, prowadzące równieŜ do konfliktów 
i wojen, a więc w szerokim tego słowa znaczeniu. Wynika to ze zróŜnico-
wanego spojrzenia na bezpieczeństwo i klasyfikację zagroŜeń przez róŜnych 
badaczy. Przy tym istotniejsze jest to, iŜ faktycznie z uwagi na skompliko-
wane związki przyczynowo-skutkowe jednolity podział na kategorie zagro-
Ŝeń, akceptowany przez wszystkich, jest niemoŜliwy do przedstawienia. Nie 
jest to jednak, aŜ tak bardzo waŜne, gdyŜ istotniejszym zagadnieniem było 
sporządzenie listy wskaźników (mierników), które będą reprezentatywne dla 
większości zagroŜeń, konfliktów i zjawisk kryzysowych, według których 
będzie moŜna dokonywać w miarę jednoznacznej oceny stopnia potencjalnej 
„zapalności”. Na podstawie wielu rozwaŜań przedstawionych m.in. w pracy 
pt. Ocena zagroŜeń bezpieczeństwa państwa – zasady teoretyczne, wyd. 
AON 2008, przyjąłem następującą klasyfikację czynników kryzysowych, 
pogrupowanych w odpowiednie kategorie: 1) polityczne; 2) środowiskowe 
(naturalne); 3) społeczno-kulturowe; 4) ekonomiczne oraz 5) militarne. 
 Pierwsza kategoria czynników odzwierciedla problematykę zagroŜeń, 
które klasyfikuje się jako polityczne, czyli dotyczy kryzysów, konfliktów i 
wojen rodzących się i występujących na gruncie czynników (zagroŜeń) poli-
tycznych. Wskaźniki przyjęte do oceny tej grupy zagroŜeń powinny mieć 
wymiar (skalę) istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i powinny 
odzwierciedlać potencjalne źródła wystąpienia kryzysów, konfliktów i wo-
jen na tle politycznym. 
 Druga kategoria to czynniki środowiskowe (naturalne), a więc problemy 
i zagroŜenia wynikające ze zjawisk i czynników przyrodniczych, które wy-
stępują w wielu państwach w formie kataklizmów naturalnych (klęsk Ŝywio-
łowych) lub u podłoŜa których leŜą czynniki fizyczno-geograficzne lub przy-
rodnicze. W szczególności są to więc te zagroŜenia, które dotyczą środowi-
ska naturalnego i stwarzają istotne problemy oraz destabilizują sytuację w 
państwie oraz mogą doprowadzić na tym tle do sytuacji kryzysowej. Są tu 
więc brane pod uwagę sytuacje i zdarzenia wynikające z występowania róŜ-
norodnych zjawisk naturalnych, których zaistnienie, szczególnie w formie 
najbardziej drastycznej, jako kataklizmy i klęski Ŝywiołowe, moŜe przyczy-
nić się do destabilizacji sytuacji w państwie, czy wystąpienia sytuacji kryzy-
sowej.  
 Do trzeciej kategorii czynników zagroŜeń, dla której dobrane zostały 
wskaźniki oceniane w ramach analizy potencjału kryzysowego, zaliczyłem 
czynniki społeczno-kulturowe. W kategorii tej dobrane wskaźniki, dotyczą 
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zagroŜeń związanych ze: strukturą ludności, konfliktami społecznymi, 
mniejszościami, migracjami i uchodźcami oraz azylantami, konfliktami na 
tle religijnym i wyznaniowym, terroryzmem, zdrowotnością, przestępczością 
zorganizowaną, niedorozwojem społecznym i innymi moŜliwymi proble-
mami społecznymi, czy szerzej kulturowymi, które są często zarzewiem spo-
rów, kryzysów, konfliktów i wojen. 
 Czwarta kategoria obejmuje czynniki ekonomiczne, które dotyczą poten-
cjalnych zagroŜeń rodzących się na bazie nieodpowiedniej sytuacji ekono-
micznej państwa. Szczególnie istotne są tu problemy dotyczące: niskiego 
poziomu rozwoju ekonomicznego i jego spadku, niewłaściwej struktury 
ekonomicznej, problemów energetyki (bezpieczeństwa energetycznego), 
niewłaściwej struktury finansów, słabej gospodarki rolnej (bezpieczeństwa 
Ŝywnościowego), problemów ekologicznych, niewłaściwych relacji w han-
dlu i wymianie międzynarodowej, zagroŜeń antropogenicznych (katastrof 
technologicznych i technicznych) oraz innych. Niektórzy badacze problemy 
ekologiczne wyodrębniają wśród kategorii zagroŜeń bezpieczeństwa pań-
stwa, jednak w moich rozwaŜaniach przyjąłem za zasadne umieszczenie tej 
problematyki w grupie czynników ekonomicznych, a po części w środowi-
skowych (naturalnych).  
 Piąta kategoria obejmuje czynniki militarne, które dotyczą potencjalnego 
wpływu zagroŜeń militarnych lub zagroŜeń rodzących się na tym gruncie, na 
moŜliwość wystąpienie kryzysów, konfliktów i wojen. W kategorii tej rozpa-
trywane będą kwestie zagroŜeń wynikających z posiadania nadmiernego po-
tencjału militarnego lub zbyt niskiego, zbyt duŜych wydatków budŜetowych 
na zbrojenia, posiadanie i proliferacja broni masowego raŜenia, niskiego po-
ziomu lub braku cywilnej kontroli nad armią, nie uzasadnionej i zbytniej ak-
tywności militarnej, poziomu wyszkolenia sił zbrojnych oraz ich poziomu 
technologicznego i struktury uzbrojenia. Niektóre z przedstawionych zagad-
nień wkraczają na pole informacji niejawnych lub trudno dostępnych, stąd 
nie zawsze problematyka ta jest rozpatrywana, a czasem pomija się w wielu 
rozwaŜaniach całą tę grupę zagroŜeń. W odniesieniu do państw kontynentu 
afrykańskiego dokonana została ocena zagroŜeń militarnych i określony zo-
stał potencjał kryzysowy na podstawie wskaźników reprezentatywnych dla 
tej kategorii zagroŜeń bezpieczeństwa.  
 Kolejną istotną kwestią w procesie analizy wielozmiennej był dobór 
wskaźników w poszczególnych kategoriach (grupach) zagroŜeń bezpieczeń-
stwa, wymienionych wyŜej, tak aby one jak najbardziej odpowiadały kryte-
riom teoretycznym. Wskaźniki te posłuŜyły do określenia potencjału kryzy-
sowego poprzez ocenę potencjalnej „zapalności” w przyjętej skali, stąd do-
boru ich dokonano równieŜ z punktu widzenia reprezentatywności dla za-
groŜeń, rozpatrywanych w przedstawionych grupach (kategoriach). 
Problematyce doboru wskaźników oraz źródłom danych i informacji, naleŜa-
łoby poświęcić więcej uwagi, jednak z powodu ograniczonych ram artykułu 
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nie jest to moŜliwe, stąd odsyłam zainteresowanych do prac badawczych 
wykonanych na poruszony temat w Akademii Obrony Narodowej. W arty-
kule natomiast skupiłem się na wycinkowym zaprezentowaniu metody i 
końcowych wyników analizy potencjału kryzysowego państw kontynentu 
afrykańskiego. Do określenia potencjału kryzysowego, na podstawie pozio-
mu „zapalności”, w poszczególnych kategoriach (grupach) zagroŜeń bezpie-
czeństwa, zostały przyjęte następujące wskaźniki  

• w pierwszej kategorii - wskaźniki potencjału zagroŜeń politycznych: 
1.1. PołoŜenie geopolityczne, 1.2. System władzy, 1.3. Spory gra-
niczne / terytorialne, 1.4. Eksklawy / enklawy, 1.5. Separatyzm, 1.6. 
Nacjonalizm / ekstremizm, 1.7. Stosunki z sąsiednimi krajami; 

• w drugiej kategorii – wskaźniki potencjału zagroŜeń środowisko-
wych (naturalnych): 2.1. ZagroŜenia hydrometeorologiczne, 2.2. Za-
groŜenia geologiczne, 2.3. ZagroŜenia endemiczne, 2.4. Podstawy 
do samowystarczalności Ŝywnościowej, 2.5. Zasoby wody, 2.6. Za-
soby surowców strategicznych; 

• w trzeciej kategorii – wskaźniki potencjału zagroŜeń społeczno-
kulturowych: 3.1. Konflikty społeczny, 3.2. Struktura wieku ludno-
ści, 3.3. Przyrost naturalny, 3.4. Koncentracja ludności, 3.5. Migra-
cje ludności i uchodźcy, 3.6. Mniejszości narodowe / grupy etniczne 
/ plemiona / klany, 3.7. Zdrowotność / epidemie / pandemie, 3.8. 
ZróŜnicowanie religijne, 3.9. Fundamentalizm religijny, 3.10. Terro-
ryzm, 3.11. Przestępczość zorganizowana i korupcja, 3.12. Wskaź-
nik rozwoju społecznego - HDI; 

• w czwartej kategorii – wskaźniki potencjału zagroŜeń ekonomicz-
nych: 4.1. PKB na mieszkańca, 4.2. Poziom inflacji, 4.3. Dług ze-
wnętrzny, 4.4. Skala ubóstwa, 4.5. Bezrobocie, 4.6. Tempo wzrostu 
produkcji, 4.7. Bezpieczeństwa energetyczne, 4.8. Bezpieczeństwa 
Ŝywnościowe, 4.9. Narkotyki (uprawa / handel), 4.10. Problemy 
ekologiczne, 4.11. Struktura handlu, 4.12. ZagroŜenia technologicz-
ne – ryzyko katastrof; 

• w piątej kategorii – wskaźniki potencjału zagroŜeń militarnych: 5.1. 
Potencjał militarny, 5.2. Posiadanie i proliferacja BMR, 5.3. Wydat-
ki militarne na mieszkańca, 5.4. Aktywność militarna, 
5.5.Procentowy udział wydatków militarnych w PKB, 5.6. Cywilna 
kontrola armii, 5.7. Ryzyko intensywności konfliktów. 

 
 2. Kryteria oceny wskaźników potencjału kryzysowego oraz ocena 
 syntetyczna 
 Po zdefiniowaniu wskaźników potencjału kryzysowego w poszczegól-
nych kategoriach zagroŜeń bezpieczeństwa, nastąpił kolejny etap analizy 
wielozmiennej, w którym zostały określone zasady oceny przyjętych wskaź-
ników oraz sposób określania syntetycznej wartości potencjału kryzysowego 
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(na podstawie potencjalnej „zapalności”). Potencjalna „zapalność” określana 
była indywidualnie dla kaŜdego wskaźnika, poprzez przyporządkowanie 
(wystawienie) oceny w przyjętej skali od „4” do „0”. Na podstawie danych 
(informacji), określonych z materiałów źródłowych, a dotyczących badanego 
wskaźnika i przyjętych przedziałów wartości (klas) dla tzw. stymulant, de-
stymulant i nominat, wystawione zostały odpowiednie oceny: „4”, „3”, „2”, 
„1” lub „0”. Czynności te wykonano w przygotowanych matrycach poten-
cjału kryzysowego (przykład w załączniku 1) dla kaŜdego państwa na kon-
tynencie afrykańskim. Przy dokonywaniu oceny wskaźników kierowano się 
kryteriami, które przedstawiono niŜej w formie opisowej. Przyporządkowane 
(wystawione) oceny dla poszczególnych wskaźników, według przyjętej skali 
punktowej od „4” do „0”, powinny odpowiadać następującym kryteriom: 

• bardzo duŜy potencjał kryzysowy (bardzo wysoka „zapalność”) – 
ocena „4”, co oznacza, Ŝe: trwa sytuacja kryzysowa wynikająca z 
zaistnienia określonego zagroŜenia lub występuje duŜe natęŜenie i 
znaczna skala przestrzenna negatywnych sytuacji, zdarzeń, katakli-
zmów, klęsk, katastrof, a takŜe istnieje wysokie prawdopodobień-
stwo ich zaistnienia w najbliŜszym czasie w skali, która moŜe zagra-
Ŝać podstawom istnienia państwa, skutkować rozkładem państwo-
wości i jego upadkiem (pozbawienie suwerenności, zniszczenie pod-
staw bytu ekonomicznego, znaczne straty ludzkie i materialne), a 
nawet ta negatywna sytuacja moŜe rozprzestrzenić się na inne pań-
stwa regionu; 

• duŜy potencjał kryzysowy (wysoka „zapalność”) – ocena „3”, co 
oznacza, Ŝe: trwa sytuacja kryzysowa wynikająca z określonego 
czynnika, jednak w mniejszej skali przestrzennej (objęta jest nią 
jednak znaczna część terytorium kraju i duŜa część ludności pań-
stwa) lub występuje znaczne natęŜenie i duŜa skala przestrzenna ne-
gatywnych sytuacji, zdarzeń, kataklizmów, klęsk, katastrof, a takŜe 
istnieje znaczne prawdopodobieństwo ich zaistnienia w najbliŜszym 
czasie w skali, która moŜe zagraŜać podstawom egzystencji części 
państwa, skutkować rozkładem ekonomicznym i upadkiem systemu 
państwowego na części terytorium (znaczne straty ludzkie i mate-
rialne, znaczne uszczuplenie podstaw bytu ekonomicznego, brak 
kontroli nad częścią terytorium), a nawet ta negatywna sytuacja mo-
Ŝe rozprzestrzenić się na całe państwo; 

• średni potencjał kryzysowy (średnia „zapalność”) – ocena „2”, co 
oznacza, Ŝe nie występuje sytuacja kryzysowa wynikająca z okre-
ślonego czynnika zagroŜeń, jednak istnieje duŜe prawdopodobień-
stwo negatywnego rozwoju sytuacji, wystąpienia nagłych zjawisk, 
zdarzeń, kataklizmów, klęsk Ŝywiołowych czy katastrof, co moŜe 
skutkować znacznym uszczupleniem potencjału ekonomicznego 
(straty i zniszczenia materialnych podstaw funkcjonowania gospo-
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darki, straty ludzkie, brak kontroli nad częścią terytorium państwa) 
oraz inne negatywne skutki na części terytorium państwa; 

• niski potencjał kryzysowy (niska „zapalność”) – ocena „1”, co 
oznacza, Ŝe zauwaŜalne są symptomy pogorszenia się sytuacji w 
stosunku do stanu normalnego, w którym nie występują zakłócenia 
rozwoju społeczno-ekonomicznego, nie występują symptomy sytu-
acji kryzysowej i następuje w miarę niezakłócony rozwój. Występu-
jące negatywne zjawiska i rozwój sytuacji, w tym i potencjalne ka-
taklizmy, klęski Ŝywiołowe, katastrofy nie destabilizują sytuacji w 
państwie oraz państwo radzi sobie z występującymi problemami i 
ich skutkami oraz jest w stanie w miarę sprawnie je likwidować. Ist-
niej potrzeba monitorowania sytuacji; 

• brak symptomów wystąpienia zagroŜenia – ocena „0”, brak lub 
bardzo niskie moŜliwości rozwoju sytuacji kryzysowej. Sytuacja na 
poziomie normalnym, w którym nie występują zakłócenia rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, nie występują symptomy sytuacji kryzy-
sowej i następuje niezakłócony rozwój. Występujące negatywne 
zjawiska i rozwój sytuacji, w tym i potencjalne kataklizmy, klęski 
Ŝywiołowe, katastrofy nie destabilizują sytuacji w państwie oraz jest 
ono w stanie radzić sobie z występującymi problemami oraz spraw-
nie je likwidować. 

 
 Po dokonaniu oceny poszczególnych wskaźników w przyjętej skali „za-
palności” w opracowanych matrycach (przykład w załączniku 1), przystą-
piono do określenia ogólnej  wartości potencjału kryzysowego dla poszcze-
gólnych kategorii (grup) zagroŜeń (politycznych, środowiskowych, spo-
łeczno-kulturowych, ekonomicznych i militarnych). Następnie dokonano 
obliczenia syntetycznej wartości potencjał kryzysowego dla kaŜdego pań-
stwa na podstawie wszystkich wskaźników zagroŜeń. Syntetyczną wartość 
potencjału kryzysowego dla kaŜdego państwa określono jako średnią waŜo-
ną, którą obliczano w następujący sposób: dla kaŜdej kategorii czynników 
określa się wartość ogólną potencjału wyraŜoną liczbą całkowitą, przyjmując 
dla całej kategorii czynników taką wartość, przy której ogólna liczba wskaź-
ników na poziomie najwyŜszym osiąga co najmniej jedną trzecią ich ogólnej 
ilości w danej kategorii, np.: w kategorii czwartej (wskaźniki ekonomiczne) 
ocenianych jest 12 wskaźników, stąd 1/3 tej liczby to 4 wskaźniki. Analizu-
jemy oceny wskaźników w tej kategorii, od wartości najwyŜszej tzn. od oce-
ny „4” (bardzo wysoka „zapalność”), jeŜeli będą cztery wskaźniki (1/3 ich 
ogólnej ilości) na tym poziomie, to ocena średnia dla całej grupy wynosić 
będzie „4” (bardzo wysoki potencjał kryzysowy). JeŜeli nie będzie czterech 
ocen na najwyŜszym poziomie to „schodzimy” jedną ocenę niŜej i dodatko-
wo sprawdzamy ile jest ocen „3” (wysoki potencjał „zapalności”). JeŜeli 
łącznie wskaźników ocenionych na „4” i „3” będzie juŜ cztery, to ocena 
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ogólna dla tej grupy wyniesie „3” (wysoki potencjał kryzysowy). Dla lep-
szego zobrazowania przyjmijmy dla przykładu, Ŝe otrzymano następujące 
oceny dla poszczególnych wskaźników: 4.1. – „0”; 4.2. – „2”; 4.3. – „3”; 
4.4. – „1”; 4.5. – „3”; 4.6. – „4”; 4.7. – „3”; 4.8. – „2”; 4.9. – „2”; 4.10 – „1”; 
4.11. – „3”; 4.12. – „2”. Z uwagi na to, iŜ ogólnie w przykładowej kategorii 
jest 12 wskaźników (od 4.1. do  4.12.), to co najmniej 4 z nich (1/3 liczby 
12) muszą mieć określoną wartość lub większą, w naszym przykładzie ma-
my: „4” – jeden wskaźnik, „3” – cztery wskaźniki, a więc w tej sytuacji 
mamy juŜ powyŜej 1/3 ogólnej liczby wskaźników, która została osiągnięta 
na poziomie „3” (w przykładzie mamy łącznie pięć wskaźników na pozio-
mie „4” i „ 3”). Wystawiamy więc dla tej kategorii zagroŜeń wartość „3”, 
określającą - wysoki potencjał kryzysowy. Analogicznie określamy kolejne 
ogólne wartości potencjału kryzysowego dla pozostałych kategorii (grup) 
zagroŜeń. 
 Z kolei przechodzimy do określenia wartości syntetycznej potencjału 
kryzysowego. W tym celu dla przykładu załóŜmy, Ŝe w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymaliśmy następujące ogólne wartości: dla pierwszej – „4” 
(przy siedmiu wskaźnikach), dla drugiej kategorii – „3” (przy sześciu 
wskaźnikach), dla trzeciej kategorii – „4” (przy dwunastu wskaźnikach), dla 
czwartej kategorii – „3” (równieŜ przy dwunastu wskaźnikach) i dla piątej 
kategorii – „2” (przy siedmiu wskaźnikach). Z uwagi na róŜną liczbę wskaź-
ników, dla poszczególnych kategorii przyjmujemy „wagi”, które będą równe 
ich liczbie w danej kategorii. W naszym przykładzie dla pierwszej grupy – 
„waga” 7 (gdyŜ jest siedem wskaźników), dla drugiej – 6, dla trzeciej – 12, 
dla czwartej – 12 oraz dla piątej – 7. Następnie obliczamy średnią waŜoną 
(wartość syntetyczną potencjału) ze wzoru: 
           W1x K1+W2xK2+W3xK3+W4xK4+W5x K5 
SP =      
                               K1+K2+K3+K4+K5 

gdzie: 
W i – ogólna ocena potencjału kryzysowego dla danej kategorii zagroŜeń;  
K i – liczba wskaźników w danej kategorii (waga); 
W naszym przykładzie: 
           7x4+6x3+12x4+12x3+7x2                    144 
Sp =                                                      =                                =  3,27 
                     7+6+12+12+7                               44 
 
Syntetyczna wartość potencjału kryzysowego dla hipotetycznego państwa w 
przedstawionym przykładzie wynosiłaby więc 3,27. 
W przedstawiony sposób dokonano obliczenia syntetycznych wartości po-
tencjału kryzysowego dla wszystkich państw na kontynencie afrykańskim, a 
otrzymane wyniki prezentowane są niŜej w formie graficznej na rys.6 oraz w 
załączniku 2. 
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 3. Wskaźniki potencjału kryzysowego państw kontynentu afry kań-
skiego i zasady ich oceny 
 Określenie potencjału kryzysowego państw na kontynencie afrykańskim 
przeprowadzone zostało na podstawie oceny pięciu grup (kategorii) wskaź-
ników adekwatnych do określonych (przyjętych) zagroŜeń. Wskaźniki zosta-
ły tak dobrane, Ŝeby ich identyfikacja była w miarę jednoznaczna i aby 
umoŜliwiały w sposób obiektywny określić ich stan (wartości) na podstawie 
których dokonana została ocena poziomu „zapalności”. To z kolei umoŜliwi-
ło określenie ogólnych wartości potencjału kryzysowego, w poszczególnych 
grupach (kategoriach) zagroŜeń bezpieczeństwa, jak równieŜ syntetycznych 
wartości potencjału kryzysowego dla kaŜdego państwa kontynentu. Przyjęte 
zostały następujące grupy wskaźników potencjału zagroŜeń bezpieczeństwa, 
czy moŜe lepiej naleŜałoby powiedzieć potencjału „niebezpieczeństwa”, 
czyli potencjału kryzysowego: 

• zagroŜenia polityczne; 
• zagroŜenia środowiskowe (naturalne); 
• zagroŜenia społeczno-kulturowe; 
• zagroŜenia ekonomiczne; 
• zagroŜenia militarne. 

 
 W kaŜdej z wymienionych grup zagroŜeń przyjęto reprezentatywne 
wskaźniki, które wypracowane zostały w ramach pracy badawczej nt. Ocena 
zagroŜeń bezpieczeństwa państwa – zasady teoretyczne, wyd. AON 2008, 
syg. S/7351. Dane i informacje oraz wartości poszczególnych wskaźników 
określane były na podstawie wielu baz danych do których udało się dotrzeć i 
które podlegały w miarę moŜliwości weryfikacji poprzez ich porównanie z 
róŜnych źródeł.  
ZagroŜenia polityczne i wskaźniki ich identyfikacji oraz zasady oceny 
Wskaźniki zagroŜeń politycznych powinny być reprezentatywne dla poten-
cjalnego zaistnienia sytuacji konfliktowej i kryzysowej (równieŜ wojennej) 
w państwach7 kontynentu, której tłem są problemy polityczne. Wskaźniki te 
powinny więc wyraŜać zagroŜenia o naturze politycznej. Dla rozpatrywania 
potencjału zagroŜeń politycznych w państwach kontynentu afrykańskiego 
przyjęto następujące wskaźniki (załącznik 1): 1.1. połoŜenie geopolityczne; 
1.2. system władzy (Democratic governance); 1.3. spory graniczne / teryto-

                                                 

7 Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposaŜoną w suwerenną władzę, jest 
teŜ organizacją terytorialną i przymusową. Państwo jest organizacją polityczną, gdyŜ koncen-
truje swoją aktywność wokół zarządzania. Patrz: Społeczeństwo i polityka – podstawy nauk 
politycznych, red. K. Wojtaszek, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, War-
szawa 2003, s.196. 
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rialne; 1.4. eksklawy/enklawy; 1.5. separatyzm; 1.6. nacjona-
lizm/ekstremizm; 1.7. stosunki z sąsiednimi państwami.  
 W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe ta grupa wskaźników jest dość trud-
na do oceny z uwagi na konieczną znajomość sytuacji politycznej państwa, 
co jest wypadkową wielu problemów o charakterze interdyscyplinarnym. 
Wymagana jest tu ponadto konieczność pozyskania wielu informacji opiso-
wych o charakterze trudno wymiernym. W wyniku dokonanej analizy wielo-
zmiennej i określenia poziomu „zapalności” na podstawie wskaźników dla 
państw kontynentu afrykańskiego, otrzymano wyniki oceny potencjału kry-
zysowego (na gruncie zagroŜeń politycznych), które w formie graficznej są 
przedstawione na rys. 1. 
 Jednym ze wskaźników w tej grupie jest system władzy (ang. forms of 
government, government type – Democratic Governance). We współcze-
snych państwach, równieŜ na kontynencie afrykańskim, wykształciły się 
róŜne modele sprawowania władzy. Systemy władzy i sposoby jej sprawo-
wania mogą stymulować lub wręcz być bezpośrednią przyczyną występują-
cych kryzysów i konfliktów. Ze względu na charakter władzy państwo moŜe 
być republiką, monarchią, moŜe być państwem demokratycznym bądź totali-
tarnym, scentralizowanym lub zdecentralizowanym. W ujęciu ustrojowym, 
istnieją państwa unitarne oraz w róŜnym stopniu federalne (federacja lub 
konfederacja – dobrowolne zrzeszenie niezaleŜnych państw). 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys.1. Potencjał kryzysowy państw Afryki na gruncie zagroŜeń politycznych  
 
 Ocena systemy władzy z punktu widzenia określenia potencjału kryzy-
sowego (potencjalnej „zapalności”) jest zapewne nie w pełni wymierna i 
trudno byłoby tu zastosować jednoznaczną wartość wskaźnika, na podstawie 
której moŜna by dokonać oceny. Jedną z moŜliwości wykonania oceny jest 
wykorzystanie wskaźnika tzw. „poziomu demokratycznego kierowania pań-
stwem” (ang. Democratic governance), którego wartości są określone licz-
bowo w przedziale 0-10, jako tzw. indeks poziom ryzyka wynikającego z sys-
temu władzy, pozwalającego ocenić ryzyko zagroŜeń politycznych dla kon-
kretnego państwa (załącznik 1). 
 W państwach niedemokratycznych władzą obdarza się jedną grupę (tzw. 
nomenklaturę, oligarchię, władza moŜe teŜ podtrzymywać segregację raso-
wą, jak np. do niedawna apartheid w RPA). Oczywistym jest, Ŝe tego typu 
systemy władzy powodują, Ŝe potencjał „zapalności” jest w tych państwach 
na wysokim poziomie i prędzej czy później dochodzi do sytuacji kryzysowej 
i konfliktów na tle sprawowania władzy. Istotny jest teŜ styl sprawowania 
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władzy, przy tym najogólniej rozróŜnia się trzy jego typy: autokratyczny, 
demokratyczny i liberalny. Przykładem pierwszego typu jest autorytaryzm – 
system rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego 
przywódcy, a często takŜe wsparty na armii. System ten często, pomimo po-
zorów stabilności opierającej się na sile i aparacie przymusu, prędzej czy 
później z reguły ulega rozpadowi, najczęściej w momencie odsunięcia do-
tychczasowego przywódcy od władzy, na skutek przewrotu w państwie lub z 
powodu śmierci przywódcy. NaleŜy więc oceniać taki system sprawowania 
władzy, jako wyjątkowo zapalny. Autorytarny system rządów często zacho-
wuje pewne cechy i instytucje demokracji jak na przykład wybory, które 
jednak - podobnie jak w totalitaryzmie - nie mają większego znaczenia 
prawnego i politycznego. Obecnie do rządów autorytarnych zalicza się sze-
reg dyktatur w Afryce. Z drugiej strony brak tu charakterystycznej dla totali-
taryzmu ścisłej kontroli państwa nad wszystkimi aspektami Ŝycia społeczne-
go, kulturalnego i gospodarczego obywateli. Stąd systemem o największej 
zapalności jest totalitaryzm, którego istota polega na, jak wspomniano, peł-
nej kontroli państwa nad obywatelem.  
 Ocena „zapalności” wskaźnika „poziom demokratycznego kierowania 
państwem” (ang. Democratic governance) – załącznik 1, powinna być okre-
ślana, według następujących zasad: jeŜeli wartość wskaźnika jest w prze-
dziale 0-2,5 to ocena „zapalności” – 4 (bardzo wysoka zapalność); wartość 
wskaźnika 2,5-5,0 to ocena „zapalności” – 3 (wysoka zapalność); wartość 
wskaźnika 5,0-7,5 to ocena „zapalności” – 2 (średnia zapalność); wartość 
wskaźnika 7,5-10,0 to ocena „zapalności” – 1 (niska zapalność) oraz – 0 
(brak symptomów). Oceny powyŜsze mogą być modyfikowane o jeden po-
ziom na podstawie informacji opisowych dotyczących systemu sprawowania 
władzy. 
 Źródłem informacji są tu dane dotyczące wartości wskaźnika „poziom 
demokratycznego kierowania państwem” (ang. Democratic governance) 
charakteryzujące system demokratyzacji władzy w państwie oraz dodatkowe 
informacje opisowe charakteryzujące partie polityczne i przywódców (ang. 
political parties and leaders), patrz – ang. The Word Factbook, znajdujące 
się na następujących stronach internetowych:  
http://forummaps.maplecroft.com/loadmap?template=min  
https://www.cia.gov/library/publications/the-
worldfactbook/geos/xx.html#Govt  
oraz wskaźniki polityki bezpieczeństwa państw (ang. Country Indicators for 
Foreign Policy): http://www.carlton.ca/cifp/rank.htm.  
 ZagroŜenia środowiskowe (naturalne) i wskaźniki ich identyfikacji  oraz 
zasady oceny 
Wskaźniki środowiskowe (naturalne) powinny być reprezentatywne dla oce-
ny potencjalnego zaistnienia sytuacji konfliktowej i kryzysowej w pań-
stwach kontynentu, której przyczyną są kataklizmy naturalne (klęski Ŝywio-
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łowe) - spowodowane najogólniej rzecz biorąc przez siły przyrody (natury). 
Wskaźniki te powinny więc dotyczyć zagroŜeń wynikających z moŜliwości 
(ryzyka) występowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, a więc natu-
ralnych na które człowiek i środowisko są bardziej lub mniej naraŜone w po-
szczególnych państwach.  
Do oceny potencjału kryzysowego w grupie czynników (zagroŜeń) środowi-
skowych (naturalnych) przyjęto następujące wskaźniki: 2.1. – zagroŜenia 
hydrometeorologiczne (wskaźnik HNDI); 2.2. – zagroŜenia geologiczne 
(wskaźnik GNDI); 2.3. – zagroŜenia endemiczne; 2.4. – podstawy do samo-
wystarczalności Ŝywnościowej; 2.5. – zasoby wody (wskaźnik WSI); 2.6. – 
zasoby surowców strategicznych.  
Kataklizmy naturalne (klęski Ŝywiołowe, katastrofy ekologiczne), to częste 
zdarzenia na kontynencie afrykańskim, a wynikają one ze zjawisk i proce-
sów naturalnych na Ziemi. Są przyczyną ogromnych zniszczeń, strat mate-
rialnych oraz śmierci milionów ludzi, a więc w skali większej niŜ straty i 
zniszczenia poniesione w wielu wojnach. Zalicza się do nich: trzęsienia zie-
mi; wybuchy wulkanów; poŜary; powodzie i zalania terenu; tsunami, hura-
gany, tornada, cyklony i trąby powietrzne; sztormy; ekstremalne temperatu-
ry, skutkiem których występują: w lecie upały i często długotrwałe susze; 
ulewne deszcze; burze i poŜary wielkoprzestrzenne lasów, sawanny, czy ste-
pu; osuwiska i lawiny; choroby endemiczne, epidemie i pandemie; oraz inne 
zjawiska i sytuacje spowodowane niedostatkiem wody, plagami owadów i 
niszczeniem upraw itd. 
 Skutkiem kataklizmów naturalnych są straty ludzkie bezpośrednie 
(śmierć osób, czasem wielu tysięcy ludzi) ale równieŜ ofiarami klęsk Ŝywio-
łowych są osoby w róŜnym wieku i o róŜnym stanie zdrowia, których śmierć 
klęski Ŝywiołowe przyśpieszyły, tj. ofiary szoków, zawałów, epidemii, gło-
du, wyczerpania itp. 
 Niekorzystne zdarzenia naturalne są monitorowane przez wiele global-
nych systemów teledetekcyjnych, tworzone są równieŜ bazy danych w któ-
rych gromadzone są informacje na temat incydentów, katastrof czy katakli-
zmów. Gromadzone dane dotyczą najczęściej liczby osób zabitych i poszko-
dowanych (rannych), kwoty oszacowanych strat materialnych w infrastruk-
turze, istoty i przebiegu samego zdarzenia oraz wiele innych. Czasem dane 
te są analizowane i prezentowane w róŜnych formach graficznych lub poda-
wane są wartości liczbowe. Przykładem moŜe być równieŜ współczynnik 
zagroŜeń naturalnych NDI 8(ang. Natural Disasters Index). NaleŜy przy tym 
mieć na uwadze, Ŝe w większości przypadków, kataklizmy naturalne są 
przyczyną wielu powiązanych ze sobą katastrof, to znaczy, Ŝe jedna kata-
strofa moŜe towarzyszyć innej. Na przykład, erupcja wulkanu moŜe spowo-

                                                 

8 http://forummaps.maplecroft.com/loadmap?template=min. 
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dować trzęsienie ziemi o znacznej sile lub teŜ tsunami, które z kolei mogą 
wywołać ogień, powódź lub osuwanie terenu, to z kolei zburzenie obiektów 
(budynków i budowli) i inne skutki. W wyniku kataklizmów naturalnych 
ponoszone są na świecie coraz większe straty materialne oceniane na setki 
miliardów dolarów. 
 Kolejna grupa zagroŜeń środowiskowych to zagroŜenia endemiczne, któ-
re wynikają ze specyfiki warunków naturalnych (przede wszystkim związa-
nych z klimatem), jakie panują w róŜnych miejscach świata, skutkiem tego 
wykształciły się i występują tam specyficzne formy fauny i flory, mogące 
przenosić w róŜnej formie czynniki zagroŜeń endemicznych (mucha tse-tse, 
komary, kleszcze, pasoŜyty np. ameba, mikroby – bakterie, wirusy, grzyby, 
których skutkiem mogą być choroby endemiczne i epidemie – cholera, go-
rączka krwotoczna - Ebola, malaria, Ŝółta febra, ślepota rzeczna, Ŝółtaczka 
itd.). 
 W wyniku dokonanej analizy potencjału kryzysowego, powodowanego 
przez czynniki środowiskowe (naturalne) dla państw kontynentu afrykań-
skiego otrzymano wartości ogólne, prezentowane zbiorczo w postaci gra-
ficznej na rys. 2. 
 W tej kategorii zagroŜeń jednym ze wskaźników (załącznik 1) są zagro-
Ŝenia hydrometeorologiczne (ang. hydrometeorological disasters), które 
doprowadzają do zdarzeń wynikających z rozwoju sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej w duŜej skali przestrzennej, powodujących straty ekono-
miczne i poza ekonomiczne w tym utratę zdrowia, Ŝycia, przepadek mienia 
ludności czy szkody w ekosystemach i infrastrukturze. Skutkiem katakli-
zmów tego typu są zabici i ranni - osoby poszkodowane) oraz znaczne straty 
materialne. Przy ocenie potencjału zapalności na tle tego typu zagroŜeń, na-
leŜy brać pod uwagę ryzyko określone na podstawie częstości występowania 
zdarzeń, skali strat ludzkich i materialnych, rozległość przestrzenną katakli-
zmów i in. Szczególne znaczenie z racji największych (najtragiczniejszych) 
skutków wśród kataklizmów hydrometeorologicznych mają powodzie i 
gwałtowne sztormy połączone z huraganowymi wiatrami. 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys. 2. Potencjał kryzysowy państw Afryki na gruncie zagroŜeń środowiskowych (natural-
nych) 
 
 Kataklizmy hydrometeorologiczne dotyczą zjawisk meteorologicznych i 
hydrologicznych, które często są ze sobą powiązane, są nimi: opady nawal-
ne, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady i zlodzenie, ekstremal-
ne temperatury, długotrwałe susze, sztormy, huragany (tornada, cyklony, 
trąby powietrzne) itd. 
 Dane o zaistniałych kataklizmach hydrometeorologicznych są gromadzo-
ne w wielu róŜnych bazach informacyjnych prowadzonych w zasięgu lokal-
nym (narodowym), regionalnym lub globalnym. Zdarzenia te są równieŜ 
monitorowane przez wiele systemów teledetekcyjnych o zasięgu globalnym.  
 Poziom „zapalności” moŜna określać na podstawie wartości wskaźnika 
zagroŜeń hydrometeorologicznych (ang. Hydro-meteorological Natural Di-
sasters Index - HNDI) – załącznik 1. Powinien być on określany według na-
stępujących zasad: jeŜeli wartość wskaźnika HNDI jest w przedziale 0-2,5 to 
ocena „zapalności” – 4 (bardzo wysoka zapalność); wartość wskaźnika 2,5-
5,0 to ocena „zapalności” – 3 (wysoka zapalność); wartość wskaźnika 5,0-
7,5 to ocena „zapalności” – 2 (średnia zapalność); wartość wskaźnika 7,5-
10,0 to ocena „zapalności” – 1 (niska zapalność) lub 0 – brak symptomów. 
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Oceny powyŜsze mogą być modyfikowane o jeden stopień na podstawie in-
formacji opisowych dotyczących zagroŜeń hydrometeorologicznych.  
 Źródłem danych i informacji są tu ogólnodostępne bazy danych często 
występujące w postaci numerycznej (serwisy oficjalnych struktur naukowo-
badawczych i róŜnych organizacji państwowych i pozarządowych). Infor-
macje te występują w formie danych liczbowych zestawianych w przyjętych 
systemach baz, często w arkuszach kalkulacyjnych (Excel, Access i innych). 
Zawierają one dane o zdarzeniach, zbierane według przyjętej metodologii i z 
wyszczególnieniem takich informacji jak: miejsce i data zdarzenia, liczby 
osób, które zginęły lub zostały ranne w wyniku katastrofy czy kataklizmu, 
straty materialne poniesione w wyniku zdarzenia i inne. Ponadto jak wspo-
mniano przedstawiane są liczne materiały graficzne, które obrazują większe 
zdarzenia naturalne w państwach świata, według przyjętych kategorii lub w 
postaci syntetycznej. Źródłem informacji o zdarzeniach hydrometeorolo-
gicznych moŜe więc być globalna baza danych9, dotycząca kataklizmów na-
turalnych i technologicznych. Zestawione są tam zdarzenia o podłoŜu natu-
ralnym, które miały miejsce we wszystkich państwach świata w określonym 
okresie czasu. Dane prezentowane są w formie tabelarycznej, a takŜe gra-
ficznej na podkładzie mapy świata. Kolejnym źródłem informacji dla oceny 
potencjału zapalności są określone wartości odpowiednich wskaźników pre-
zentowane równieŜ w Internecie, np. wspomniany wskaźnik HNDI. Po do-
stosowaniu do przyjętej metodologii oceny potencjału zapalności mogą być 
one niemal wprost wykorzystane. W odniesieniu do kataklizmów hydrome-
teorologicznych moŜe to być wskaźnik HNDI10 – wskaźnik naturalnych za-
groŜeń hydrometeorologicznych (ang. Hydro-meteorological Natural Disa-
sters Index - HNDI). Innym źródłem informacji moŜe być baza danych o ka-
taklizmach, katastrofach i nagłych zdarzeniach – (ang.) Emergency Events 
Database - http://www.emdat.be/. 
 
 ZagroŜenia społeczno-kulturowe i wskaźniki ich identyfikacji oraz za
 sady oceny 
 ZagroŜenia społeczne i kulturowe stanowią istotną grupę zagroŜeń, które 
mogą doprowadzić do konfliktów, sytuacji kryzysowej, a nawet wojny. Źró-
dłem tych zagroŜeń są problemy demograficzne, etniczne, religijne i wyzna-
niowe, rozwarstwienie społeczne, niekontrolowane migracje ludności i wiele 
innych. Dla określenia potencjału kryzysowego na tym tle, przyjęto następu-
jące wskaźniki, które podlegały ocenie poziomu „zapalności”: 3.1. konflikty 
społeczne (ICSI); 3.2. struktura wieku ludności; 3.3. wzrost liczby ludności; 
3.4. koncentracja ludności; 3.5. migracje ludności i uchodźcy; 3.6. mniejszo-

                                                 

9
 http://www.emdat.be/Database/terms.html  

10 http://forummaps.maplecroft.com/loadmap?template=min  
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ści narodowe / grupy etniczne / plemiona / klany; 3.7. zdrowotność (HSI) / 
epidemie / pandemie (HIV/AIDS Index); 3.8. zróŜnicowanie religijne; 3.9. 
fundamentalizm religijny; 3.10. terroryzm (TRI); 3.11. przestępczość zorga-
nizowana i korupcja (CPI); 3.12. HDI – wskaźnik rozwoju społecznego.  
 Po dokonaniu oceny poziomu „zapalności” kryzysowej (niestabilności) 
poszczególnych wskaźników dla wszystkich państw kontynentu afrykań-
skiego, określono na tej podstawie ogólny potencjał kryzysowy, wynikający 
z zagroŜeń społeczno-kulturowych. Na podstawie dokonanej ogólnej oceny 
na podstawie wskaźników (rys.3), widać Ŝe obszarem o największym poten-
cjale kryzysowym w kontekście zagroŜeń społeczno-kulturowych jest Afry-
ka Subsaharyjska, szczególnie państwa Afryki Zachodniej i Wschodniej. W 
wyniku dokonanej analizy potencjału kryzysowego, powodowanego przez 
czynniki społeczno-kulturowe w państwach kontynentu afrykańskiego 
otrzymano wyniki ogólne prezentowane zbiorczo w postaci graficznej na 
rys. 3. Dla przybliŜenia zasad oceny potencjalnej „zapalności” zaprezento-
wana jest przykładowa ocena jednego wybranego z tej grupy wskaźnika – 
terroryzmu (ang. terrorism).  
 Termin terroryzm (łaciński terror – strach, trwoga, przeraŜenie) określa-
ny jest jako stosowanie gwałtu dla osiągnięcia celów politycznych lub eko-
nomicznych w stosunkach międzynarodowych. Spośród wielu definicji ter-
roryzmu na uwagę zasługuje amerykańska, zgodnie z którą „terroryzm to 
bezprawne uŜycie lub groźba uŜycia przemocy przez grupę osób, pojedyncze 
osoby albo środowiska w celach politycznych lub społecznych. Zmierza on 
do zastraszenia lub zmuszenia władz, grup ludzi lub pojedynczych osób do 
zmiany polityki lub postępowania”11. 

                                                 

11 J. Szafrański, Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terrory-
zmem, Wyd. WyŜszej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2004, s. 22. 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys. 3. Potencjał kryzysowy państw Afryki na gruncie zagroŜeń społeczno-kulturowych 
 
 Terroryzm moŜe mieć róŜne podłoŜa. Z punktu widzenia zagroŜenia pań-
stwa moŜemy mieć do czynienia z terroryzmem politycznym, którego celem 
jest dokonanie zmian w systemie politycznym lub terroryzmem separaty-
stycznym, wynikającym z nie respektowania praw narodów do samoistnienia 
lub teŜ z terroryzmem wspartym na podstawach religijnych. Pod względem 
przestrzennym zasięg terroryzmu moŜe być ograniczony do jednego państwa 
lub mieć charakter międzynarodowy. 
W toku oceny zjawiska terroryzmu, naleŜy oczywiście uwzględnić równieŜ 
liczbę aktów terrorystycznych, które wystąpiły w ostatnim czasie w pań-
stwach kontynentu. Poziom „zapalności” moŜna określać na podstawie war-
tości wskaźnika zagroŜeń terrorystycznych (ang. Terrorism Risk Index - 
TRI) – załącznik 1. Powinien on być oceniany, według następujących zasad: 
jeŜeli wartość wskaźnika TRI jest w przedziale 0-2,5 to ocena „zapalności” – 
4 (bardzo wysoka zapalność); wartość wskaźnika 2,5-5,0 to ocena „zapalno-
ści” – 3 (wysoka zapalność); wartość wskaźnika 5,0-7,5 to ocena „zapalno-
ści” – 2 (średnia zapalność); wartość wskaźnika 7,5-10,0 to ocena „zapalno-
ści” – 1 (niska zapalność) lub 0 – brak symptomów. Oceny powyŜsze mogą 
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być modyfikowane o jeden stopień na podstawie informacji opisowych do-
tyczących zagroŜeń terrorystycznych przedstawianych w innych materiałach. 
 Najbardziej zagroŜone z punktu widzenia terrorystycznego, są takie pań-
stwa jak: Algieria i Somalia - bardzo wysoka „zapalność”, z kolei na pozio-
mie wysokiej „zapalności” są następujące państwa: Sudan, Czad, Etiopia, 
Kenia, Uganda, Burundi, Dem. Rep. Konga, Niger, Nigeria, Mali, Maureta-
nia, Senegal i WybrzeŜe Kości Słoniowej. 
Źródłami informacji na temat terroryzmu są publikowane bardzo obszernie 
dane i informacje, zamieszczane równieŜ w Internecie i zaliczyć do nich 
moŜna:  

• Mapa zagroŜenia terroryzmem – ang. Global map of terrorism risk - 
Terrorism Risk Index (TRI) - 
http://forummaps.maplecroft.com/loadmap?template=min; 

• Informacje dotyczące terroryzmu - ang. Center for Defense Informa-
tion - Terrorism - 
http://www.cdi.org/program/index.cfm?programid=39; 

• Globalna baza danych o terroryźmie – (ang.) Global Terrorism Data-
base - http://209.232.239.37/gtd2/Default.aspx; 

•  Trendy konfliktów w świecie – (ang.) Global Conflict Trend - 
http://members.aol.com/cspmgm/conflict.htm; 

• Znaczące incydenty terrorystyczne na świecie i daty zdarzeń - 
http://www.terrorisminfo.mipt.org/incidentcalendar.asp. 

 ZagroŜenia ekonomiczne i wskaźniki ich identyfikacji oraz zasady  oceny 
 Czynniki ekonomiczne, podobnie jak polityczne i społeczno-kulturowe, 
mają istotny związek z zagroŜeniami bezpieczeństwa. RóŜnią się jednak od 
czynników politycznych i społeczno-kulturowych tym, Ŝe w znacznej części 
są mierzalne i mogą być wyraŜane poprzez róŜnego rodzaju wskaźniki licz-
bowe. Czynniki ekonomiczne moŜna wyrazić przybliŜonymi a czasem do-
kładnymi liczbami i porównywać do średnich krajowych, regionalnych czy 
światowych. Przykładem jest produkt krajowy brutto (PKB), który jest przy-
bliŜoną miarą bogactwa danego państwa, a nie miarą stopnia rozwoju go-
spodarczego. Jednak przy wykorzystaniu wskaźnika PKB/mieszkańca moŜ-
na wyliczyć zróŜnicowanie nie tylko między krajami, lecz takŜe w ramach 
wewnętrznych struktur państwa. Nie bez znaczenia dla powstawania poten-
cjalnych zagroŜeń jest niewłaściwa struktura gospodarki oraz niedorozwój 
takich dziedzin jak: energetyka, przemysł, rolnictwo, handel, a takŜe handel 
narkotykami i uzbrojeniem. Istotnym czynnikiem potencjalnych zagroŜeń 
jest wysoka inflacja. Doprowadza ona do upadku wiele przedsiębiorstw, po-
wstania obszarów biedy a tym samym niezadowolenia społecznego. 
 Wymienione wyŜej czynniki potencjalnych zagroŜeń w róŜny sposób od-
działują na bezpieczeństwo państwa. Jedne oddziałują na daną grupę spo-
łeczną i powodują jej niezadowolenie, inne zaś mogą być impulsem do wy-
raŜenia niezadowolenia, które w zaleŜności od  innych czynników konflikto-
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gennych, moŜe przybrać róŜną formę, i to nie tylko w skali lokalnej i regio-
nalnej, lecz takŜe krajowej i międzynarodowej. Uwzględniając więc czynni-
ki ekonomiczne widzieć je trzeba w kontekście warunków politycznych i 
społecznych, gdyŜ istnieje między nimi ścisły związek. 
Rozpatrując czynniki ekonomiczne zwracać naleŜy więc uwagę na poziom 
Ŝycia ludności, gdyŜ destabilizacja często wynika z ubóstwa i niedoŜywienia 
społeczeństwa. Głód moŜe być wykorzystany jako skuteczna broń, o czym 
świadczy fakt pokrywania się  terenów dotkniętych klęską głodu z regionami 
konfliktów. Głód zawsze osłabia państwo poprzez: podwaŜanie zaufania do 
rządu; odpływ dewiz przeznaczonych na import Ŝywności; uzaleŜnienie poli-
tyczne od dostawców, państw trzecich lub prywatnych sieci sprzedaŜy; mi-
gracje ludności, w tym emigracje przez granice kraju. Przyczyny głodu by-
wają róŜne – spowodowane przez warunki naturalne (długotrwałe susze), jak 
i wywołane sztucznie poprzez celowe działania. Mogą równieŜ być skutkiem 
zbyt duŜej zaleŜności rolnictwa danego państwa od kapitału zagranicznego.  
 Grupa czynników ekonomicznych pozwala na dokonanie analizy i oceny 
stanu badanych państw, w aspekcie uwarunkowań gospodarczo-
ekonomicznych. Ocena taka daje moŜliwość identyfikacji potencjalnych za-
groŜeń mogących prowadzić do zaistnienia sytuacji kryzysowej lub będą-
cych jednym z czynników wspomagających rozwój takiej sytuacji. 
W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto do oceny potencjału zagroŜeń 
ekonomicznych państw kontynentu afrykańskiego następujące wskaźniki 
(załącznik 1): 4.1. PKB na mieszkańca; 4.2. poziom inflacji; 4.3 dług ze-
wnętrzny (ang. Debt-external); 4.4. skala ubóstwa; 4.5. bezrobocie; 4.6. 
tempo wzrostu produkcji; 4.7. bezpieczeństwa energetycznego (ESI); 4.8. 
bezpieczeństwo Ŝywnościowe (FSI); 4.9. narkotyki (uprawa / handel); 4.10. 
problemy ekologiczne; 4.11. struktura handlu; 4.12. zagroŜenia technolo-
giczne – ryzyko katastrof. 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys.4. Potencjał kryzysowy państw Afryki na gruncie zagroŜeń ekonomicznych 
Po dokonaniu oceny poziomu „zapalności” kryzysowej (niestabilności) 
wskaźników dla poszczególnych państw kontynentu afrykańskiego, określo-
no na tej podstawie ogólny potencjał kryzysowy wynikający z zagroŜeń 
ekonomicznych, a otrzymane wyniki dla poszczególnych państw prezento-
wane są na rys.4. 
 Ocenę poziomu „zapalności” na podstawie wskaźników określających 
zagroŜenia ekonomiczne przedstawię dalej na przykładzie jednego z zasto-
sowanych wskaźników - skala ubóstwa (ang. Poverty rates and. Human 
Development Index -HDI). 
 Wskaźnik ubóstwa społecznego – HPI (ang. Human Poverty Index) – 
miernik powołany przez ONZ, opisujący państwa w zakresie społecznego 
rozwoju intelektualno-ekonomicznego. WyróŜnia się HPI-1 i HPI-2, które 
stosuje się zaleŜnie od ogólnego poziomu rozwoju badanego państwa lub 
społeczności. Powszechnie uwaŜa się go za bardziej miarodajny niŜ Wskaź-
nik Rozwoju Społecznego -  Human Development Index (HDI), czy nawet 
PKB – bowiem w przypadku HPI brane są pod uwagę nie tylko zarobki w 
odniesieniu do struktury demograficznej, ale porównanie ze stopniem ubó-
stwa i poziomem rozwoju intelektualnego: analfabetyzmem czy długotermi-
nowym brakiem zatrudnienia. Kolejnym wskaźnikiem do wykorzystania 
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moŜe być publikowana „Populacja poniŜej granicy ubóstwa w państwie”, 
ang. Population below poverty line by country. 
Poziom „zapalności” był określany głównie na podstawie wartości wskaźni-
ka przedstawiającego „wielkość populacji danego kraju poniŜej granicy ubó-
stwa”. Oceny zostały określone, według następujących zasad: jeŜeli wartość 
wskaźnika wynosi powyŜej 50,1% populacji, to ocena „zapalności” – 4 (bar-
dzo wysoka zapalność); wartość wskaźnika 25,1%-50,0% populacji, to oce-
na „zapalności” – 3 (wysoka zapalność); wartość wskaźnika 10,1%-25,0% 
populacji, to ocena „zapalności” – 2 (średnia zapalność); wartość wskaźnika  
5,1%-10,0% populacji, to ocena „zapalności” – 1 (niska zapalność); wartość 
wskaźnika poniŜej 5% populacji, to ocena  „zapalności”– 0 (bardzo niska 
zapalność, brak symptomów). Oceny powyŜsze mogły być modyfikowane o 
jeden stopień na podstawie innych wskaźników dotyczących problematyki 
ubóstwa. 
 Źródłami danych i informacji dla oceny tego wskaźnika mogą być na
 stępujące zasoby: 

• CIA: The World Factbook (https://www.cia.gov/library/pu-
blications/the-world-factbook/index.html); 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Ub%C3%B3stwa_
Ludzkiego; 

• Populacja poniŜej granicy ubóstwa w państwie, ang. Population be-
low poverty line (most recent) by country; 
http://www.nationmaster.com/graph/eco_pop_bel_pov_lin-
economy-population-below-poverty-line. 

 
 ZagroŜenia militarne i wskaźniki ich identyfikacji oraz zasady oceny 
 Całkowite wyeliminowanie zagroŜeń w relacjach pomiędzy państwami 
nie wydaje się moŜliwe. Jest to przede wszystkim efektem subiektywnego 
charakteru oceny zarówno samego zagroŜenia, jak i moŜliwości obronnych 
poszczególnych państw. Ocena poziomu zapalności na gruncie zagroŜeń mi-
litarnych jest dość kłopotliwa i trudno znaleźć tu w pełni obiektywne miary 
(wskaźniki), a problem ten dodatkowo komplikuje brak jawności poczynań 
wielu państw i niejawność danych na tematy militarne. Tym niemniej, przy-
jąłem do oceny tą grupę zagroŜeń bezpieczeństwa, gdyŜ często zagroŜenia 
militarne wpływają bezpośrednio na moŜliwość wystąpienia sytuacji kryzy-
sowej i konfliktowej, a nawet prowadziły do wojny, szczególnie na konty-
nencie afrykańskim. Dokonano oceny poziomu „zapalności” wskaźników 
zagroŜenia militarnego, aczkolwiek w pierwszym odruchu wydaje się to pa-
radoksalne. GdyŜ właśnie siły zbrojne kaŜdego państwa są po to, aby prze-
ciwdziałać zagroŜeniom militarnym i podnosić poziom jego bezpieczeństwa. 
Jednak nadmierne zbrojenia i wydatki na ten cel, szczególnie w porównaniu 
do wielkości budŜetu państwa, wpływają na wzrost potencjału zagroŜenia 
kryzysowego w danym państwie i regionie. WyposaŜanie sił zbrojnych, 
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głównie w środki walki słuŜące natarciu, a nie obronie, równieŜ mają wpływ 
na podwyŜszenie poziomu „zapalności”. Brak demokratycznej, cywilnej 
kontroli nad armią to kolejne przyczyny zagroŜeń militarnych bezpieczeń-
stwa. 
Przyjęto następujące wskaźniki oceny potencjału kryzysowego na podstawie 
zagroŜeń militarnych w państwach kontynentu afrykańskiego: 5.1.potencjał 
militarny; 5.2.posiadanie i proliferacja BMR; 5.3. wydatki militarne na 
mieszkańca; 5.4. aktywność militarna; 5.5. procentowy udział wydatków mi-
litarnych w PKB – wskaźnik MEI; 5.6. cywilna kontrola armii oraz 5.7. ry-
zyko intensywności konfliktów (ang. Intensity of risk). 
 Na podstawie oceny „zapalności” poszczególnych wskaźników odniesio-
nych do państw kontynentu afrykańskiego dokonano określenia ogólnego 
potencjału kryzysowego tych państw wynikającego z zagroŜeń militarnych. 
Otrzymane wyniki prezentowane są na rys. 5. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe 
większość państw Afryki Północnej, Wschodniej i Środkowej posiada bar-
dzo duŜy potencjał kryzysowy wynikający z zagroŜeń militarnych. Stąd teŜ 
wynika znaczna intensywność konfliktów, ich długotrwałość oraz liczne 
straty ludzkie i materialne. Spora grupa państw posiada nadmierny potencjał 
militarny do potrzeb wynikających z wielkości tych państw i faktycznych 
zagroŜeń ich bezpieczeństwa. 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys. 5. Potencjał kryzysowy państw Afryki na gruncie zagroŜeń militarnych 
 
 Jednym ze wskaźników oceny potencjału kryzysowego w tej kategorii 
zagroŜeń jest wielkość wydatków militarnych na mieszkańca w danym 
państwie. Wydatki militarne są istotnym wskaźnikiem poziomu zapalności, 
szczególnie w przeliczeniu na mieszkańca, gdyŜ dają dość czytelny obraz 
zagroŜeń w danym państwie. Dane o wielkości wydatków publikowane są w 
wielu źródłach, najczęściej są to jednak ogólne kwoty nominalne odniesione 
do poszczególnych lat, co wskazuje na trendy w tym zakresie.  
 W celu otrzymania wartości przyjętego wskaźnika, naleŜy ogólny poziom 
wydatków podzielić przez liczbę mieszkańców w danym państwie. Dopiero 
tak przeliczone wydatki militarne (na mieszkańca), dają pogląd na to czy da-
ne państwo utrzymuje je na poziomie nadmiernym, stwarzając tym samym 
zagroŜenie kryzysowe z powodu zbytniego obciąŜenia budŜetu i społeczeń-
stwa danego państwa. Nadmierne wydatki militarne, są więc istotnym 
wskaźnikiem wzrostu zagroŜeń bezpieczeństwa i niestety poziom ich w wie-
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lu regionach i państwach ma tendencję wzrostową. Przykładem powyŜszego 
jest równieŜ najbiedniejszy kontynent świata jakim jest Afryka. 
 Poziom „zapalności” moŜna określać na podstawie obliczonej wartości 
wskaźnika, a więc kwoty rocznych wydatków militarnych przypadającą na 
mieszkańca danego państwa. Był on określany według następujących zasad: 
jeŜeli wartość wskaźnika wynosi powyŜej 400$, to ocena „zapalności” – 4 
(bardzo wysoka zapalność); wartość wskaźnika 201-400$, to ocena „zapal-
ności” – 3 (wysoka zapalność); wartość wskaźnika 51-200$, to ocena „za-
palności” – 2 (średnia zapalność); wartość wskaźnika 10-50$ to ocena „za-
palności” – 1 (niska zapalność); poniŜej 10$, to bardzo niska zapalność (brak 
symptomów). Oceny powyŜsze mogą być modyfikowane o jeden stopień na 
podstawie informacji opisowych dotyczących wydatków militarnych. NaleŜy 
równieŜ wziąć pod uwagę fakt, Ŝe zbyt niski poziom wydatków moŜe być 
równieŜ przyczyną wzrostu „zapalności” z następujących powodów, m.in.: 
słaba armia, niedoinwestowana i źle wyposaŜona nie będzie naleŜycie speł-
niać swoje roli, poza tym moŜe być sama niezadowolona z takiego stanu, co 
stwarza równieŜ zagroŜenie kryzysowe. 
 Źródłem danych dotyczących poziomu wydatków militarnych mogą być 
dane publikowane w wydawnictwach SIPRI (ang. Stockholm International 
Peace Research Institute) np. bazy danych dostępne przez Internet – (ang. 
The SIPRI Military Expenditure Database12). Kolejnym źródłem danych jest 
rocznik CIA (ang. The 2008 Word Factbook) – 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. W 
roczniku tym podane są procentowe wielkości udziału wydatków militar-
nych w PKB w państwach świata oraz wartości PKB i liczby mieszkańców, 
co pozwala obliczyć wielkość wydatków militarnych na mieszkańca w kaŜ-
dym państwie. 
4. Syntetyczna wartość potencjału kryzysowego państw kontynentu 
afrykańskiego i weryfikacja wyników 
Po określeniu ogólnych wartości potencjału kryzysowego odniesionych do 
poszczególnych kategorii zagroŜeń, co przedstawiono wyŜej, moŜna przejść 
do obliczenia dla kaŜdego państwa syntetycznych wartości potencjału kryzy-
sowego. Otrzymane wyniki prezentowane są w formie graficznej (rys. 6 i za-
łącznik 2). Obliczenia wartości syntetycznych (odniesionych do całościowe-
go ujęcia potencjału kryzysowego), dokonane zostały na podstawie wzorów 
przedstawionych w rozdziale 2 niniejszego opracowania. 

                                                 

12 Patrz: http://milexdata.sipri.org/result.php4. 
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Źródło: opracowanie własne 
Rys. 6. Potencjał kryzysowy państw kontynentu afrykańskiego, określony na podstawie  
analizy wielozmiennej - prezentacja graficzna 
 
Prezentowanie wyników analizy zagroŜeń (czynników sprzyjających wybu-
chowi kryzysu/konfliktu/wojny), zawartych w matrycach potencjału kryzy-
sowego (przykład w załączniku 1), w formie graficznej wymaga przyjęcia 
określonej skali barw, stosownie do przyjętej skali punktowej (cyfrowej). W 
odniesieniu do dokonanej analizy potencjału kryzysowego państw kontynen-
tu afrykańskiego, przyjęto następujące przedziały klasowe dla prezentacji 
graficznej i odpowiadające im kolory: 

• 4,00 –  najwyŜszy potencjał kryzysowy – państwa oznaczone kolo-
rem ciemnoszarym; 

• 3,21 – 3,99 - bardzo wysoki potencjał kryzysowy – kolor bordowy;  
• 2,41 – 3,20 – wysoki potencjał kryzysowy – kolor czerwony; 
• 1,61 – 2,40 – średni potencjał kryzysowy – kolor pomarańczowy; 
• 0,81 – 1,60 – niski potencjał kryzysowy – kolor Ŝółty; 
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• 0,00 – 0,80 – bardzo niski potencjał kryzysowy, brak symptomów 
wystąpienia sytuacji      kryzysowej w państwie – kolor zielony. 

 
 Jak widać na rys. 6 i w załączniku 2, potencjał kryzysowy państw na kon-
tynencie afrykańskim jest znaczny, z reguły wysoki lub bardzo wysoki. Po-
twierdza to załoŜoną tezę, Ŝe kontynent ten stanowi duŜe wyzwanie dla spo-
łeczności międzynarodowej, w tym równieŜ dla NATO i Unii Europejskiej, 
a zainteresowanie wieloma państwami jest juŜ obecnie duŜe i wynika z wielu 
zagroŜeń tam występujących (państwa „upadłe”, ogromne migracje ludności, 
ludobójstwo, autorytarne rządy, przewroty państwowe, ubóstwo, choroby i 
epidemie, piractwo, mafie i gangi). Stąd juŜ obecnie prowadzone są w tych 
państwach liczne misji i operacje o róŜnym charakterze, najczęściej pokojo-
we i humanitarne,  ale równieŜ bojowe z powodu toczących się tam perma-
nentnie wojen, konfliktów, kryzysów i sporów między państwami i na sku-
tek sytuacji wewnętrznej. Konsekwencje powyŜszego dotykają równieŜ pań-
stwa euroatlantyckie, gdyŜ olbrzymie masy uchodźców juŜ dzisiaj powodują 
ogromną destabilizację sytuacji, szczególnie w państwach regionu śród-
ziemnomorskiego. 
Weryfikacji wyników analizy wielozmiennej potencjału kryzysowego doko-
nano poprzez porównanie otrzymanych wartości z wynikami analiz prowa-
dzonych w świecie przez róŜne ośrodki a dotyczących podobnej problema-
tyki. Spośród wielu moŜliwości w tym względzie na uwagę zasługuje analiza 
tzw. „niewydolności (niestabilności) państw” - (ang. The Failed States In-
dex), której wyniki prezentowane są na stronie www.ForeignPolicy.com. 
 Wyniki powyŜszej analizy są prezentowane w Internecie na przykład na 
stronie: http://www.takebackpakistan.com/wp-
content/uploads/2008/11/failed_states.gif i okresowo uaktualniane. Do 
państw najbardziej niestabilnych w 2008 roku zaliczono: Somalię (114,2 
pkt/4,00), Sudan (113,0 pkt/4,00), Zimbabwe (112,5 pkt/3,43), Czad (110,9 
pkt/3,73), Irak (110,6 pkt), Demokratyczną Republikę Konga (106,7  
pkt/3,86),  Afganistan  (105,4  pkt),  WybrzeŜe Kości Słoniowej (104,6 
pkt/3,39), Pakistan (103,8 pkt), Republikę  Środkowoafrykańską (103,7 
pkt/3,86), Gwineę (101,8  pkt/3,70),  Bangladesz (100,3 pkt), Birmę (100,3 
pkt), Haiti (99,3 pkt), Koreę Północną (97,7 pkt), Etiopię (96,1 pkt/4,00), 
Ugandę (96,1 pkt/3,86), Liban (95,7), Nigeria (95,7 pkt/3,84), Sri Lanka 
(95,6 pkt). W odniesieniu do państw kontynentu afrykańskiego w liczniku 
prezentowanych wyŜej wartości przedstawiono wyniki analizy niestabilności 
(„niewydolności”) państw świata, a w mianowniku wyniki analizy potencja-
łu kryzysowego, określone metodą omawianej analizy wielozmiennej. Jak 
widać z przytoczonych danych wyniki potencjału kryzysowego we wszyst-
kich prezentowanych państwach kontynentu afrykańskiego (rys. 6 i załącz-
nik 2), są w przedziale 3,21 - 4,00 (bardzo wysoki i najwyŜszy potencjał 
kryzysowy), a więc są w pełni zbieŜne z wartościami, otrzymanymi w odnie-
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sieniu do wymienionych państw przez badaczy określających analizę niesta-
bilności („niewydolności”) państw, które prezentowane są na wspomnianych 
stronach internetowych. Na podstawie przeprowadzonego porównania po-
tencjału kryzysowego w odniesieniu do prezentowanej grupy państw otrzy-
mano duŜą zgodność wyników, co potwierdza prawidłowość przyjętych za-
łoŜeń wypracowanej metody badawczej, według której dokonano analizy 
wielozmiennej potencjału kryzysowego. Dzięki temu udało się potwierdzić 
słuszność załoŜeń, co do moŜliwości zastosowania prezentowanej metody do 
szerszych badań odniesionych do innych państw i regionów kryzysowych 
we współczesnym świecie.  
 
 Zakończenie 
 Według danych Instytutu w Heidelbergu badającego międzynarodowe 
konflikty w roku 2007 zanotowano na świecie sześć, a w 2008 dziewięć wo-
jen oraz 26 w 2007 i 30 w 2008 r. powaŜnych kryzysów. Łącznie stanowi to 
więc 31 w 2007 i 39 w 2008 r. konfliktów o duŜej intensywności przebiegu i 
takiej skali przemocy. Ponadto zarejestrowano około 100 konfliktów ze spo-
radycznym uŜyciem przemocy. Wiele z nich zarówno o duŜej intensywności 
jak i mniejszej intensywności dotyczyło państw kontynentu afrykańskiego, 
szczególnie Afryki Subsaharyjskiej. Ponadto na całym świecie w 2007 r. za-
rejestrowano 42 trwające konflikty i 72 utajone („zamroŜone”). Widać więc 
jak duŜy potencjał konfliktowy „drzemie” w państwach świata, w tym 
szczególnie dotyczy to kontynentu afrykańskiego, gdzie często gwałtowność 
konfliktów podsycana jest dodatkowo przez działania nieregularne, manipu-
lacje złoŜonością historii, nienawiścią etniczną i religijną. 
Wybranie więc przez autora - kontynentu afrykańskiego - jako swoistego 
„pola testowego” - dla dokonania szczegółowych badań potencjału kryzy-
sowego, na podstawie wypracowanych ogólnych załoŜeń i zaproponowanej 
metody analizy wielozmiennej, wydaje się w pełni zasadne. Potwierdzają to 
wyniki końcowe badania potencjału kryzysowego państw kontynentu afry-
kańskiego, przedstawione w niniejszym artykule.  
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Załącznik 1 
MATRYCA POTENCJAŁU KRYZYSOWEGO (przykład) 
                                                                                                                                                                                    
Stan na: luty 2009 r. 
                                                                                                                      Region:  AFRYKA 
 
 Czynniki  
 (wskaźniki) napięć: 

    
 
                                                                        Państwo:    ETIOPIA                                    

1.  Polityczne      4  

1.1. PołoŜenie geopoli-
tyczne 

 3    Na styku cywilizacji islamskiej i afrykańskiej; pań-
stwo śródlądowe; partner USA w wojnie z terrory-
zmem 

1.2. System władzy (De-
mocratic      
        governance) 

 3    Wysokie ryzyko – wartość wskaźnika wynosi 2,5-
5,0; „państwo upadłe”; konflikt; republika federa-
cyjna z autonomicznymi region.; Premier Etiopii od 
1995 r.  Meles Zenawi – były lider partyzantki po-
pierany przez USA  

1.3. Spory graniczne / te-
rytorialne 

4     Roszczenia Somalii o prowincję Ogaden; Erytreii o 
region Badme i Bure; konflikt o dostęp do morza i 
granicę z Erytreą (Tsorona-Zalambessa) 

1.4. Eksklawy / enklawy     1  Nie posiada 
1.5. Separatyzm   2   Oddzielenie się Erytrei i odsuniecie Etiopii od M. 

Czerwonego 
1.6. Nacjonalizm 
/ekstremizm 

 3    Rywalizujące klany w Ogaden w Etiopii i regionie 
Oromo południowej Somalii; 

1.7. Stosunki z sąsiedni-
mi państwami 

4     Złe z Somalią - najazd na płd. Somalię w 2007 r., 
separatystyczna prowincja Somalii - Somaliland 
udostępnia port Berbera Etiopii; Konflikt o granice 
z Erytreą; operacja w Sudanie (Darfur) 

       
2. Środowiskowe (natu-
ralne) 

     4  

2.1. ZagroŜenia hydrome-
teor. – (HNDI) 

4     Bardzo wysokie ryzyko – Wskaźnik (HNDI) wyno-
si 0-2,5 

2.2. ZagroŜenia geolo-
giczne – (GNDI) 

   1  Niskie  ryzyko – Wskaźnik Geological Natutal Di-
sasters Index (GNDI) wynosi 7,5-10,0 

2.3. ZagroŜenia ende-
miczne 

 3    Wysokie ryzyko - Wskaźnik Malaria Index (MI) 
wynosi 2,5-5,0; schistosomiasis 

2.4. Podstawy do samo-
wystarczalności  
       Ŝywnościowej 

 3    11 % grunty orne, 20 % uŜytki zielone; 138 ha 
gruntów ornych na 1 tys. mieszkańców; indeks 
opadów 1 050 mm 

2.5. Zasoby wody – 
(WSI) 

4     Bardzo wysokie ryzyko – Wskaźnik Water Security 
Index (WSI) wynosi 0-2,5; brak wody 

2.6. Zasoby surowców 
strategicznych 

  2   Platyna, złoto, miedź, , rudy manganu i Ŝelaza, ropa 
naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny, potas, tantal,  

       
3. Społeczno-kulturowe       4  

Czynniki sprzyjające wybuchowi kryzysu / konfliktu 

Poziom zapalności:   

4: b. wysoki;  3: wysoki;   2: średni;   1: niski;   0: 
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Stan na: luty 2009 r. 
                                                                                                                      Region:  AFRYKA 
 
 Czynniki  
 (wskaźniki) napięć: 

    
 
                                                                        Państwo:    ETIOPIA                                    

3.1. Konflikty społeczne 
(ICSI) 

4     Bardzo wysokie ryzyko – Wskaźnik Impact of Con-
flict on Society Index (ICSI) wynosi 0-2,5; Konflikt 
między Oromo i Somalijczykami od 2007 r. w pro-
wincji Ogaden 

3.2. Struktura wieku lud-
ności 

4     0-14 lat – 46,0%; 65 lat i powyŜej – 2,7% 

3.3. Wzrost liczby ludno-
ści 

4     3,21 % rocznie 

3.4. Koncentracja ludno-
ści 

  2   DuŜa w stolicy - Addis Abeba około  5 milionów 
mieszkańców 

3.5. Migracje ludności i 
uchodźcy 

 3    96,7 tys. uchodźców; z Sudanu 67,0 tys., 16,6 tys. z 
Somalii, 13,1 tys. z Eretri; 200 tys. wysiedleńcy 
wewnętrzni (IDPs) z powodu konfliktów granicz-
nych z Somalią i Erytreą  

3.6. Mniejszości narodo-
we / grupy 
       etniczne / plemiona / 
klany 

4     Oromo 40%, Amhara 25%, Tigre 7%, Somali 6%, 
Sidama 9%, Gurage 2%, Wolaita 4%, Afar 4%, in-
ne grupy etniczne 3%. 

3.7. Zdrowotność (HSI) 
       /epidemie/pandemie 
(HIV/AIDS      
       Index) 

4     Bardzo wysokie ryzyko - Wskaźnik Health and Sa-
fety Index (HSI) wynosi 0-2,5; wysokie ryzyko: ma-
laria; HIV/AIDS Index (HAI) – bardzo wysokie ry-
zyko; biegunki bakteryjne, tyfus brzuszny, zapale-
nia opon mózgowych 

3.8. ZróŜnicowanie reli-
gijne 

4     Chrześcijanie obrządku koptyjskiego  40%, Mu-
zułmanie (sunnici) 45-50%, Protestanci 5%, 

3.9. Fundamentalizm re-
ligijny 

 3    Islam sunnicki 

3.10. Terroryzm – (TRI)  3    Wysokie ryzyko – Wskaźnik Terrorism Risk Index 
(TRI) wynosi 2,5-5,0 

3.11. Przestępczość zor-
ganizowana 
         i korupcja – (CPI) 

4     Bardzo wysoka wartość – wskaźnik Corruption 
Perception Index (CPI) wynosi 2,4 

3.12. HDI – Wskaźnik 
rozwoju      
          społecznego 

4     Wskaźnik Human Development Index (HDI) 
wynosi 0,389 

       
4. Ekonomiczne      4  
4.1. PKB na mieszkańca 4     800 $/mieszkańca; naleŜy do najbiedniejszych kra-

jów świata 
4.2. Poziom inflacji 4     41 % rocznie 
4.3. Dług zewnętrzny – 
Debt-external 

   1  3,158 mld $; 12,3 % PKB 

4.4. Skala ubóstwa  3    Poziom ubóstwa 33 % 

Czynniki sprzyjające wybuchowi kryzysu / konfliktu 

Poziom zapalności:   

4: b. wysoki;  3: wysoki;   2: średni;   1: niski;   0: 
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Stan na: luty 2009 r. 
                                                                                                                      Region:  AFRYKA 
 
 Czynniki  
 (wskaźniki) napięć: 

    
 
                                                                        Państwo:    ETIOPIA                                    

4.5. Bezrobocie  3    DuŜe, trudne do oszacowania 
4.6. Tempo wzrostu pro-
dukcji 

   1  Realne tempo wzrostu PKB (GDP - real growth ra-
te) wynosi 8,5 % 

4.7. Bezpieczeństwo 
energetyczne - (ESI) 

   1  Niskie ryzyko – Wskaźnik Energy Security Index 
(ESI) wynosi 7,5-10,0 

4.8. Bezpieczeństwo 
Ŝywnościowe - (FSI) 

4     Bardzo wysokie ryzyko - Food Security Index (FSI) 
wynosi 0,0-2,5; 46% niedoŜywionych, klęski głodu 

4.9. Narkotyki (uprawa / 
handel) 

 3    Część populacji 15-64 zaŜywa marihuanę – 2,6%; 
tranzyt heroiny z płd.-zach. i płd Azji do Europy 
oraz kokainy do płd. Afryki i opium 

4.10. Problemy ekolo-
giczne 

     W Etiopii, znikają wysychając jeziora takie, jak: 
Haramaya, Awasa, Abiyata czy Ziway; nadmierny 
wzrost pogłowia zwierząt hodowlanych skutkiem 
czego: deforestacja, pustynnienie, erozja gleby oraz 
braki wody 

4.11. Struktura handlu 4     Import przewyŜsza eksport 4,3 razy; bilans ujemny 
(Current account balance)  - 868 mln $; eksport: 
kawa, złoto, produkty skórzane, nasiona oleiste 

4.12. ZagroŜenia techno-
logiczne -  
         ryzyko katastrof 

  2   Katastrofy komunikacyjne i budowlane, przemysł 
chemiczny i przetwórczy  

       

5. Militarne       4  

5.1. Potencjał militarny  4     Etiopskie Narodowe Siły Obrony (ENDF): wojska 
lądowe i siły powietrzne to około 200 tys. Ŝołnierzy 
(0,241% ludności), jedne z najliczniejszych wojsk 
w Afryce; w latach1998-2000 podczas wojny o gra-
nice z Erytreą, ENDF zmobilizowały się do około 
352 tys. Ŝołnierzy; przejście od armii partyzanckiej 
do profesjonalnej  

5.2. Posiadanie i prolife-
racja BMR 

    0 Nie posiada 

5.3. Wydatki militarne na 
mieszkańca 

  2   Rocznie tylko 24 $/mieszkańca; ale 5,6% GDP 

Czynniki sprzyjające wybuchowi kryzysu / konfliktu 

Poziom zapalności:   

4: b. wysoki;  3: wysoki;   2: średni;   1: niski;   0: 
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Stan na: luty 2009 r. 
                                                                                                                      Region:  AFRYKA 
 
 Czynniki  
 (wskaźniki) napięć: 

    
 
                                                                        Państwo:    ETIOPIA                                    

5.4. Aktywność militarna  4     Do grudnia 2008 r. około 3,0-4,0 tys.- operacja w 
Somalii; armia rozgromiła mahometańskich eks-
tremistów; oddziały blisko somalijskiej granicy, aby 
interweniować, jeŜeli ekstremiści znów zagroŜą 
Etiopii. Do końca stycznia 2009 r., etiopska armia 
w pełni wycofała się z Somalii; od stycznia 2009 r. 
kontyngent w składzie 2,5 tys. Ŝołnierzy i pięć śmi-
głowców rozmieszczany w Darfurze (Sudan); kon-
tyngent pokojowy w Liberii 

5.5. % udział wyd. mili-
tarnych w PKB      
         (MEI) 

4     Bardzo wysokie ryzyko – Wskaźnik  Military 
Expenditure Index wynosi  0-8,00 

5.6. Cywilna kontrola 
armii 

   1  Minister Obrony SIRAJ Felisa - cywilny 

5.7. Ryzyko intensywno-
ści konfliktów 

4     Bardzo wysokie ryzyko (Intensity of risk) wynosi 0-
2,5 

       

OCENA  OGÓLNA      4,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czynniki sprzyjające wybuchowi kryzysu / konfliktu 

Poziom zapalności:   

4: b. wysoki;  3: wysoki;   2: średni;   1: niski;   0: 
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(Uniwersytet Śląski) 
 

POJĘCIE MOCARSTWOWO ŚCI . MOCARSTWOWOŚĆ  
W STOSUNKACH MI ĘDZYNARODOWYCH  

 
 Główną rolę w stosunkach międzynarodowych odgrywają państwa. Pań-
stwa pojawiły się najwcześniej ze wszystkich wtórnych uczestników i nieja-
ko umoŜliwiły innym podmiotom ukształtowanie się i działanie1. W końco-
wym okresie zimnej wojny oraz przede wszystkim w okresie pozimnowo-
jennym coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać organizmy nie będące 
państwami, takie jak organizacje międzynarodowe, ponadnarodowe, organi-
zacje pozarządowe, korporacje międzynarodowe i wiele innych tworów2. 
Zdawało się nawet, Ŝe w przewidywalnej przyszłości wszystkie te organi-
zmy niepaństwowe zdominują stosunki międzynarodowe, a przynajmniej 
zrównowaŜą rolę państw. Wydaje się jednak, Ŝe trwający właśnie kryzys fi-
nansowo – ekonomiczny nieco weryfikuje tę wizję. Pojawiają się głosy, Ŝe 
naleŜy powrócić do interwencjonizmu państwowego w gospodarce, a przy-
najmniej dąŜyć do ponownego zwiększenia wpływu państw na tę dziedzinę 
Ŝycia. Nagle okazuje się, Ŝe nie wszystkie państwa członkowskie organizacji 
między- i ponadnarodowych są gotowe finansować członków, którzy znoszą 
kryzys gorzej od nich. Jak ratuje się wielki koncern międzynarodowy AIG? 
Prosi o pomoc finansową rząd Stanów Zjednoczonych.  
 Oczywiście symptomy takiego stanu rzeczy widoczne były wcześniej, 
równieŜ w sferze politycznej. Jako przykłady moŜna wymienić tu interwen-
cję amerykańską w Iraku w 2003 r., dokonaną bez zgody Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, czy teŜ swego rodzaju brak zgody co do przyszłości Unii Euro-
pejskiej – często wydaje się, Ŝe interesy partykularne państw członkowskich 
biorą górę nad interesami Wspólnoty. 
 Wszystkie te obserwacje nie znamionują być moŜe rewolucji w stosun-
kach międzynarodowych, ale kaŜą zastanowić się nad ich przyszłością, 

                                                 

1 Do grupy pierwotnych uczestników stosunków międzynarodowych naleŜy naród. J. Kukuł-
ka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 99, 104. Więcej o 
państwach jako uczestnikach stosunków międzynarodowych: J. Kukułka, ibidem, s. 104 – 
110; Współczesne stosunki międzynarodowe, Red. T. Łoś – Nowak, Wrocław 1997, s. 41 – 
43; T. Łoś – Nowak, Stosunki Międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 
2000, s. 166 – 185; E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków między-
narodowych, Warszawa 2007, s. 40 – 51; J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodo-
wych, Warszawa 2008, s. 29 – 30.  
2 Pierwsze organizacje międzynarodowe pojawiły się w XVIII w., ale znaczna intensyfikacja 
ich powstawania i działania miała miejsce po II wojnie światowej. E. Cziomer, L. W. Zybli-
kiewicz, op. cit. S.73 – 106; T. Łoś – Nowak, Stosunki międzynarodowe…, s. 231 – 242; 
Współczesne stosunki…, s. 43 - 45 
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kształtem i rolą państwa, a szczególnie rolą państw najpotęŜniejszych czyli 
mocarstw.  
W niniejszym artykule autor chciałby skupić się na mocarstwowości, anali-
zując ją jako pojęcie, element siatki pojęciowej związanej z rolą i siłą pań-
stwa w stosunkach międzynarodowych oraz ewolucją tego pojęcia w historii. 
Konieczne będzie, oczywiście, skupienie się na wybranych aspektach pro-
blemu, ze względu na ograniczoną objętość niniejszego tekstu.  
 
 Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych. 
 Jak juŜ napisano, prominentną rolę w stosunkach międzynarodowych od-
grywają państwa. Józef Kukułka zauwaŜa, Ŝe „z upływem czasu kaŜde pań-
stwo wyraŜa tendencję do wywierania wpływu na procesy regulacyjne sto-
sunków międzynarodowych przez swą politykę zagraniczną”3. Dla kaŜdego 
państwa jest to jednak wpływ o róŜnej sile, mimo Ŝe państwa są równe pod 
względem formalnym. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, Ŝe państwa 
róŜnią się pod względem wielkości, potencjału i siły. RównieŜ Henry Kis-
singer zauwaŜa, Ŝe jest rzeczą naturalną, Ŝe w kaŜdym okresie historycznym 
pojawiają się państwa dysponujące wolą i moŜliwościami wpływania, w 
sposób znaczący, na całość układu międzynarodowego4. Podmiotami, które 
dysponują największą potęgą oraz moŜliwościami największego wpływu na 
ich otoczenie są właśnie mocarstwa. 
 Słowo „mocarstwo” pierwszy raz pojawiło się w dokumentach traktatu 
wiedeńskiego z 1815 r.5 Nie oznacza to jednak, Ŝe mocarstwa nie istniały 
wcześniej. Wydaje się, Ŝe zasadnym jest stwierdzenie, iŜ państwa dysponu-
jące znaczącą potęgą, wpływające na organizmy o mniejszej sile pojawiły 
się wraz z powstaniem pierwszych organizmów państwowych. Oczywiście 
w tamtym okresie stosunki międzynarodowe oraz poziom relacji nie były tak 
rozwinięte jak dzisiaj, jednakŜe pewne mechanizmy, charakterystyczne dla 
państw najsilniejszych były obecne juŜ wtedy. Jako przykłady moŜna podać 
staroŜytny Egipt konkurujący z państwami Azji Mniejszej, tworzenie się im-

                                                 

3 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 217 
4 J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodo-
wych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza – struktura – dynamika, red. E. HaliŜak, R. 
Kuźniar, Warszawa 2001, s. 252; J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, Mocarstwa współczesne-
go świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008, s. 11; D. Kondrakiewicz, Roz-
dział 3. Państwo, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 
82; J. Bryła, Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne na przykładzie supermocarstw, Poznań 2002, s. 37; H. Kissinger, Dyplomacja, War-
szawa 1996, s. 17 
5 A. Bógdał – Brzezińska, Ewolucyjny charakter mocarstwowości państw w latach 1815 – 
1989. Mocarstwowość a pojęcia współzaleŜne, [w:] Stosunki Międzynarodowe nr 19, War-
szawa 1998, s. 85 
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perium perskiego oraz imperiów Chin i Indii6. Państwa, w tamtym okresie, 
zdobywały wyŜszą pozycję w hierarchii międzynarodowej przede wszystkim 
w wyniku prowadzenia zwycięskich wojen. W rezultacie istotą staroŜytnych 
potęg było podbijanie słabszych sąsiadów, zdobywanie ogromnych teryto-
riów i podporządkowanie odmiennych grup etnicznych7. 
 Nieco inaczej miała się sytuacja w staroŜytnej Grecji. Wykształciło się 
tam zjawisko wykazujące symptomy równowagi sił między dominującymi 
mocarstwami. Chodzi tu oczywiście o rywalizację Aten ze Spartą. Oba pań-
stwa zawierały sojusze, rozbudowywały swoją potęgę militarną i ekono-
miczną. Ich konkurencja o dominującą rolę w świecie greckim doprowadziła 
do wojen peloponeskich i w rezultacie do przegranej Aten i osłabienia całej 
Grecji. Wydarzenie jest o tyle interesujące, Ŝe pokazuje pewne mechanizmy 
rywalizacji mocarstw, ich decydujący wpływ na system międzynarodowy 
oraz kontrolę i organizację procesów interakcji między składnikami tego 
systemu. Ciekawy jest równieŜ fakt, Ŝe wspomniana rywalizacja jest jednym 
z istotnych punktów badawczych dla teoretyków konfliktów i stosunków 
międzynarodowych8. 
 W dalszej kolejności wymienić moŜna imperium Aleksandra i jego 
szczególny wpływ na rozprzestrzenienie się kultury hellenistycznej w ów-
czesnym świecie, rywalizację Rzymu i Kartaginy i wyniesienie tego pierw-
szego na pozycję „mocarstwa światowego” oraz sławną maksymę „dziel i 
rządź” określającą w jakimś stopniu sposób zarządzania systemem między-
narodowym przez Imperium Rzymskie. Tradycje Imperium Rzymskiego by-
ły kontynuowane najpierw przez Cesarstwo Zachodniorzymskie i Bizan-
cjum, potem w sposób symboliczny w państwie Karola Wielkiego, Ottona I i 
Fryderyka Rudobrodego. Generalnie okres wczesnego średniowiecza uzna-
wany jest za tzw. „lukę mocarstwową” w Europie, gdyŜ Ŝadne z państw nie 
mogło aspirować do pozycji porównywalnej z wcześniejszymi 
i późniejszymi potęgami. Na obszarach pozaeuropejskich do mocarstw moŜ-
na zaliczyć państwo Mahometa, państwo Mongołów, imperium tureckie, 
nadal trwające cesarstwo chińskie oraz państwa Inków i Azteków9. 
 Era wielkich odkryć geograficznych nadała duŜe znaczenie połoŜeniu 
przyszłych mocarstw. Silną pozycję zdobywały państwa połoŜone nad 

                                                 

6 J. Stefanowicz, Stary nowy świat. Ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych, War-
szawa 1978, s. 32 – 33 
7 I. Wyciechowska, Ewolucja mocarstwowości w stosunkach międzynarodowych, [w:]  Nowe 
role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa 1996, s. 9 - 10 
8 Wydarzenia w Grecji w V w. p.n.e. są równieŜ istotnym punktem w rozwaŜaniach realistów 
oraz często przywoływaną analogią dla rywalizacji USA i ZSRR. A. Gałganek, Zmiana w 
globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1992, s. 
13; J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 
2009, s. 36 – 42; J. Czaputowicz, Teorie stosunków…, s. 59 - 63 
9 J. Stefanowicz, op. cit., s. 32 – 33, I. Wyciechowska, op. cit., s. 9 - 10  
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Atlantykiem: Portugalia, Hiszpania, Anglia i Francja10. Jednak, jak pisze 
Paul Kennedy, na początku XVI wieku nie było wcale oczywiste, Ŝe Europa 
będzie regionem, który wybije się ponad pozostałe. Istniejące ówcześnie im-
peria orientalne cierpiały na „chorobę” nadmiernej centralizacji oraz braku 
konkurencji w najbliŜszym otoczeniu. W rezultacie rozdrobnione państwa 
europejskie zmuszone do ciągłej rywalizacji gospodarczej, militarnej i tech-
nologicznej uruchomiły proces wzrostu efektywności gospodarczo – militar-
nej pozwalający wyprzedzić imperia z innych zakątków Ziemi11.  
 Okres od początku XVI do końca XVIII wieku obfitował w wojny mię-
dzy mocarstwami, które pragnęły zdobyć lub umocnić zajmowaną juŜ wyso-
ką pozycję wśród innych państw. Hiszpania i Niderlandy spadły do roli  mo-
carstw drugiej kategorii, jednocześnie wyłaniały się wielkie mocarstwa, do-
minujące pod względem militarnym i dyplomatycznym: Francja, Wielka 
Brytania, Rosja, Austria i Prusy. 12 Właśnie te państwa wystąpiły na kongre-
sie wiedeńskim jako wielkie mocarstwa roszczące sobie prawo do decydo-
wania o losie państw słabszych, do swego rodzaju „urządzania” społeczności 
międzynarodowej. Współpraca mocarstw opierała się na zasadzie równowa-
gi sił. Państwa te nie chciały, aby powtórzył się scenariusz wojen napoleoń-
skich, obawiały się destabilizacji i konieczności prowadzenia dalszych wy-
czerpujących wojen. W celu zarządzania systemem międzynarodowym 
utworzono Święte Przymierze, gremium mocarstw, które miały zgodnie de-
cydować o losach świata. Wydaje się jednak, Ŝe organizacja ta powstała 
przedwcześnie, mocarstwa miały pewne cele wspólne, ale istniało równieŜ 
wiele kwestii spornych, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do 
upadku idei tego ogólnoeuropejskiego areopagu. Po wojnie krymskiej nie 
było juŜ mowy o Świętym Przymierzu, zaczęto mówić o „koncercie mo-
carstw”13. 
 Epoka imperializmu kolonialnego przyniosła gorączkowe zabiegi mo-
carstw do poszerzania swoich posiadłości kolonialnych na obszarze Afryki, 
Azji i na Oceanie Spokojnym. Wraz z rozwojem imperializmu pojawiło się 
zjawisko ideologizacji i propagandy, mające na celu uzasadnienie koniecz-
ności podbijania nowych terenów i zniewalania ludności miejscowej. W tym 

                                                 

10 J. Stefanowicz, op. cit., s. 24 
11 P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny rozkwit upadek, Warszawa 1994, 1995, s. 8 
12 P. Kennedy, op. cit., s. 8 - 9 
13  Skład tej pentarchii nie był stały, Francja dołączyła później, a po pewnym czasie wycofała 
się Wielka Brytania. J. Danielski, Ewolucja stanowiska wielkich mocarstw w stosunkach mię-
dzynarodowych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace z Nauk 
Społecznych nr 8, red. J. Przewłocki, Katowice 1979, s. 47 – 50; A. Bógdał – Brzezińska, 
Ewolucyjny charakter mocarstwowości… s. 85 - 87 
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okresie pojawiły się równieŜ istotne dla analizy mocarstwowości pojęcia: 
strefa działania, strefa interesów, strefa wpływów i strefa buforowa14. 
 Rywalizacja imperialna miała swoją kulminację w postaci I wojny świa-
towej. Wynik wojny potwierdził, postępującą od początków XX wieku, 
zmianę w konstelacji mocarstw. Austro – Węgry rozpadły się, Niemcy zo-
stały pokonane, Rosja pogrąŜyła się w chaosie wojny domowej, Francja i 
Anglia zostały osłabione, ale utrzymały status mocarstw. Do grupy najsil-
niejszych państw weszły Włochy oraz dwa mocarstwa pozaeuropejskie: 
USA i Japonia. Członkostwo w radzie Ligi Narodów oraz system mandato-
wy potwierdzały status mocarstwowy państw najsilniejszych a szczególnie 
Wielkiej Brytanii i Francji. Interesujący jest jednak fakt, Ŝe system, który 
miał regulować działania w obrębie społeczności międzynarodowej oraz 
gwarantować bezpieczeństwo i pokój na świecie nie zawierał dwóch mo-
carstw, które z czasem wysunęły się na szczyt piramidy będącej modelem 
struktury społeczności międzynarodowej: Stanów Zjednoczony oraz ZSRR. 
W przededniu II wojny światowej moŜna więc sklasyfikować mocarstwa w 
następujących grupach: 

• Mocarstwowość formalna: Wielka Brytania, Francja 
• Mocarstwowość faktyczna: USA, ZSRR 
• Mocarstwa totalitarne, aspirujące do rewizji wersalskiego porządku 

międzynarodowego oraz do podwyŜszenia swojej rangi mocar-
stwowej: Niemcy, Włochy, Japonia. 

W wyniku II wojny światowej świat wielobiegunowy stal się dwubieguno-
wym.15 
 Mocarstwami globalnymi, lub supermocarstwami stały się USA i ZSRR. 
Pozostałe, tradycyjne mocarstwa musiały zadowolić się statusem mocarstw 
sektorowych lub mocarstwowością formalną w postaci stałego członkostwa 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pojawienie się broni nuklearnej w masowej 
skali paradoksalnie ograniczyło moŜliwość prowadzenia otwartych działań 
zbrojnych między wrogimi blokami. Strategia odstraszania zmusiła mocar-
stwa do rywalizacji przede wszystkim na polach ideologicznym 
i gospodarczym. Nastąpiła dekolonizacja świata, co doprowadziło do dal-
szego osłabienia potencjału mocarstw kolonialnych oraz do powstania no-
wych stref wpływów i interesów, o które mogły walczyć dwa mocarstwa 
dominujące. System socjalistyczny okazał się jednak nieefektywny gospo-
darczo w długim okresie i na placu boju pozostały Stany Zjednoczone jako 
jedyne supermocarstwo16. 

                                                 

14 P. Kennedy, op. cit., s. 9 – 10; A. Bógdał – Brzezińska, op. cit., s. 87 - 90 
15 A. Bógdał – Brzezińska, op. cit., s. 90 – 93; J. Danielski, op. cit., s. 51 – 54; P. Kennedy, 
op. cit., s. 10 – 11; J. Stefanowicz, op. cit., s. 33 
16 A. Bógdał – Brzezińska, op. cit., s. 93 – 96; J. Danielski, op. cit., s. 55 – 60; P. Kennedy, 
op. cit., s. 11 -12 
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Oczywiście nie jest tak, Ŝe USA nie mają Ŝadnych konkurentów czy rywali. 
Co prawda Ŝadne państwo nie moŜe równać się z tym najsilniejszym mocar-
stwem, ale próbują one chociaŜ kontestować jednobiegunowy charakter 
obecnego ładu politycznego. Wśród znaczących państw moŜna wymienić:  

• Chiny posiadające broń nuklearną, rozwijającą się szybko gospo-
darkę i olbrzymie zasoby ludnościowe;  

• Unię Europejską, uznawaną za waŜny ośrodek siły, przede wszyst-
kim o charakterze gospodarczym, ale równieŜ za alternatywę kultu-
ralną w stosunku do modelu proponowanego przez USA;  

• Rosję, która została zepchnięta do roli mocarstwa drugorzędnego, 
czy regionalnego, ale która staje się waŜnym graczem na rynku su-
rowcowym, stara się odbudowywać swoje wpływy i dysponuje ar-
senałem nuklearnym przewyŜszającym wszystkie inne poza amery-
kańskim;  

• Japonię o znaczącym potencjale gospodarczym i technologicznym. 
W przyszłości być moŜe równieŜ o znacznych ambicjach politycz-
nych; 

• Do potencjalnych, znaczących ośrodków siły zalicza się równieŜ 
Indie i Brazylię. 

Widzimy więc, Ŝe w kaŜdej epoce pojawiały się państwa aspirujące do od-
grywania znaczącej roli na arenie międzynarodowej, czy to samodzielnie, 
czy w towarzystwie innych mocarstw. Wydaje się, Ŝe słuszny pogląd, iŜ mo-
carstwa są konieczne w funkcjonowaniu kaŜdego porządku międzynarodo-
wego. Pełnią funkcję podsystemu sterującego w globalnym systemie mię-
dzynarodowym17. 
 
 Pojęcia mocarstwowości i potęgi 
 NaleŜy zastanowić się co rozumiemy pod pojęciem mocarstwo, mocar-
stwowość. Jak juŜ wspomniano pojęcie „mocarstwo” pojawiło się w doku-
mentach kongresu wiedeńskiego. W 1833 r. Leopold Ranke opublikował 
esej „Wielkie mocarstwa”, w którym definiuje mocarstwo jako państwo 
„które samo moŜe podołać wojnie przeciwko kilku innym państwom, nawet 
gdyby wrogowie połączyli swe siły”. Widać tu nacisk na znaczenie potęgi 
militarnej państwa i jego zdolności do obrony18. 
 Janusz Stefanowicz podaje, Ŝe mocarstwa to „państwa, które potęgą, a za-
tem zasięgiem i siłą wpływów przewyŜszają w sposób raczej oczywisty inne 
państwa”. Twierdzi równieŜ, Ŝe o posiadaniu statusu mocarstwa decyduje 
odpowiednio wysoka potęga militarna i gospodarcza oraz wola uczestnictwa 

                                                 

17 J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, Mocarstwa współczesnego świata…, s. 28; J. Bryła, Stre-
fy wpływów… , s. 40 - 41 
18 J. Bryła, op. cit., s. 38 – 39; A. Bógdał – Brzezińska, op. cit., s. 86  
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w stosunkach międzynarodowych w roli mocarstwa.19 Jan Danielski wskazu-
je, Ŝe „mocarstwem jest państwo, które ma i realizuje swe interesy na całej 
kuli ziemskiej”20. 
 Dariusz Kondrakiewicz jako popularną definicję mocarstwa podaje, Ŝe 
mocarstwo jest to państwo posiadające siłę bądź potęgę przejawiającą się „w 
moŜliwości skutecznego oddziaływania na zachowanie innych uczestników 
międzynarodowych, a w razie ich oporu pozwalającą na stosowanie wobec 
nich wszelkich dostępnych środków z uŜyciem siły włącznie”.21 W opinii 
Stanisława Bielenia „o pozycji mocarstwowej decyduje w duŜej mierze siła 
państwa, rozumiana jako faktyczna i potencjalna zdolność do wykorzystania 
wszelkich aktywów i pasywów dla osiągnięcia celów i zaspokojenia potrzeb 
w środowisku międzynarodowym.” Zdolność ta jest wypadkową konkret-
nych zasobów materialnych, społecznych i kulturowych. Siłę państwa moŜ-
na mierzyć tylko w stosunku do siły innych państw22.  
 Agata Włodkowska podaje, Ŝe do grona wielkich mocarstw zaliczyć 
moŜna państwa odznaczające się siłą przewyŜszającą moŜliwości innych 
krajów. Mocarstwa dąŜąc do zabezpieczenia swoich interesów i realizacji 
obranych celów stają się decydentami przesądzającymi o istnieniu innych 
państw oraz o losach wojny i pokoju23. Według Andrzeja Gałganka „mocar-
stwa dominujące w międzynarodowej hierarchii siły organizują i kontrolują 
procesy istotnych interakcji między głównymi elementami systemu”24. Ce-
chą wspólną wymienionych definicji jest fakt posiadania przez dane państwo 
potęgi, której wielkość wyróŜnia je wśród innych państw. UmoŜliwia ona 
wpływanie za pomocą dostępnych środków na zachowanie innych uczestni-
ków stosunków międzynarodowych. Aby państwo stało się mocarstwem po-
trzebna jest równieŜ wola do prowadzenia działań będących przejawem mo-
carstwowości, zgodnie z zasadą, Ŝe „mocarstwowość zawsze przejawia się 
w działaniu państwa, nie zaś w  jego stanie”25. 
 Przy wyjaśnianiu pojęcia mocarstwowości zasadna wydaje się równieŜ 
analiza pojęcia potęgi czy siły, które jak widać są składnikiem niemal kaŜdej 
definicji mocarstwa. NaleŜy na wstępie zaznaczyć, Ŝe w środowisku nauko-
wym nie ma zgody co do określenia siły państwa, podawane są róŜne kryte-
ria jej wyróŜniania, pojawia się problem czy jest ona mierzalna, czy teŜ nie. 

                                                 

19 M. Dobroczyski, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, Warszawa 1984, s. 97 - 98 
20 J. Danielski, op. cit., s. 110 
21 D. Kondrakiewicz, Rozdział 3. Państwo…, s. 83 
22 S. Bieleń, Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji, [w:] Nowe role mocarstw, red. 
B. Mrozek, S. Bieleń, Warszawa 1996, s. 45 
23 A. Włodkowska, Mocarstwowość w polityce zagranicznej państw, [w:] Wstęp do teorii po-
lityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004, s. 163 
24 A. Gałganek, op. cit., s. 13 
25 M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, op. cit., s. 98 
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Potęga jest pojęciem wieloznacznym i wielopłaszczyznowym, pochodzi z 
języka angielskiego i nie zawsze oczywiste jest jego tłumaczenie. Obok ter-
minu potęga w nauce o stosunkach międzynarodowych występują równieŜ: 
siła, energia, moc, wpływ, władza.26 Wymienione pojęcia róŜnicuje się albo 
utoŜsamia. Amerykański autor A. Burke stwierdza „Naród moŜe posługiwać 
się swą potęgą (power), zanim zastosuje swą silę (force). Siła jest tylko jed-
ną z moŜliwości zastosowania potęgi. (…) Potęgę moŜna scharakteryzować 
jako zdolność do zmuszenia innych, by postępowali zgodnie z Ŝyczeniami 
określonego państwa”27. 
 N. Spykman stwierdza, Ŝe walka o potęgę staje się głównym celem poli-
tyki państw, „poniewaŜ ostatecznie jedynie za pomocą potęgi moŜna zreali-
zować cele polityki wewnętrznej i zagranicznej”. Ponadto ten amerykański 
geopolityk stwierdza, Ŝe  wspomniana walka moŜe być prowadzona wszel-
kimi dostępnymi środkami, łącznie z wojną28. R. Strausz – Hupe i S. F. Po-
ssany wskazują, Ŝe potęga jest równie stymulującym czynnikiem wpływają-
cym na zachowanie państw, jak zysk w ekonomii. Siła według nich jest 
środkiem, przy pomocy którego realizuje się przyjęte postanowienia. „kraje, 
które nie są w stanie zgodnie z tą zasadą urzeczywistnić swych celów w sfe-
rze polityki zagranicznej, staczają się ku katastrofie.”29 Hans Morgenthau 
uznaje potęgę za główny czynnik sprawczy polityki, poniewaŜ walka o potę-
gę jest „uniwersalna pod względem czasu i przestrzeni”. Definiuje on potęgę 
jako „władzę człowieka nad myślami i działaniami innych ludzi”30. 
  G. Schwarzenberger stwierdza, Ŝe „potęga jest zdolnością narzucania 
własnej woli innym za pomocą skutecznych sankcji, które moŜna zastoso-
wać w przypadku ujawnienia próby nieakceptowania takiego stosunku. J. G. 
Stoesinger definiuje siłę jako „zdolność narodu do wykorzystania w stosun-
kach międzynarodowych swych trwałych bądź tymczasowych źródeł w taki 
sposób, by móc wpływać na zachowanie innych państw.(…) przez siłę moŜ-
na rozumieć całą skalę róŜnych nacisków na zachowanie i działanie państw, 
poczynając od stosowania gróźb werbalnych, aŜ do groźby uŜycia broni nu-
klearnej”31. 
  Joseph S. Nye jr. podaje, Ŝe „potęga to zdolność do osiągania własnych 
celów lub realizacji dąŜeń. Ściślej rzecz biorąc, jest to umiejętność wpływa-
nia na innych w celu osiągnięcia poŜądanych rezultatów”. Autor uzupełnia-
jąc te definicję wprowadza dodatkowo pojęcie konwersji potęgi; która okre-

                                                 

26 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 36; J. Wiśniewski, K. śodź – 
Kuźnia, op. cit., s. 19 
27 R. Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1980, s. 244 
28 Ibidem, s. 244 
29 Ibidem, s. 244 - 245 
30 Ibidem, s. 245 
31 Ibidem, s. 245 - 246 
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śla „zdolność do przetworzenia potencjalnej siły, mierzonej posiadanymi za-
sobami, w rzeczywistą moŜliwość skutecznego oddziaływania, określaną 
przez zmianę zachowań innych państw”32.  
Sumując elementy występujące we wspomnianych definicjach moŜna podać 
pewien zbiór sposobów rozumienia potęgi. Potęga w stosunkach międzyna-
rodowych jest rozumiana jako panowanie, władza, wpływ na innych, zdol-
ność do działania w celu osiągnięcia zamierzonego skutku, fizyczna siła, 
skuteczność moralna oraz polityczna kontrola i wpływy, zdolność do działa-
nia, na którą składają się czynniki materialne, psychologiczne i inne33.  
 Zasadnym wydaje się stwierdzenie, Ŝe wspomniane róŜnicowanie pojęć 
potęgi i pokrewnych wiąŜe się z faktem, Ŝe poszczególni badacze kładą na-
cisk na róŜne elementy przedstawionego wspólnego zbioru. Koncentrując się 
na róŜnych aspektach tego samego, złoŜonego zjawiska moŜna podjąć próbę 
przyporządkowania elementów do poszczególnych terminów funkcjonują-
cych w nauce o stosunkach międzynarodowych.  

• Siła: zdolność do faktycznego i skutecznego stosowania potęgi, za-
bezpieczanie interesów w systemie międzynarodowym 

• Wpływ: zdolność/moŜliwość wywierania nacisku, zdolność do kon-
troli innych państw i rezultatów ich zachowań 

• Energia: zdolność do uruchomienia potęgi, moŜliwość stosowania 
potęgi 

• Władza: uprawnienia decydenta, kierującego polityką zagraniczną i 
wojskową państwa. Lubomir W. Zyblikiewicz wprowadza pojęcie 
władza międzynarodowa, którą rozumie, ogólnie rzecz biorąc, jako 
wpływ na innych aktorów stosunków międzynarodowych z wszyst-
kimi tego uwarunkowaniami i konsekwencjami34. 

 Janusz Wiśniewski i Katarzyna śodź – Kuźnia zauwaŜają, Ŝe pojęciami 
kluczowymi w wyjaśnianiu kategorii potęgi i pokrewnych są „zdolność”, 
„moŜliwość” i „wola” 35. Wyraźnie widać, Ŝe zawartość poszczególnych ter-
minów jest ściśle powiązana z zawartością terminów pokrewnych, elementy 
pewnych pojęć występują w innych. Jest to kolejny dowód, iŜ kategoria po-
tęgi jest bardzo złoŜona i wielopoziomowa. Wydaje się więc, Ŝe najwłaściw-
szym sposobem definiowania potęgi jest ograniczenie się do pewnych, ogól-
nych i wspólnych dla kategorii pokrewnych wyraŜeń i elementów charakte-
ryzujących istotę problemu badawczego. MoŜna więc przyjąć, Ŝe potęga jest 
zdolnością do wolicjonalnego działania w systemie międzynarodowym, za 

                                                 

32 J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe…, s. 98 - 99 
33 J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, op. cit., s. 19 
34 E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków…, s. 141 - 147 
35 J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, op. cit., s. 19 
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pomocą moŜliwych do uzyskania środków, zmierzającego do realizacji przy-
jętych celów. 
 Warto w tym miejscu zastanowić się nad czynnikami czy elementami po-
tęgi, lub jak je niektórzy określają elementami potęgotwórczymi. MoŜna teŜ 
nazwać je kryteriami wyróŜniania mocarstw, gdyŜ jak stwierdziliśmy mocar-
stwami są państwa najpotęŜniejsze lub wyróŜniające się wysokim poziomem 
potęgi. Ciekawą propozycję definicji, jednocześnie wskazującą na czynniki 
potęgi, przedstawił S. Cline. Jego propozycja ma postać wzoru: 

P = (C + E + M) x (S + W) 
Gdzie: P = siła, C = masa krytyczna, określona przez wielkość populacji i te-
rytorium, E = potencjał gospodarczy, M = potencjał militarny, S = cele stra-
tegiczne, W = wola narodowa do realizacji strategii państwowej. 
Problemem jest tutaj jednak fakt, Ŝe pierwsze trzy kategorie są wymierne, a 
dwie ostatnie niewymierne, więc „wynik” tego równania zaleŜałby w duŜej 
mierze od czynników subiektywnych.36  
 Badacze problemu przedstawiają bardzo róŜne klasyfikacje zawierające 
czynniki wpływające na potęgę, a więc równieŜ na pozycję mocarstwową 
państwa a w ostatecznym rozrachunku na jego politykę zagraniczną. G. Mo-
delski twierdzi, Ŝe o mocarstwowej pozycji państwa decyduje  jego potęga 
morska. Z drugiej strony Mearsheimer wskazuje na decydującą rolę potęgi 
wojsk lądowych, gdyŜ tylko one mogą skutecznie bronić własne terytorium 
oraz zająć terytorium przeciwnika. Z kolei Douhet wskazuje na dominującą 
rolę lotnictwa37.  
 W tych klasyfikacjach widać skupienie się na jednym czynniku, którym 
jest siła militarna, dodatkowo u Mearsheimera waŜne okazuje się terytorium, 
które ma być bronione lub zdobywane przez armię lądową. Paul Kennedy za 
czynniki determinujące mocarstwową pozycję państwa uwaŜa siłę militarną, 
poziom rozwoju technologicznego oraz potencjał gospodarczy38.  
 A. F. K. Organski wskazuje następujące elementy potęgotwórcze: zasoby 
geograficzne, bogactwa naturalne, czynniki demograficzne, czynniki rozwo-
ju ekonomicznego, czynniki polityczne, identyfikacja i lojalność obywateli 
wobec państwa. S. L. Spiegel wyróŜnia: materialne składniki siły, siły woj-
skowe, siły motywacyjne państwa oraz ich rozmiary, osiągnięcia państwa39.  
 W ujęciu Friedricha Ratzela oraz Karla Haushofera głównymi czynnika-
mi wpływającymi na pozycję państwa są: połoŜenie, kształt i wielkość tery-
torium, klimat, ludność, bogactwa naturalne, wydajność przemysłu oraz or-

                                                 

36 E. HaliŜak, Struktura układu sił międzynarodowych a aktywność zewnętrzna państw, [w:] 
Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. HaliŜak, I. Popiuk – Ry-
sińska, Warszawa 1995, s. 87; J. Czaputowicz, op. cit., s. 36 - 37 
37 J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, op. cit., s. 20; J. Czaputowicz, op. cit., s. 37 
38 P. Kennedy, op. cit., s. 7 – 8, 13 - 16 
39 J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, op. cit., s. 20 - 21 
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ganizacja polityczna i społeczna państwa. Alfred de Grazia i Thomas H. 
Stevenson wymieniają: ludność, rozległość terytorialna, zasoby naturalne, 
technologia, jedność narodowa, gotowość militarna oraz dyplomacja. Joseph 
Frankel, Norman Hill, Frederick Hartmann, Ernest Haas i Allen Whiting 
podchodzą do problemu składników potęgi bardzo podobnie i wymieniają: 
ludność, element geograficzny, ekonomiczny, psychologiczno – społeczny, 
międzynarodową pozycję strategiczną państwa oraz jego organizację admi-
nistracyjno – wojskową. Swoistym podsumowaniem owych poglądów jest 
lista komponentów zawarta w „The International Relations Dictionary”, pod 
hasłem „Elements of national power”:  

1. wielkość, połoŜenie, klimat oraz topografia terytorium państwowe-
go; 

2. bogactwa naturalne, źródła energii oraz zdolność do produkcji arty-
kułów Ŝywnościowych; 

3. ludność (jej wielkość, skupienie, wiek, skład pod względem płci 
oraz dochód na głowę); 

4. wielkość i wydajność przemysłu; 
5. zasięg i efektywność systemu transportowego i środków komunika-

cyjnych; 
6. system edukacyjny, moŜliwości badawcze oraz wielkość i jakość 

kadry naukowej i technicznej; 
7. wielkość, uzbrojenie i morale sił zbrojnych; 
8. natura i siła systemu politycznego, gospodarczego i społecznego 

państwa; 
9. jakość dyplomatów i dyplomacji; 
10. charakter i morale narodu40. 

 Jacek Ziemowit Pietraś przedstawia charakterystykę czynników wpływa-
jących na politykę zagraniczną państwa. W pierwszej kolejności kategoryzu-
je je w cztery grupy: obiektywne, subiektywne, wewnętrzne, zewnętrzne. 
Następnie przedstawia listę grup czynników, które zawierają się we wspo-
mnianych 4 kategoriach: wyznaczniki materialno – społeczne, aksjologiczne, 
demograficzne, geopolityczne, subiektywne, strukturalne, funkcjonalne, 
podmiotowo – strukturalne, podmiotowo – funkcjonalne, potencjału poli-
tycznego41. 
  Joseph S. Nye jr. wskazuje  na kontekstowość składników potęgi. Za-
uwaŜa, Ŝe w róŜnych sytuacjach i w róŜnych okresach historycznych wystę-
powały odmienne czynniki determinujące potęgę. Dzieli on równieŜ potęgę 
na tzw. „hard power” i „soft power”, czyli siła twarda i miękka. Do grupy 
twardych składników siły zalicza potęgę militarną, potencjał gospodarczy 
                                                 

40 J. Danielski, Pojęcie „mocarstwowości”…, s. 100 -101 
41 J. Z. Pietraś, Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, 
red. T. Łoś – Nowak, Wrocław 1997, s. 54 - 60 
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i surowcowy, połoŜenie geopolityczne itd., czyli w pewnym sensie „kla-
syczne” składniki potęgi. Do elementów potęgi miękkiej zalicza przede 
wszystkim oddziaływanie kulturalne, eksponowanie popularnych w świecie 
wartości oraz prowadzenie polityki zagranicznej uwzględniającej preferencje 
innych państw. ZauwaŜa on, Ŝe obie grupy są współzaleŜne, ale mogą wy-
stępować oddzielnie, a ich skuteczność, bądź zasięg oddziaływania zaleŜy 
m.in. od okresu historycznego  i miejsca, w którym są stosowane42. 
 
 
Tabela 1. Główne mocarstwa i najwaŜniejsze składniki potęgi 

Okres 
Główne 
mocarstwo NajwaŜniejsze składniki potęgi 

Wiek 
XVI 

Hiszpania 
Złoto w sztabach, handel kolonialny, armie zacięŜ-
ne, więzi dynastyczne 

Wiek 
XVII 

Holandia Handel, rynki kapitałowe, marynarka 

Wiek 
XVIII 

Francja 
Ludność, rolnictwo, administracja publiczna, armia, 
kultura (miękka siła) 

Wiek 
XIX 

Wielka 
Brytania 

Przemysł, spójność polityczna, środki finansowe i 
kredyty, marynarka, liberalne normy (miękka siła) 

Wiek 
XX 

Stany Zjed-
noczone 

Wielkość gospodarki, przewodzenie w nauce i tech-
nice, połoŜenie geograficzne, siły zbrojne i układy 
sojusznicze, uniwersalistyczna kultura i liberalne 
reŜimy międzynarodowe (miękka siła) 

Wiek 
XXI 

Stany Zjed-
noczone 

Przewodzenie w rozwoju technologii, wielkość za-
sobów wojskowych i ekonomicznych, centrum tran-
snarodowej komunikacji (miękka siła) 

Źródło: J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i 
historii, Warszawa 2009, s. 102 
  
 Interesującą klasyfikację przedstawił Jan Danielski, który wskazał, Ŝe po-
tęga, lub jak to określa „siła fizyczna” państwa jest konieczna do mocar-
stwowości, ale sama tej mocarstwowości nie konstytuuje. Potrzebne są jesz-
cze dwa czynniki: organizacyjno - społeczny i dyplomacja. Natomiast do 
składników potęgi zalicza: terytorium państwowe i jego cechy, element po-
pulacyjny, poziom rozwoju gospodarczego, poziom technologiczny, przygo-
towanie militarne43. 

                                                 

42 J. S. Nye jr., op. cit., s. 99 - 103 
43 J. Danielski, op. cit., s. 101 – 106, 110 
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  Agata Włodkowska proponuje następujące kryteria wyróŜniania mo-
carstw: populacyjno – demograficzne, terytorialne (geopolityczne), poziom 
rozwoju ekonomiczno – technologicznego państwa, kryterium militarne Po-
niewaŜ pewne elementy powtarzają się w wymienionych klasyfikacjach, 
warto przyjrzeć się im bliŜej i przeanalizować jaki wpływ mają na potęgę 
państwa44.  
 Siła militarna była bodaj pierwszym czynnikiem w historii wpływającym 
na pozycję danego państwa na arenie międzynarodowej. Szczególnie istotne 
było przygotowanie militarne w okresach kiedy normy międzynarodowe jak 
i sami uczestnicy stosunków międzynarodowych dopuszczali do stosowania 
wojny jako środka potwierdzenia swojej pozycji międzynarodowej. Mimo, 
Ŝe obecnie wojna przestała być dopuszczalnym środkiem prowadzenia poli-
tyki, a uŜycie sił zbrojnych moŜe wiązać się z duŜym ryzykiem politycznym, 
to posiadanie znacznych sił zbrojnych nadal moŜe słuŜyć do wywierania 
wpływu poprzez zastraszanie, lub proponowanie zbrojnej protekcji. Sytuację 
zmieniło równieŜ pojawienie się broni nuklearnej, która z jednej strony stała 
się czynnikiem koniecznym (choć nie wystarczającym) do uzyskania pozycji 
mocarstwowej, a z drugiej ograniczyła moŜliwość prowadzenia działań 
zbrojnych, które mogłyby spotkać się z odwetem nuklearnym. Ryzyko o 
charakterze politycznym zostało zastąpione przez ryzyko unicestwienia za-
równo agresora jak i obrońcy, a w skrajnym przypadku całej, lub większości 
populacji ludzi na Ziemi. NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe obecnie broń nukle-
arna stała się środkiem wielce nieporęcznym w zapewnianiu bezpieczeństwa 
czy teŜ odstraszania wroga. Powodem jest fakt pojawienia się zagroŜeń asy-
metrycznych, które nie mają charakteru państwowego czy choćby terytorial-
nego. Siła militarna, mimo rosnącego znaczenia czynników pozamilitarnych, 
nadal pozostaje jednym z głównych wyznaczników potęgi państwa. 
 Ściśle związany z siłą militarną, ale oddziałujący równieŜ na innych 
płaszczyznach jest poziom rozwoju gospodarczego państwa. Związek po-
ziomu gospodarki i siły militarnej jest oczywisty, od produkcji wyposaŜenia 
dla sił zbrojnych po finansowanie ich funkcjonowania zarówno w okresie 
pokoju, jak i wojny. Państwa o rozbudowanej, wielogałęziowej gospodarce 
były wstanie prowadzić wojnę przez dłuŜszy okres czasu, z większa ilością 
przeciwników. Mogły teŜ pozwolić sobie na utrzymywanie stosunkowo licz-
nej armii równieŜ w czasie pokoju, co zapewniało wysoki poziom obronno-
ści oraz moŜliwość odstraszania potencjalnego przeciwnika, czy wręcz prze-
ciwnie, skłonienie go groźbą do poŜądanego zachowania. Wraz z upływem 
czasu potęga ekonomiczna stała się skuteczna do wywierania wpływu nawet 
bez komponentu militarnego. Rozwijanie stosunków gospodarczych i handlu 
powodowało, Ŝe państwo silniejsze pod tym względem zyskiwało wpływy w 

                                                 

44 A. Włodkowska, op. cit., s. 164 - 165 
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państwach słabszych, które równieŜ miały szansę zyskać na wymianie han-
dlowej. ZauwaŜmy, Ŝe w początkowym okresie kolonizacji głównym moty-
wem rozszerzania swoich wpływów było powiększanie bogactwa poprzez 
wyzysk kolonii. Później doszedł równieŜ element strategiczno – militarny i 
zabezpieczenie kluczowych dróg morskich i lądowych. Obecnie komponent 
gospodarczy potęgi stał się jeszcze istotniejszy, wraz z relatywnym spad-
kiem znaczenia czynnika militarnego. MoŜna dodać, Ŝe posiadanie odpo-
wiedniego potencjału gospodarczego zapewnia państwu swego rodzaju ela-
styczność w działaniach na arenie międzynarodowej. 
 Czynnikiem, który znowu związany jest blisko z poprzednimi jest po-
ziom rozwoju  technologicznego państwa. Ten czynnik bardziej niŜ inne ob-
razuje konieczność analizy pozycji państwa w stosunku do innych państw. 
Państwa od wieków starały się prześcignąć inne w rozwoju technologicz-
nym. Z jednej strony zapewniało im to przewagę militarną, z drugiej pozy-
tywnie wpływało na wymianę handlową, gdzie państwo bardziej zaawanso-
wane mogło eksportować dobra, które nie mogły być produkowane gdzie in-
dziej, lub były produkowane z mniejsza efektywnością. WyŜszy poziom 
rozwoju zwiększa równieŜ poziom Ŝycia obywateli danego państwa, a  w re-
zultacie okazuje się bardzo istotnym elementem wspomnianej juŜ miękkiej 
siły. 
 Kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć szerzej jest połoŜenie 
geograficzne, geopolityczne czyli ogólnie rzecz biorąc terytorium państwa. 
Czynnik ten moŜna rozwaŜać w kilku aspektach. Ukształtowanie terenu i 
stopień dostępności terytorium dla przybyszy z zewnątrz miał duŜe znacze-
nie jeszcze do początków XX wieku. Państwa, którym granice udało się 
oprzeć o naturalne przeszkody miały znacznie większy komfort w dziedzinie 
obronności w stosunku do państw, które takich udogodnień nie miały. Poło-
Ŝenie mogło teŜ wpływać na kierunki i moŜliwości ekspansji państwa. Wiel-
ka Brytania, jako kraj wyspiarski zawsze utrzymywała znaczną potęgę mor-
ską i była w stanie kolonizować i chronić regiony znacznie oddalone od me-
tropolii. Rosja znajdująca się na „obrzeŜach” cywilizowanego świata mogła 
prowadzić ekspansję na wschód nie napotykając powaŜniejszych barier. 
Kwestia ukształtowania terenu i jego aspektu militarnego malała wraz z 
rozwojem technologicznym państw i unowocześnianiem środków transportu. 
Rozmiary terytorium moŜna rozpatrywać przede wszystkim w aspekcie 
obronnym i ekonomicznym. DuŜe terytorium zwiększa szansę dostępu do 
surowców mineralnych, a szczególnie surowców energetycznych. Dobrym 
przykładem jest tu Rosja, która dysponuje duŜą ilością wszelkich surowców 
strategicznych. Znaczenie militarne duŜego terytorium nie jest jednoznaczne. 
Im większe terytorium i dłuŜsze granice, tym trudniejsza moŜe być obrona 
państwa. Z drugiej strony duŜe terytorium umoŜliwia swobodniejszą dyslo-
kację ośrodków przemysłowych z miejsc zagroŜonych bezpośrednim ata-
kiem. Bardzo istotny jest równieŜ aspekt geopolityczny. WaŜne jest z jakimi 
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państwami dany podmiot graniczy, ilu ma sąsiadów, z którymi jest w stanie 
nawiązać dobre stosunki, gdzie moŜe szukać potencjalnych stref wpływów, 
czy musi skupić się na rozwijaniu potęgi lądowej, morskiej czy obu. MoŜna 
zauwaŜyć, Ŝe sama rozległość terytorialna nie decyduje o potędze, ale moŜe 
być waŜnym czynnikiem umoŜliwiającym jej osiągnięcie. 
  Ostatnim kryterium o którym autor zdecydował się wspomnieć jest 
czynnik populacyjno – demograficzny. Jest to czynnik o tyle ciekawy, Ŝe 
pozytywnie wpływa na potęgę państwa jedynie wtedy, gdy harmonijnie 
współistnieje z wysokim poziomem rozwoju ekonomicznego i technologicz-
nego. W okresach gdy potęga wojskowa opierała się na sile Ŝywej był to 
równieŜ czynnik o znacznym znaczeniu militarnym. Wysoki poziom wy-
kształcenia ludności stwarza większą szansę do rozwoju technologicznego. 
Odpowiedni wiek populacji moŜe pozytywnie wpływać na efektywność i 
wielkość gospodarki. Właściwa liczba i gęstość zaludnienia stwarza moŜli-
wości efektywniejszej eksploatacji posiadanego terytorium. WaŜnym aspek-
tem tego kryterium jest jego wpływ negatywny. JeŜeli w danym państwie 
występuje przeludnienie, mieszkańcy są słabo wykształceni oraz występują 
inne negatywne zjawiska społeczno – gospodarcze to mogą tam wystąpić 
konflikty społeczne oraz inne zjawiska naraŜające państwo na straty, a przy-
najmniej hamujące jego rozwój. W rezultacie wydaje się, Ŝe jest to czynnik 
najbardziej „delikatny”, którego zmiany mogą wpływać na pozycję państwa 
w sposób pozytywny lub negatywny45. 
 
 
 Typologia mocarstw i pojęcia pokrewne 
 W momencie pojawienia się pojęcia „mocarstwo” nie potrzebne było in-
ne określenie państw najpotęŜniejszych. Wiadomo było, o które państwa 
chodzi, zwłaszcza, Ŝe ówczesne stosunki międzynarodowe charakteryzowały 
się daleko posuniętą europocentrycznością46. Jednak wraz z rozwojem i ewo-
lucją stosunków międzynarodowych oraz wzrostem liczby państw aspirują-
cych do pozycji mocarstwa, konieczne stało się wypracowanie pojęć, które 
pozwalałyby na określenie jak największej ilości przypadków, a zarazem po-
rządkowałyby hierarchię międzynarodową47. 

                                                 

45 Więcej o kryteriach potęgi, mocarstwowości, polityki zagranicznej państwa zob.: A. Włod-
kowska, Mocarstwowość w polityce zagranicznej państw; J. Danielski, Pojęcie „mocarstwo-
wości” w stosunkach międzynarodowych; P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny rozkwit 
upadek; J. Stefanowicz, Stary nowy świat. Ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodo-
wych; Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś – Nowak; J. S. Nye jr., Konflikty 
międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii; J. Wiśniewski, K. śodź – Kuźnia, Mo-
carstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego; J. Czaputowicz, Teorie 
stosunków międzynarodowych. 
46 M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, s. 98  
47 I. Wyciechowska, Ewolucja mocarstwowości…, s. 13 - 14  
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 Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu wpływu państw na otoczenie mię-
dzynarodowe, na szczycie hierarchii znajduje się mocarstwo uniwersalne, 
zwane takŜe światowym, globalnym lub supermocarstwem. Pojęcie pojawiło 
się po zakończeniu II wojny światowej, ze względu na ogromny potencjał, 
przede wszystkim militarny, dwóch mocarstw dominujących: USA i ZSRR. 
Państwa te stworzyły wokół siebie bloki polityczno – militarne, pozyskały 
zarówno sojuszników, jak i państwa satelickie i zaleŜne. Mimo, Ŝe nie pro-
wadziły bezpośrednich działań zbrojnych przeciwko sobie, to rywalizowały 
pod względem gospodarczym, ideologicznym i politycznym. Status super-
mocarstwa wiąŜe się z posiadaniem przez dane państwo interesów na całym 
świecie i moŜliwości ich obrony. Państwo takie powinno być zdolne do dzia-
łań międzynarodowych we wszystkich dziedzinach i zakresach w skali glo-
balnej. Obecnie jedynie Stany Zjednoczone spełniają warunki do wyróŜnie-
nia ich jako mocarstwo globalne. 
 Następnie mówi się o mocarstwach regionalnych. Jest to grupa państw, 
które w swoim otoczeniu wyróŜniają się pod względem poziomu potęgi i dą-
Ŝą do przywództwa lub hegemonii w danym regionie geopolitycznym. Kate-
goria ta mogła ukształtować się w pełni dopiero po upadku ładu dwubiegu-
nowego. W okresie zimnej wojny równieŜ istniały państwa o znacznym po-
tencjale gospodarczym, militarnym i politycznym, które dąŜyły do podwyŜ-
szenia swojego statusu, ale pozostawały jednak na osi rywalizacji blokowej, 
co w jakimś sensie ograniczało ich moŜliwości do prowadzenia polityki mo-
carstwowej. Kategoria mocarstw regionalnych jest interesująca równieŜ ze 
względu na fakt, Ŝe moŜna w niej szukać państw, które mogą i chcą aspiro-
wać do roli supermocarstwa. Ogólnie rzecz biorąc do mocarstw regional-
nych zaliczyć moŜna: Chiny, Japonię, Indie, Brazylię, Wielką Brytanię, 
Francję. W nauce o stosunkach międzynarodowych w tym miejscu podaje 
się równieŜ kategorię mocarstw subregionalnych lub lokalnych, jednak zda-
niem autora nie wydaje się to zabiegiem właściwym, szczególnie jeśli wziąć 
pod uwagę przejrzystość hierarchii międzynarodowej. WyróŜnianie takich 
mocarstw kłóci się równieŜ z załoŜeniem, Ŝe mocarstwem jest państwo o 
wyróŜniającym się potencjale, lub jak niektórzy podają, o potencjale wybija-
jącym się ponad przeciętność. Wydaje się, Ŝe państwa aspirujące do „mocar-
stwowości subregionalnej” moŜna po prostu określić jako państwa średnie, 
posiadające wolę i potencjał do ubiegania się o podwyŜszenie swojego statu-
su międzynarodowego. 
 Analizując działalność państw pod kątem rodzaju, czy sektora stosunków 
międzynarodowych, w którym ta aktywność występuje moŜna wyróŜnić ka-
tegorię mocarstw sektorowych lub selektywnych. MoŜna więc wyróŜnić mo-
carstwa militarne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Największą siłę od-
działywania w kaŜdym z tych sektorów mają oczywiście Stany Zjednoczone, 
co jest wymogiem ich statusu jako mocarstwa globalnego, ale moŜna wska-
zać państwa, które równieŜ wyróŜniają się w poszczególnych kategoriach. 
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Do mocarstw militarnych zaliczyć moŜna Federację Rosyjską, która odzie-
dziczyła zapasy broni nuklearnej po ZSRR. DuŜym potencjałem militarnym 
dysponują równieŜ Chiny. W ramach omawianej kategorii wyróŜnić moŜna 
równieŜ swego rodzaju podkategorię: mocarstwa nuklearne, czyli państwa 
dysponujące bronią jądrową. Do tej grupy zaliczyć moŜna wspomniane juŜ 
USA, FR, Chiny oraz Wielką Brytanię, Francję, Indie, Pakistan i Izrael.  
 Mocarstwo gospodarcze jest to państwo wyróŜniające się poziomem za-
awansowania i wielkością swojej gospodarki oraz wpływem jaki wywiera na 
międzynarodowy system ekonomiczny. Do kategorii mocarstw gospodar-
czych zaliczyć moŜna Japonię i Niemcy. W ostatnim okresie do miana ta-
kiego chciałyby aspirować równieŜ Chiny. Tutaj równieŜ moŜna wyróŜnić 
podkategorię, chodzi o popularne obecnie mocarstwo surowcowe. Jest to 
państwo, które dzięki dostępowi do strategicznych zasobów energetycznych 
(ropa naftowa, gaz ziemny), odpowiedniej infrastrukturze słuŜącej do ich 
przesyłu oraz braku alternatywy w ich dostarczaniu (przynajmniej w danym 
regionie) jest skłonne i zdolne wykorzystywać swoje atuty do wpływania na 
odbiorców wspomnianych surowców. Wpływ ten często moŜe mieć wręcz 
znamiona uzaleŜnienia odbiorcy od dostawcy, a w wielu przypadkach za-
pewnia dominację mocarstwu surowcowemu (energetycznemu). Do wskaza-
nego opisu najbardziej pasuje Federacja Rosyjska, ale podkategorię moŜna 
odnieść równieŜ do państw OPEC.  
 Do grona mocarstw kulturalnych zaliczyć moŜna przede wszystkim byłe 
państwa kolonialne, czyli Wielką Brytanię i Francję, które mimo procesów 
dekolonizacyjnych zachowały wpływy w swoich dawnych posiadłościach. 
Chodzi tu przede wszystkim o znaczne rozpowszechnienie języka angiel-
skiego i francuskiego w świecie. Dzięki temu dobra kultury wytwarzane w 
tych państwach mogą oddziaływać w większym stopniu na byłe kolonie. 
Istotne są tu równieŜ powiązania ekonomiczne z byłą metropolią oraz 
kształcenie się elit byłych kolonii na uczelniach starego kontynentu48. 
 Pojęciem spotykanym w nauce i praktyce stosunków międzynarodowych, 
które w pewnym stopniu wiąŜe się z tematem artykułu jest mocarstwo opie-
kuńcze. Jest to termin uŜywany przede wszystkim w prawie międzynarodo-
wym publicznym do określenia neutralnego państwa, które na prośbę państw 
wojujących, podejmuje się opieki nad interesami danego państwa na obsza-
rze państwa nieprzyjacielskiego. Konwencje genewskie z roku 1949 zobo-
wiązują mocarstwa opiekuńcze do ochrony interesów jeńców, osób interno-
wanych oraz do ogólnego nadzoru nad wykonywaniem konwencji genew-
skich.49 Widać więc, Ŝe termin mocarstwo opiekuńcze nie wiąŜe się z Ŝad-
nymi atrybutami mocarstwowości we właściwym znaczeniu. NaleŜy jednak 
                                                 

48 A. Włodkowska, op. cit., s. 165 – 166; M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, op. cit., s. 98 – 
113; E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, op. cit., s. 52 - 57 
49 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, s. 404 
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zauwaŜyć, Ŝe państwo, które staje się mocarstwem opiekuńczym cieszy się 
zwykle pewnym prestiŜem i zaufaniem ze strony walczących stron. 
 Pojęciami, którymi warto się zainteresować są równieŜ mocarstwowość 
faktyczna oraz mocarstwowość formalna. Mocarstwowość formalna odnosi 
się do państw, którym status mocarstwa przyznała społeczność międzynaro-
dowa. Wydarzenie takie miało miejsce dwukrotnie w historii. Po I wojnie 
światowej status mocarstwa uzyskały państwa zasiadające jako stali człon-
kowie w Radzie Ligi Narodów. W ten sposób wyróŜniono: Wielką Brytanię, 
Francję, Włochy i Japonię, przejściowo Niemcy i ZSRR. Podobna sytuacja 
zaistniała po II wojnie światowej, kiedy to na podstawie art. 23 i 27 Karty 
Narodów Zjednoczonych uprzywilejowaną pozycję przyznano pięciu mocar-
stwom: USA, ZSRR, Chinom, Wielkiej Brytanii i Francji. Interesujący jest 
fakt, Ŝe mocarstwowość formalna nie musi harmonizować z mocarstwowo-
ścią faktyczną. Dobrym przykładem są tu Stany Zjednoczone, które po 
I wojnie światowej nie weszły w skład Ligi Narodów, czyli mocarstwo fak-
tyczne nie uzyskało statusu mocarstwa formalnego. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ gdzie Wielka Brytania, Francja, Ro-
sja i Chiny mają równą rangę z USA mimo przytłaczającej przewagi fak-
tycznej tych ostatnich50. 
 Państwa najpotęŜniejsze o aspiracjach dotyczących wpływania na sąsia-
dów istniały od zarania dziejów. Nazwę „mocarstwa” uzyskały dość późno, 
ale nie umniejsza to ich wpływu na kształtowanie się i działanie systemu 
międzynarodowego. Wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych oraz 
nauki o nich, konieczne stało się zbadanie zjawiska jakim są mocarstwa. 
Konieczne było stworzenie siatki pojęciowej opisującej ich status, działania, 
charakter czy wreszcie istotę mocarstwowości. Nie było to zadanie łatwe, 
pojęcie i rola mocarstw ewoluowały wraz ze zmianami w stosunkach mię-
dzynarodowych. Zmieniały się czynniki mocarstwowości, ich znaczenie dla 
pozycji państw oraz zadania i odpowiedzialność mocarstw wobec społecz-
ności międzynarodowej. Stosunki międzynarodowe stają się coraz intensyw-
niejsze, wielopoziomowe, zwiększa się współzaleŜność i liczba państw aspi-
rujących do podniesienia swojego statusu. Jest to z jednej strony wyzwanie 
dla nauki o stosunkach międzynarodowych, ale z drugiej wspaniałe pole ba-
dawcze dla naukowców zajmujących się tą problematyką. 
 

                                                 

50 A. Włodkowska, op. cit., s. 167 – 168; J. Danielski, Ewolucja stanowiska wielkich mo-
carstw…, s. 51 - 57 
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ODPOWIEDZI NA PODSTAWIE WNIOSKOWANIA STATY-

STYCZNEGO 
 
 Wstęp  
 Celem tego artykułu jest dokonanie analizy i oceny występujących 
przewartościowań w stosunkach transatlantyckich w aspekcie porów-
nań siły (mocy) gospodarczej i siły (mocy) militarnej za okres kilku mi-
nionych lat XXI wieku przy wykorzystaniu pewnych miar statystycz-
nych. Stąd teŜ naleŜy się skupić na przynajmniej czterech zagadnieniach. Po 
pierwsze potrzeba przedstawić ewolucję związków występujących między 
geopolityką, a geoekonomią z punktu widzenia teorii. Pozwoli to dalej 
przejść do badań empirycznych. W drugim zagadnieniu wykazać siłę gospo-
darczą państw sojuszu NATO na arenie międzynarodowej oraz w samym 
ugrupowaniu. Analiza dotyczyć będzie informacji o PKB i wartości ekspor-
tu. Dalej starać się będziemy scharakteryzować siłę militarną tych państw 
posługując się w tym celu stosownymi informacjami o wydatkach wojsko-
wych. Wreszcie po czwarte – zbadać statystyczną korelację siły związku 
między rozwojem społeczno-gospodarczym analizowanych państw (ich siłą 
ekonomiczną), a posiadanym potencjałem militarnym (siłą wojskową). Cho-
dzi więc o stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego występującego 
między gospodarką, a poziomem obronności w sojuszu NATO na początku 
XXI wieku. Tym samym zmierzać będziemy do uzyskania odpowiedzi na 
pytanie: czy daje się odczuć w stosunkach transatlantyckich wyraźne odej-
ście od postrzegania pierwotnego elementu siły militarnej na rzecz siły go-
spodarczej. Mówiąc wprost - poszukujemy zmian w paradygmacie współ-
czesnego sojuszu transatlantyckiego. Oczywiście czynione dociekania mają 
charakter statystyczny. Niemniej jednak wyniki są na tyle interesujące, Ŝe 
naleŜy je przedstawić i stosownie skomentować. 
 

1.  Geopolityka czy geoekonomika – zarys teorii problemu 
 Od początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia w literaturze przedmio-
tu toczy się gorący spór intelektualny o prymat geopolityki czy geoekono-
miki w stosunkach międzynarodowych. Z dyskusji tej moŜna wnioskować, 
Ŝe w miarę upływu czasu zyskuje coraz mocniej pogląd - nie tylko wśród 
grona ekonomistów - Ŝe współczesna walka zbrojna między państwami 
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uprzemysłowionymi odchodzi powoli w przeszłość. Występuje bowiem 
odejście od tradycyjnego pojmowania bezpieczeństwa, które zakładało, Ŝe 
głównymi środkami jego zapewnienia w stosunkach międzynarodowych po-
zostają siła wojskowa i oddziaływania polityczno-dyplomatyczne1. Nato-
miast wraz z globalizacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego towa-
rzyszy tym stosunkom konflikt interesów na gruncie gospodarki. KaŜde bo-
wiem państwo stara się być konkurencyjnym wobec innych podmiotów Ŝy-
cia politycznego. Cały czas śledzi zmiany zachodzące w gospodarkach in-
nych państw, porównuje wskaźniki makroekonomiczne, aby prowadzić wła-
sną politykę rozwojową by uzyskać zwiększenie własnego bogactwa i do-
brobytu swoich obywateli. Stąd swoją polityką próbuje tworzyć warunki dla 
maksymalizacji korzyści osiąganych ze współpracy międzynarodowej i 
przykładowo wpływa na przyciąganie kapitału zagranicznego, obniŜanie po-
datków, dba o niską inflację, jak równieŜ ułatwia procedury przy zakładaniu 
firm. Chodzi więc o stały i szeroki dopływ gotówki do budŜetu państwa. Ale 
ten dopływ gotówki ma iść przede wszystkim nie na zbrojenia, a na poprawę 
Ŝycia obywateli. Stąd teŜ twierdzimy, Ŝe współcześnie „duch handlu i 
współpracy” góruje nad „duchem militaryzmu”. Pamiętać trzeba, Ŝe wojna 
zawsze burzy i niszczy dorobek państwa i społeczeństwa, a handel zawsze 
zmierza do współpracy i bogacenia się. Naruszenie przez jakiekolwiek pań-
stwo takiej współpracy wiązałoby się z ryzykiem utraty korzyści wszystkich 
jej uczestników. Czyli taka współzaleŜność gospodarcza wpływa pozytyw-
nie na bezpieczeństwo w regionie. Państwa demokratyczne tą prawdę odkry-
ły i od dłuŜszego czasu stosują tą maksymę oraz starają się poszerzać jej 
wpływ w świecie. 
 Na podstawie bieŜących analiz sytuacji polityczno-gospodarczych i prak-
tyki działania podmiotów państwowych, jednoznacznie moŜna stwierdzić, Ŝe 
obecnie jak nigdy dotąd w historii, czynniki ekonomiczne decydują o sile 
oddziaływania państwa. Daje się bowiem w sposób wyraźny odczuć wystę-
powanie korelacji między czynnikami politycznymi, wojskowymi czy spo-
łecznymi, a czynnikami ekonomicznymi. Aspekt ekonomiczny wynikający 
z rosnącej współzaleŜności państw oraz globalizacji, stał się jednym z 
dominujących determinant współczesnego bezpieczeństwa państwa. 
Liczne przykłady historyczne z dziejów świata dowodzą istnienia współza-
leŜności przyczynowo-skutkowych między potencjałem gospodarczym, a si-
łą militarną państwa. Od wieków źródłem wielu konfliktów zbrojnych były i 
są nadal kryzysy ekonomiczne2, zaś zasoby ekonomiczne ograniczyły ich za-
równo skalę, zasięg czy teŜ intensywność. Baczna obserwacja współczesnej 

                                                 

1 T. Jemioło, Główne tendencje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Bez-
pieczeństwo polityczne i wojskowe, pod red. A. Ciupińskiego i K. Malaka, AON, Warszawa 
2004, s. 14. 
2 Patrz: W. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa 2003. 
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cywilizacji pozwala skonstatować, Ŝe powstanie państw demokratycznych, 
internacjonalizacja gospodarowania, globalizacja, oddziaływanie na stosunki 
międzynarodowe podmiotów prywatnych, wzrost znaczenia handlu zagra-
nicznego, postęp naukowo-techniczny przesunęły sferę rywalizacji państw 
ze sfery militarnej na sferę ekonomiczną. Dodatkowo ekonomizację zagro-
Ŝeń wywołały równieŜ: wzrost niestabilności systemu finansowego, kryzysy 
polityczno-społeczne, wzrastające zadłuŜenie międzynarodowe, wzrost prze-
stępczości zorganizowanej, lokalny głód ludności afrykańskiej i azjatyckiej 
oraz pogłębiające się róŜnice między państwami na świecie. Stąd wyraźnie 
wynika, Ŝe na składowe współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa pań-
stwa wpływają obok aspektów wojskowych i politycznych czynniki gospo-
darcze i technologiczne, a takŜe ekologiczne, demograficzne czy społeczne3. 
 MoŜna uogólnić, Ŝe siła wojskowa pozostawała przed laty dwu bieguno-
wa, podczas gdy siła ekonomiczna stała się współcześnie wielobiegunowa. 
Oznacza to, Ŝe siła wojskowa utraciła dziś centralne miejsce w ustalaniu 
hierarchii mocy państw. Geoekonomia zastąpiła w duŜej mierze geostra-
tegię, jako instrument geopolityki. Konkurencja i rywalizacja między pań-
stwami uprzemysłowionymi ma obecnie charakter ekonomiczny, a nie woj-
skowy. Miejscem rywalizacji stał się globalny rynek zbytu towarów i usług, 
a takŜe inwestycji. Wzrost konkurencyjności słuŜyć moŜe takŜe osiąganiu 
hegemonii szczególnie w przypadku duŜych, silnych gospodarczo państw 
chcących podporządkować swojej polityce kraje słabiej rozwinięte oraz o 
mniejszym potencjale gospodarczym.  
 Dodatkowo trzeba zauwaŜyć, Ŝe w przeszłości myślenie o państwie zna-
czyło myślenie o wojnie, dzisiaj oznacza myślenie przede wszystkim o jego 
zdolnościach geoekonomicznych4. Siły zbrojne - ten specyficzny instrument 
polityki państwa - nie będą juŜ u progu XXI w. decydować o jego bezpie-
czeństwie5. W stosunkach międzynarodowych mówi się, Ŝe następuje okres 
przewartościowań6. Zmierzamy ku szerszej i dynamiczniejszej konkurencji 
ekonomicznej. Znamienne jest, Ŝe rozwój ekonomiczny nie jest grą o sumie 
zerowej, w której wygranym jednych nieuchronnie towarzyszą przegrane in-
nych. Jest to gra, w której wygrać moŜe kaŜdy. Dla działalności gospodar-
czej nie ma granic, liczy się przede wszystkim zysk – korzyść ekonomiczna, 
co wyzwala rywalizację, poszukiwanie nowych konsumentów, poszerzanie 
rynku zbytu. Natomiast pierwiastek militarny ma stać jedynie na straŜy tego 

                                                 

3 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, PAN, Warszawa 2001, s. 26. 
4 C. Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, 2003, s. 24-25. 
5 A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagroŜenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu 
XXI wieku, AON, Warszawa 2001, s. 5. 
6 J. Czaja, Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo ze-
wnętrzne RP, praca zbiorowa pod red. naukową T. Jemioły i K. Malaka, AON, Warszawa 
2002, s. 60. 
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porządku. Dlatego współczesne siły zbrojne muszą (w pewnym uproszcze-
niu): chronić, pomagać i ratować i być armią w pełni profesjonalną7. Ale wa-
runkiem sine quo non dla bezpieczeństwa jest stabilne środowisko ekono-
miczne i polityczne w ramach stosunków międzynarodowych i odwrotnie 
dla siły ekonomicznej potrzebna jest wystarczalna siła militarna8 wsparta 
współdziałaniem na arenie międzynarodowej. Bowiem bez silnych instytucji 
i woli politycznej i zalecanej polityki gospodarczej nie moŜna zaadoptować 
czy teŜ skutecznie wdroŜyć koncepcji ekonomicznych9. 
 Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe wraz z końcem świata bipolarnego, 
siła zbrojna zmarginalizowała swoje znaczenie w stosunkach międzynaro-
dowych między państwami Północy. To juŜ dziś państwa uprzemysłowione 
nie mogą odwoływać się do siły zbrojnej, jako ostatecznego elementu w po-
lityce państwa. Jest to tylko moŜliwe przy uŜyciu instrumentów ekonomicz-
nych. O randze państw i moŜliwościach działania na arenie międzynarodo-
wej decyduje przede wszystkim ich potęga gospodarcza. Stąd ostatecznym 
celem dla geoekonomiki jest zdobycie i ochrona własnej pozycji w gospo-
darce światowej. Przeciwnikiem są tu wszystkie państwa bądź podmioty go-
spodarcze, których kosztem dąŜy się do uzyskania korzyści ekonomicznych. 
MoŜna rzec, Ŝe jeśli jedno państwo podejmuje działania agresywne na polu 
ekonomicznym to i inne państwa zmuszone są robić to samo. Współcześnie 
w dobie globalizacji widać, Ŝe coraz częściej ten proces następuje wśród 
państw transatlantyckich. Przy czym do głosu coraz częściej w stosunkach 
międzynarodowych dochodzi przedsiębiorstwo transnarodowe, które staje 
się liczącym podmiotem10. Dlatego wydaje się nam, Ŝe istnieje potrzeba juŜ 
dziś przygotowywać się i doskonalić organy i mechanizmy zarządzania 
kryzysami i konfliktami geoekonomicznymi. To jest współczesne „pole 
walki” rozwini ętych państw. 
 Jesteśmy przekonani, Ŝe zaprezentowane dociekania na gruncie teorii po-
zwalają na uchwycenie głównej myśli tego zagadnienia. Tym samym stano-
wić to moŜe dobrą podstawę dla badań empirycznych w tym zakresie, biorąc 
pod uwagę państwa Sojuszu NATO.  
 

 
2. Siła ekonomiczna  

 Mając na uwadze scharakteryzowanie dynamiki nominalnego narastania 
siły ekonomicznej państw Sojuszu NATO i ukazania występującej w tym 

                                                 

7 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i w stosunkach międzynarodowych, Scholar, War-
szawa 2006, s. 7. 
8 Patrz: Wystarczalność ekonomiczna, pod red. P. Sienkiewicza, Bellona, Warszawa 1996. 
9 Patrz: F. Fukuyama, Ameryka na rozdroŜu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonser-
watyzmu, REBIS, Poznań 2006, s. 113. 
10 Patrz: Rocznik Strategiczny 2005/2006, SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 42.  
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zakresie rywalizacji międzynarodowej naleŜy stwierdzić, Ŝe zagadnienie to 
naleŜy do złoŜonych problemów natury metodologicznej i merytorycznej. 
Ten pierwszy aspekt wynika choćby z posługiwania się róŜnorodnymi ter-
minami, jak choćby siła, potęga, moc11. RównieŜ ma tu znaczenie przyjęcie 
do analizy określonych wskaźników, jak i wykorzystanie róŜnorodnych da-
nych statystycznych w dłuŜszych przedziałach czasu. Natomiast w drugim 
przypadku trudność sprawia dotarcie choćby do kompleksowych informacji, 
które będą obejmować wszystkie państwa NATO w okresie kilku lat. Z ta-
kimi zastrzeŜeniami przystępujemy do prezentacji wyników swoich docie-
kań naukowych w tym temacie. 
 Podstawową miarą w porównaniach rozwoju społeczno-gospodarczego 
państw w skali międzynarodowej jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Obra-
zuje on końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki na-
rodowej. Nie jest to idealna miara, gdyŜ nie ujmuje ona np. struktury jego 
tworzenia. Tak samo jest ona wyceniana dla przykładowo produkcji alkoho-
lu, broni jak równieŜ chleba. NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe szybki jego 
przyrost wiąŜe się często z powstaniem olbrzymich szkód ekologicznych, 
które nie są odliczane od ogólnego rachunku. Mimo tego jest uznanym uni-
wersalnym wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego czy teŜ poziomu 
Ŝycia. Spójrzmy, jaki jest poziom tego wskaźnika dla państw Sojuszu NATO 
w 2007 r. (patrz tabela 1).  
 Nawet pobieŜna analiza zawartych informacji wskazuje, Ŝe mamy do 
czynienia z duŜym rozstępem statystycznym PKB państw naleŜących do So-
juszu NATO (od 21 do aŜ 13741 mld USD przy wielkościach absolutnych). 
Wynika to z oczywistych i wszelakich uwarunkowań działania tych państw. 
W pewnym uproszczeniu spośród wszystkich tych państw moŜna byłoby 
wydzielić przynajmniej sześć grup siły ekonomicznej. W pierwszych czte-
rech grupach na pewno znalazłyby się wszystkie państwa, które naleŜą od 
dłuŜszego przedziału czasu do struktur analizowanego paktu (łącznie z Pol-
ską). Najsłabsze państwa zostaną wówczas sklasyfikowane w dwóch ostat-
nich grupach (od 138,4 mld USD w dół) i znalazło się tam aŜ osiem państw. 
Ale taka klasyfikacja nie jest obiektywna, gdyŜ nie ujmuje liczby mieszkań-
ców. Stąd trzeba sięgnąć po wskaźniki względne. Przeliczając PKB na 1 
obywatela układ siły gospodarczej nieco się zmienia. Proporcje wówczas się 
spłaszczają, ale takŜe niektóre państwa zmieniają wyraźnie swoje miejsce w 
szyku. Przykładowo Turcja trafia do najsłabszej grupy ze względu na duŜy 
potencjał ludnościowy (73,8 mln obywateli) i słabą konkurencyjność gospo-

                                                 

11 Patrz: M. Sułek, Państwa bałtyckie w świetle syntetycznych miar potęgi, [w:] Morze w cy-
wilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, red. E. HaliŜak, W. Lizak, L. Łukaszuk, 
E. Śliwka, Spęcogaf, Warszawa – PienięŜno 2006, s. 268. 
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darki12, a USA tracą wyraźnie prymat pierwszeństwa (302,6 mln obywateli) 
na rzecz Luksemburga (tylko 467 tys. obywateli). 
 
Tabela 1. Wartość PKB państw naleŜących do Sojuszu NATO w 2007 r., w cenach bie-

Ŝących 
 
* kalkulacyjny przelicznik ukazujący, ile jednostek waluty narodowej określonego kraju po-
trzeba do zakupienia tej samej ilości dóbr i usług, którą moŜna nabyć za 1 USD 
 .  zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych 
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 592-593. 

                                                 

12 Patrz: J. W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i 
przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004, s. 34. 

2007 
Wyszczególnie-
nie PKB, 

w mld USD 
PKB na 1 mieszkań-
ca, w USD 

PKB na 1 mieszkańca 
wg parytetu siły na-
bywczej* 

USA 13741,6 45489 45489 
CAN 1429,7 43356 38500 
BEL 458,4 43155 35382 
BUL 39,6 5178 11311 
CZE 174,0 16852 24027 
DAN 310,1 56788 35961 
EST 21,3 15932 20584 
FRA 2589,8 40738 32686 
GER 3316,1 40311 34391 
GRE 312,3 27902 28423 
HUN 138,4 13766 18754 
ISL . . . 
ITA 2101,6 35430 30381 
LAT 27,2 11930 17488 
LIT 38,8 11308 17733 
LUX 49,7 103442 79793 
NID 776,1 47391 39225 
NOR 388,5 82549 53477 
POL 425,1 11154 15854 
POR 223,3 21045 22815 
RUM 161,3 7523 11401 
SLO 75,0 13903 20079 
SLV 45,9 22936 27227 
ESP 1437,9 32044 31586 
TUR 657,1 8891 12993 
GBR 2803,4 46121 35669 
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 Przyjmując natomiast informacje dotyczące PKB przypadającego na 1 
mieszkańca, ale wg parytetu siły nabywczej, wówczas rozwój gospodarczy 
poszczególnych państw Sojuszu NATO jest jeszcze bardziej wyrównany. 
Przy takim układzie Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Czechy wyraźnie 
pną się do góry. Świadczy to o relatywnie tanich cenach towarów i usług w 
tych państwach w stosunku do wysoko rozwiniętych państw zachodnich.  
 Uogólniając tą analizę moŜna stwierdzić, Ŝe do czołówki państw w 
Sojuszu NATO pod względem realnej siły ekonomicznej moŜna zaliczyć 
w kolejności: Luksemburg, Norwegię, USA, Holandię, Kanadę, Danię, 
Wielką Brytani ę, Belgię, Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy. Tu po-
ziom Ŝycia obywateli jest najwyŜszy. Gospodarka jest najmocniej rozwinięta 
i jest motorem postępu ludzkości. Trzeba dodać takŜe, Ŝe są to państwa o 
starej demokracji, gdzie kult pracy jak równieŜ prywatnej własności środ-
ków produkcji jest od dawna zakorzeniony, a postęp techniczny dominują-
cy13. Natomiast na drugim biegunie rozwoju gospodarczego znajduje się: 
Bułgaria, Rumunia i Turcja. Państwa te są najmocniej zacofane w rozwoju 
spośród członków Sojuszu NATO. Potrzeba kilkudziesięciu lat, aby państwa 
te osiągnęły średni poziom rozwoju wśród państw NATO. Ale w Sojuszu 
Północnoatlantyckim liczy się nie siła ekonomiczna, a chęć podporządkowa-
nia się rygorom wspólnego bezpieczeństwa. Oznacza to sprostanie określo-
nym standardom politycznym, w tym pokojowego rozwiązywania konflik-
tów regionalnych, szacunku dla procedur demokratycznych, systemu rządów 
prawa oraz demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi14. KaŜde posze-
rzenie tego bloku to zapewnienie stabilizacji bezpieczeństwa w regionie, a to 
jest najwaŜniejsza przesłanka sojuszu. 
 W przedstawionej analizie abstrahuje się od struktury tworzenia tego do-
chodu. We wszystkich tych państwach głównym motorem tego produktu są 
usługi (bankowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, telekomunikacyjne, 
transportowe, turystyczne itp.), na drugim miejscu jest przemysł. Później 
dopiero występują róŜnice między miejscem określonych sektorów: rolnic-
twa, budownictwa i handlu. Właśnie rozwój tych poszczególnych sektorów 
w kaŜdym kraju jest specyficzny. Stąd teŜ rządy poszczególnych krajów 
prowadzą swoją własną politykę gospodarczą wspierającą rozwój tych sek-
torów w oparciu o określone uwarunkowania. Ale w dzisiejszej dobie globa-
lizacji, gdzie wszyscy mogą prawie wszystko produkować, istnieje tylko 
granica popytu. Z racji tego, Ŝe rynek jest otwarty, towary i usługi mogą się 
bez ograniczeń przemieszczać, stąd teŜ po nasyceniu własnego rynku poszu-
kuje się sprzedaŜy nadwyŜek za granicą. Przy produkcji masowej czerpie się 
z tego tytułu określone korzyści. Dlatego podmioty gospodarcze prą do eks-
                                                 

13 J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, PWN, Warszawa 2006, s. 45.  
14 www.nato.int. 
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portu. Zarobione pieniądze inwestują w dalszą produkcję i modernizację, 
stąd ceny towarów masowych mogą relatywnie spadać. Stają się coraz bar-
dziej przystępne dla obywatela, a nasza psychologiczna chęć posiadania 
wszystkiego nakręca spiralę podaŜy. Stąd wynika waga konkurencyjności 
gospodarki, która jest podstawą tworzenia efektywnej polityki wspierającej 
procesy wzrostu gospodarczego i zwiększenia dobrobytu społecznego. Opi-
sany mechanizm ukazuje wagę i siłę handlu zagranicznego w kontaktach 
międzynarodowych. Spójrzmy więc, jak wyglądała wartość eksportu państw 
naleŜących do Sojuszu NATO w 2007 r. (tabela 2). 
 Podobnie jak w poprzedniej analizie występują w ramach państw Sojuszu 
NATO olbrzymie dysproporcje w nominalnych wartościach eksportu towa-
rów i usług, które kształtują się od 8 do 1329 mld USD. Prym w tym zakre-
sie wiodą Niemcy. W ich eksporcie dominują: maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny, sprzęt transportowy i wyroby przemysłu 
chemicznego. Pokaźny udział w tym eksporcie stanowią wyroby wysokiej 
techniki. Państwo to jest zaliczane do krajów wiodących w tym zakresie. Na-
tomiast USA znalazły się na drugim miejscu w handlu zagranicznym wśród 
państw NATO. Od lat lansowana jest w tym kraju polityka ekonomiczna 
zmierzająca do zapewnienia swobody handlu, inwestycji i dostępu do dóbr 
surowcowych. Jest ono czołowym producentem i eksporterem dób przemy-
słowych wysoko przetworzonych. Na trzecim miejscu, lecz znacznie odbie-
gająca od pozostałych państw, znalazła się Francja. Wynika to z posiadania 
m.in. swoich szerokich wpływów gospodarczych w świecie i stabilności po-
litycznej.  
Natomiast na przeciwległym biegunie znajdują się dwa państwa nadbałtyc-
kie przyjęte do NATO w maju 2004 r. (Łotwa i Estonia). Wynika to z oczy-
wistych względów natury geograficzno-przestrzennej. Ale ten stan wyraźnie 
się zmienia, jeśli przyjąć wskaźniki względne. W tym przypadku ostatnimi 
państwami są Turcja, Rumunia, Grecja oraz Bułgaria. W ich eksporcie wadą 
jest brak jednoznacznej specjalizacji na międzynarodowym rynku. Nato-
miast prymat w tym przypadku wiodą trzy państwa Benelux oraz Norwegia. 
Jest to wynikiem masowych przeładunków towarów w portach morskich i 
lotniczych. Ma tu takŜe swój wpływ miejsce ulokowania kilku giełd świato-
wych dla określonych towarów. Biorąc jednak pod uwagę zdolności inno-
wacyjne w produkcję to do krajów o najsłabszej pozycji zaliczyć trzeba: Es-
tonię, Hiszpanię, Polskę i Słowację15. 

                                                 

15 M. A. Weresa, M. Gomułka, Ocena innowacyjności Polski na tle nowych krajów Unii Eu-
ropejskiej,  
[w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006, pod red. M. A. Weresy, SGH, Warszawa 2006, 
s. 180. 
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Tabela 2. Wartość eksportu państw naleŜących do Sojuszu NATO w 
2007 r., w cenach bieŜących 
                      
.  zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych  
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 583-584. 
 

 Zaprezentowane informacje pozwalają sprecyzować wniosek, Ŝe 
wszystkie państwa NATO kładą duŜy nacisk na rozwój gospodarczy 
swoich krajów. Ale tylko część z tych państw moŜe pochwalić się siłą 
ekonomiczną przejawiającą się choćby na płaszczyźnie technologicznej, 
eksportu czy w jakości Ŝycia. Właśnie w tych płaszczyznach dokonuje 
się pokojowa rywalizacja państw naleŜących do Sojuszu NATO. 

 
3. Siła militarna 

 Starając się zbadać siłę militarn ą państw (jako formę siły fizycznej w 
stosunkach międzynarodowych) naleŜących do sojuszu NATO, moŜna 
tego dokonać w róŜnych przekrojach. Na przykład względem: potencjału 
ludnościowego, powierzchni kraju, wartości PKB, liczebności sił zbrojnych, 
ilości związków taktycznych, samolotów, czołgów czy wreszcie wartości 
wydatków wojskowych. Wszystkie te miary charakteryzują określoną cechę 
i świadczą o względnym zaszeregowaniu członków NATO. NaleŜy więc 

2007 
Wyszczególnienie 

Eksport, w mld USD Eksport na  
1 mieszkańca, w USD 

USA 1163,0 3803 
CAN 416,4 12667 
BEL 432,3 41342 
BUG 18,6 2432 
CZE 122,8 12052 
DAN 102,9 18902 
EST 11,0 8204 
FRA 542,1 8794 
GER 1329,1 16090 
GRE 23,5 2106 
HUN 93,4 9310 
ISL . . 
ITA 499,9 8491 
LAT 7,9 3466 
LIT 17,2 5063 
LUX 16,1 34473 
NID 476,8 29040 
NOR 138,0 29369 
POL 138,8 3641 
POR 50,2 4729 
RUM 40,0 1868 
SLO 57,8 10717 
SLV 26,6 13263 
ESP 246,8 5573 
TUR 106,9 1427 
GBR 436,0 7174 
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spojrzeć na choćby wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe (jako na 
najbardziej wymierne przy porównaniach międzynarodowych), aby wyrobić 
sobie zdanie na temat ich siły. Oczywiście naleŜy pamiętać o stronie jako-
ściowej czynionych analiz. 
 Sojusz Północnoatlantycki jest niekwestionowaną potęgą militarn ą w 
świecie od zakończenia „zimnej wojny”. Inne organizacje militarne, czy 
teŜ państwa nie mogą konkurować z tym ugrupowaniem. Ogółem państwa 
NATO w 2007 r. wydały na swoje potrzeby obronne 822 703 mln USD. 
Kwota ta stanowi 68% wszystkich wydatków świata wyasygnowanych na 
ten cel. Tendencja ta w miarę upływu czasu jest zachowywana (w 2000 r. 
wnosiła 69%). Oczywiście w ramach tego ugrupowania prym utrzymują 
Stany Zjednoczone. W 2007 r. wydały one na ten cel aŜ 546 786 mln USD 
czyli ok. 45% wszystkich wydatków wojskowych świata, a w 2000 r. było to 
39% (wg cen stałych). Oznacza to, Ŝe USA „jednostronnie ścigają się” w 
tym zakresie z samym sobą, przeznaczając na ten cel z roku na rok coraz 
większe sumy. MoŜna rzec, lansują one strategię, której motywem przewod-
nim jest niedopuszczenie, by jakiekolwiek państwo mogło osiągnąć pozycję 
równorzędnego gracza. Ale ten wysoki poziom zbrojeń w tym państwie jest 
cały czas wspierany przez lobby przemysłowo-technologiczne, które „Ŝyje” 
z zamówień dla armii. MoŜna chyba powiedzieć, Ŝe zyski czerpane z tego 
tytułu są waŜniejsze od kalkulacji zagroŜenia - obrona. Tym samym biznes 
jeszcze raz wskazuje, Ŝe jest górą w stosunku do racjonalności poczynań w 
zakresie kontroli zbrojeń. 
 Badając łączne kwoty przeznaczane na wydatki wojskowe w poszczegól-
nych państwach NATO, naleŜy zwrócić uwagę na dość duŜe róŜnice w fi-
nansowaniu tych potrzeb. Wynika to przede wszystkim z przesłanek: poli-
tycznych, wojskowych, gospodarczych, technicznych i geograficznych. Ale 
mimo wspólnej przynaleŜności do Sojuszu róŜnią się one w sposób zasadni-
czy. Przyjmując jednolitą metodologię zaszeregowania poszczególnych po-
zycji do wydatków na ten cel oraz kurs walutowy moŜna określić odpowied-
ni porządek państw (patrz tabela 3). Dla ukazania tendencji badanego zjawi-
ska informacje zostały podane w dłuŜszym przedziale czasu (lata 2000-
2007) i obejmują państwa NATO z wyłączeniem Islandii oraz nowo przyję-
tych państw w 2009 r., czyli Albanii i Chorwacji. 
 
Tabela 3. Wydatki wojskowe państw naleŜących do Sojuszu NATO w la-
tach 2000-2007, w cenach stałych z 2007, w mln USD  
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
USA 342 

172 
344 
932 

387 
303 

440 
813 

480451 
503 
353 

511 
187 

546 786 

CAN 11 412 11 709 11 771 11 984 12 441 12 986 13 588 15 155 

BEL 4 783 4 573 4 434 4 482 4 389 4 229 4 197 4 398 

BUL 559 619 624 637 622 641 663 631 
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CZE 2 082 2 003 2 140 2 325 2 231 2 439 2 253 2 144 

DAN 3 555 3 776 3 730 3 619 3 640 3 468 3 792 3 666 

EST 126 147 175 202 213 229 251 329 

FRA 50 205 50 036 51 064 52 615 54 059 52 917 53 199 53 579 

GER 41 147 40 474 40 604 40 044 38 816 38 060 37 133 36 929 

GRE 8 701 8 508 8 350 7 097* 7 765* 8 480* 8 824* 9 346* 

HUN 1 507 1 662 1 621 1 742 1 612 1 596 1 340 1 255 

ITA 34 102 33 543 34 459 34 739 34 853 33 531 32 445 33 086 

LAT 91,6 115 188 217 234 272 342 390 

LIT 242* 242* 264 305 319 308 338 372 

LUX 194 243 256 267 272* 296* 319* 319* 

NID 9 116 9 352 9 344 9 479 9 549 9 568 10 015 9 853 

NOR 4 358 4 385 5 269 5 066 5 194 4 887 4 826 4 920 

POL 4 913 5 270 5 345 5 628 5 947 6 262 6 506 6 973 

POR 3 479 3 617 3 719 3 636 3 811* 3 630* 3 660* 3 343* 

RUM 1 614 1 693 1 684 1 737 1 868 1 976 2 036 2 303 

SLO 676 761 771 818 760 823 835 925 

SLV 336 412 457 476 505 514 589 602 

ESP 11 074 11 216 11 485 11 375 11 741 11 826 13 825 14 628 

TUR 15 885 14 562 13 752 12 286 10 973 10 301 11 080 11 066 

GBR 47 778 48 786 20 963 57 140 60 018 60 003 59 595 59 705 

*dane szacunkowe,  
Źródło: SIPRI Yearbook 2008, Oxford University Press, London 2008, s. 221, 223, 224. 
  
 Analizując informacje zestawione w tej tabeli, moŜna zaobserwować kil-
ka grup państw, które posiadają zbliŜoną wartość swoich wydatków woj-
skowych. Do pierwszej zaliczyć trzeba USA. Wartość badanych wydatków 
dla tego państwa jest prawie 2 razy wyŜsza dla 2007 r., (a była 1,3 dla 2000 
r.) w stosunku do wszystkich państw NATO w Europie (za wyjątkiem Islan-
dii, Albanii i Chorwacji). To przyspieszenie nastąpiło wyraźnie po 11 wrze-
śnia 2001 r. Wydatki te rosły o wiele szybciej niŜ wskaźnik inflacji. Dobitnie 
to świadczy o sile militarnej wobec pozostałych państw i ucieczki w zbroje-
nia USA do przodu w stosunku do pozostałych sojuszników. Dodatkowo 
trzeba wspomnieć o 1,5 mln armii, która jest w pełni profesjonalna od 1973 
r. MoŜna stwierdzić, Ŝe występuje tu nadmiar siły w stosunku do światowe-
go otoczenia.  Do drugiej grupy państw zaliczyć trzeba: Wielką Brytanię 
(160 tys. Ŝołnierzy), Francję (353 tys. Ŝołnierzy), Niemcy (244 tys. Ŝołnie-
rzy)  
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i Włochy (293 tys. Ŝołnierzy). ChociaŜ rozpiętość ich wydatków jest duŜa 
(od 59 do 33 mld USD dla 2007 r.), ale to one są mocarstwami militarnymi 
w Europie. Warto zwrócić uwagę, Ŝe w przypadku dwóch pierwszych 
państw dynamika zmian (w górę) w badanych latach była wyraźna. Wynika-
ło to z zaangaŜowania się ich w proces stabilizacji sytuacji w Iraku jak rów-
nieŜ w walkę z terroryzmem w Afganistanie. Natomiast w przypadku Nie-
miec wydatki powoli spadają, wraz ze stanami osobowymi sił zbrojnych (w 
latach 2002-2003 liczba Ŝołnierzy wynosiła 280 tys.) - czyli ich siła militar-
na słabnie. Jest to następstwem przyjęcia nieco innej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. Trzeba tu wspomnieć, Ŝe z grupy tej jedynie Niemcy posia-
dają jeszcze armię z poboru. Trzecia grupa państw wydaje po ok. 15-9 mld 
USD na potrzeby militarne. Taki przedział analizowanych wydatków doty-
czy: Kanady, Hiszpanii, Turcji, Holandii i Grecji. Jedynie pierwsze z nich 
łoŜyło na swoją obronność w sposób wyraźny (coraz więcej), co było od-
zwierciedleniem m.in. duŜego zaangaŜowania w misje pokojowe ONZ. Na-
tomiast państwa europejskie zachowywały się w sposób wahliwy. Wszystko 
to za sprawą wojny w Iraku i prowadzonych zamachów terrorystycznych na 
ich terytoriach. W konsekwencji rządy tych państw musiały odpowiednio re-
agować na te zachowania, co miało swój wyraz m.in. w wydatkach wojsko-
wych. Kolejną liczną grupą państw z analizowanego punktu widzenia jest 
grupa czwarta. Tu znalazły się państwa, które łoŜą na badany cel od 7-3 mld 
USD. Są to: Polska, Norwegia, Belgia, Dania i Portugalia. Warto tu wspo-
mnieć, Ŝe przy podobnym budŜecie wojskowym tych państw, występuje za-
sadnicza róŜnica w stosunku do liczebności sił zbrojnych. Polska bowiem 
posiada ok. 122 tys., natomiast Portugalia prawie trzy razy mniej (43 tys.), a 
liczba Ŝołnierzy w pozostałych trzech państwach wynosi ok. 88 tys. W ten 
sposób widać róŜnicę w finansowaniu potrzeb sił zbrojnych. Trzy państwa 
moŜna zaliczyć do piątej grupy. Ich wydatki oscylują wokół 2,3-1 mld USD. 
Mowa tu Czechach, Węgrzech i Rumunii. Zaznaczyć trzeba, Ŝe armie tych 
dwóch pierwszych są juŜ w pełni profesjonalne, ale zmalały w kolejności do 
24 tys. i 25 tys. Ŝołnierzy. Natomiast patrząc na wydatki Rumunii widać tu 
duŜą i korzystną dynamikę zmian. Najsłabszą grupą wśród państw NATO, z 
analizowanego punktu widzenia, jest szósta. Są tu państwa o niewielkim po-
tencjale militarnym, gdyŜ ich wydatki wojskowe są niŜsze od 1 mld USD. 
Grupa państw jest liczna, bo w jej skład wchodzi aŜ siedem krajów, do któ-
rych naleŜą: Słowacja, Bułgaria, Słowenia, Łotwa, Litwa, Estonia, Luksem-
burg. W krajach tych słuŜy od 1 tys. przez kilkanaście tys. do 41 tys. Ŝołnie-
rzy16. Przy czym przepaść technologiczna wyposaŜenia Ŝołnierzy jest tu ol-
brzymia - przyrównując Luksemburg z dowolnym innym państwem z tej 

                                                 

16 Liczba Ŝołnierzy armii czynnej, dane za rok 2009, w: The Military Balance 2009, IISS, UK 
2009, s. 447. 
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grupy. Przy czym warto zwrócić uwagę, Ŝe państwa przyjęte do NATO w 
maju 2004 r., mają wysoką dynamikę przyrostów wydatków wojskowych, 
co dobrze wróŜy na przyszłość ich postępowi w kompatybilności z sojuszem 
atlantyckim.  
 Konkluduj ąc tą analizę twierdzimy, Ŝe w polityce: USA, Wielkiej 
Brytanii i Francji przywi ązuje się duŜą uwagę do siły militarnej, która 
jest z pewnością dominującą w stosunkach międzynarodowych. Ale ta 
analiza bazowała na wskaźnikach bezwzględnych, wydaje się za wskazane 
w dalszej części skupienie uwagi na wskaźnikach względnych. W tym celu 
posłuŜymy się informacjami zestawionymi w tabeli 4., które ujmują udziały 
wydatków wojskowych badanych państw w PKB. Jest to dobry wskaźnik do 
porównań międzynarodowych, gdyŜ ujmuje w sposób syntetyczny zdolności 
obronno-ekonomiczne państwa. 
 Analizując w sposób całościowy zaprezentowane informacje moŜna 
stwierdzić, Ŝe w miarę upływu czasu poziom wydatków ponoszonych przez 
sojuszników NATO w Europie jest coraz mniejszy. Nie pomagają w tym za-
kresie przekonania sekretarza NATO o potrzebie dotrzymywania kroku i 
zwiększenia wydatków w Sojuszu. Tylko nieliczne kraje zachowują trend 
wzrostowy. NaleŜą do nich: Estonia, Luksemburg, Łotwa, Słowenia, Słowa-
cja, Hiszpania i Wielka Brytania. Niemniej od lat jest grupa państw w Soju-
szu NATO, która wyraźnie odstaje od średniego udziału w PKB (1,7% dla 
2006 r. w Europie). Są to: Belgia, Dania, Estonia, Niemcy, Węgry, Luksem-
burg, Litwa, Norwegia, Holandia, Słowenia i Hiszpania. Jeśli pominie się 
państwa przyjęte do Sojuszu w 2004 r., to okazuje się, Ŝe są to stare i bogate 
państwa NATO. MoŜna stwierdzić, Ŝe w tych państwach problematyka bez-
pieczeństwa zewnętrznego zeszła na dalszy plan w dobie poszerzenia NATO 
na wschód i korzystania z dywidendy pokoju. Czyli występuje tu wyraźna 
orientacja na geoekonomikę, a nie na geopolitykę. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, Ŝe istnieje nadal mała grupa państw, która twardo obstaje przy 
utrzymywaniu swojej siły militarnej. Widać to dobitnie po wysokim pozio-
mie wydatków wojskowych w PKB. Oczywiście są to USA i Wielka Bryta-
nia. Ale od lat ten wymiar występuje takŜe w stosunku do Turcji (2,9%), 
Grecji (3,8%) i Bułgarii (2,3%). Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, iŜ pań-
stwa te znacznie przewyŜszają średni udział wydatków wojskowych w NA-
TO, który w 2006 roku wynosił 1,8%. MoŜna to tłumaczyć zatargiem Turcji 
i Grecji o Cypr, a takŜe w przypadku tego pierwszego wewnętrznym kon-
fliktem kurdyjskim. Dodatkowo Grecja jest skonfliktowana z Albanią, jak 
równieŜ z Macedonią. Trzeba jeszcze dodać, Ŝe w lecie 2004 r. państwo to 
organizowało Letnie Igrzyska Olimpijskie, przez co ich wydatki wzrosły.  
Tabela 4. Udział wydatków wojskowych w PKB państw naleŜących do 
Sojuszu NATO w latach 2000-2006, w cenach bieŜących, w %  
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

USA 3,1 3,1 3,4 3,8 4,0 4,0 4,0 
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Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CAN 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 

BEL 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 

BUL 2,5 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 

CZE 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 1,7 

DAN 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 

EST 1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

FRA 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 

GER 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 

GRE 4,8 4,5 4,2 3,4 3,6 3,8 3,8 

HUN 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,2 

ITA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 

LAT 0,9 1,0 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 

LIT 1,4* 1,3* 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 

LUX 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8* 0,8* 0,8* 

NID 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

NOR 1,7 1,7 2,1 2,0 1,6 1,6 1,5 

POL 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 

POR 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1* 2,0* 1,9* 

RUM 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 2,0 1,8 

SLO 1,7 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 

SLV 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

ESP 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 

TUR 5,0 5,0 4,4 3,8 3,1 2,8 2,9 

GBR 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,6 

*dane szacunkowe  
Źródło: SIPRI Yearbook 2008, Oxford University Press, London 2008, s. 228, 230, 231. 
 Uogólniając tą analizę moŜna wnioskować, Ŝe siła militarna liczy się i 
jest na pierwszym miejscu wśród lansowanej polityki, obok wcześniej 
wymienionych trzech państw, takŜe dla Turcji i Grecji. Dla celów po-
równawczych, jak równieŜ uściślających tą diagnozę, naleŜy zestawić pod-
stawową strukturę wydatków wojskowych państw NATO. Zostanie to doko-
nane tylko na dwóch głównych kategoriach: wydatków osobowych i zakupie 
sprzętu. Oddają one podstawową prawidłowość tej struktury i wskazują na 
określony trend (patrz tabela 5.). 
 
Tabela 5. Podział wydatków wojskowych państw naleŜących do Sojuszu 
NATO na wydatki osobowe i zakup sprzętu w latach 2006-2007, w ce-
nach stałych z 2007, w % 
Wyszczególnienie 2006 2007 
 A B A B 
USA 33,5 25,0 28,8 25,0 
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Wyszczególnienie 2006 2007 
CAN 47,3 12,0 43,1 17,6 
BEL 75,2 5,9 74,0 6,5 
BUG 49,1 15,6 54,5 20,4 
CZE 46,6 14,3 48,4 14,5 
DAN 48,7 15,4 51,7 13,8 
EST 23,1 12,9 22,5 15,1 
FRA 56,4 23,1 55,8 22,3 
GER 57,0 15,0 56,6 15,3 
GRE 58,7 11,8 58,5 12,8 
HUN 55,5 9,6 52,5 13,2 
ITA 81,8 7,1 79,5 10,8 
LAT 33,6 10,5 30,2 11,4 
LIT 54,7 16,9 54,8 19,2 
LUX 58,9 6,6 59,8 26,1 
NID 47,7 16,3 47,9 18,7 
NOR 45,3 19,3 42,3 24,0 
POL 48,0 16,2 49,3 22,7 
POR 63,3 7,4 64,0 10,2 
RUM 59,8 24,0 64,3 19,8 
SLO 49,1 14,6 48,8 17,4 
SLV 62,1 12,6 60,9 7,2 
ESP 53,4 21,6 53,7 22,5 
TUR 48,5 34,5 49,1 34,2 
GBR 38,6 20,2 37,0 21,7 

A – wydatki osobowe 
B – zakup sprzętu i wyposaŜenia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIPRI Yearbook 2008, Oxford University Press, 
London 2008, s. 221, 223, 224, 236, 237, 238, 239. 
  
 W zasadzie wydatki osobowe stanowią dominującą pozycję wśród więk-
szości państw NATO. Średnia w sojuszu wynosiła w tym przypadku 51%, 
licząc dla lat 2006-2007. Najwięcej tym zakresie łoŜyli (od lat) Belgowie i 
Włosi. W miarę stabilną pozycję stanowią one w budŜecie wojskowym w 
przypadku: Portugalii, Słowenii, Grecji, Niemiec, Francji, Węgier i Hiszpa-
nii. Warto zwrócić równieŜ uwagę na państwa bałtyckie, takie jak Litwę, Ło-
twę czy Estonię. W przypadku tego pierwszego, wydatki osobowe wyraźnie 
odbiegają na korzyść od średniej (54,7%). Wynika to między innymi ze sto-
sunkowo niskich kosztów utrzymania stanów osobowych. 
 Mając na uwadze wzmacnianie swojego potencjału militarnego trzeba 
ocenić drugi poziom z analizowanych wskaźników. W tym zakresie moŜna 
wyodrębnić grupę państw, które od lat utrzymują znaczący udział swych 
wydatków na zakup nowoczesnych systemów uzbrojenia. Przede wszystkim 
naleŜą do nich: Turcja, USA, Wielka Brytania, Norwegia, Francja, a takŜe 
od pewnego czasu Hiszpania (kiedy przeszła w 2002 r. na pełną profesjona-
lizację swoich sił zbrojnych), a takŜe Polska. W tym zakresie państwa te 
wydają przynajmniej o kilka punktów procentowych więcej niŜ średnia dla 
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sojuszu NATO (15-17% dla lat 2006-2007). Warto zwrócić tu uwagę na 
Luksemburg, którego wydatki na ten cel wzrosły prawie czterokrotnie. 
Środki te przeznacza się na zakup nie tylko „miecza”, ale takŜe – a moŜe 
przede wszystkim „tarczy”. Chodzi tu o powszechną komputeryzację techni-
ki wojskowej. Natomiast na drugim biegunie, gdzie zaledwie łoŜy się (juŜ od 
dawna) po kilka procent na ten cel, znajdują się: Belgia, Włochy, Portugalia 
oraz Słowenia. MoŜna rzec, Ŝe znaczna część państw NATO odstaje od po-
stępu technicznego i technologicznego, który dokonuje się na gruncie 
współczesnego pola walki. 
 Uogólniając – państwa sojuszu NATO są bardzo zróŜnicowane pod 
względem posiadanej siły militarnej. ZróŜnicowanie to ma oczywiście 
określone następstwa w zasięgu i charakterze ich interesów jak równieŜ 
wpływów. Kształtuje to takŜe zakres i formy ich współpracy międzyna-
rodowej. Z przedstawionej analizy wynika jednoznacznie, Ŝe jedynie: 
USA, Wieka Brytania, Francja i Turcja maj ą nominalnie wysokie wy-
datki wojskowe, ich udział w PKB jest widoczny i przeznaczają na od-
nowienie swojego uzbrojenia pokaźne kwoty. Oprócz tego stany osobo-
we ich sił zbrojnych są wysokie. Dlatego twierdzimy, Ŝe są państwami w 
sojuszu NATO, w których występuje „nadmiar siły militarnej”, a odpo-
wiednie rządy dbają o ich kondycję. Tym samym większość państw ko-
rzysta z tej sytuacji i nie ma ochoty więcej łoŜyć na swoje i wspólne bez-
pieczeństwo w Europie utrzymując jedynie minimalną zdolność do inte-
roperacyjności17. Ale jednocześnie ta siła militarna jest naraŜona na sła-
bość. Wynika to z moŜliwości dość łatwego nie pokonania strony silniej-
szej, lecz zmuszenia jej do uznania swych pewnych racji czy teŜ zadania 
mu dotkliwych, a takŜe bolesnych prestiŜowo ciosów. Jest to wyzwanie, 
któremu musi sprostać współczesny sojusz transatlantycki, aby zacho-
wać swoją gotowość do nowych wyzwań.  
 

4. Geoekonomika czy geopolityka – analiza siły korelacji zjawiska 
 W celu aproksymacji badania współzaleŜności (korelacji) między rozwo-
jem społeczno-gospodarczym (ich siłą ekonomiczną) a posiadanym poten-
cjałem militarnym (siłą wojskową) państw naleŜących do Sojuszu NATO w 
latach 2000-2006 wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona18, 
który wyraŜa się wzorem: 

                                                 

17 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa 
2005, s. 292. 
 
18 Por.: M. Sobczyk, Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, UMCS, Lublin 
1998, s. 222. 
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gdzie:  rxy - symbol współczynnika korelacji liniowej Pearsona, 
            x – wartości empiryczne jednej zmiennej, 
            y – wartości empiryczne drugiej zmiennej, 

 x y - wartości średnie zmiennych. 
  Jest to bezwymiarowy wskaźnik, którego wartość mieści się w zakresie 
od -1,0 do 1,0 włącznie, i odzwierciedla stopień liniowej zaleŜności pomię-
dzy dwoma zbiorami danych (związkiem liniowym nazywamy taką zaleŜ-
ność, w której jednostkowym przyrostom jednej zmiennej, towarzyszy – 
średnio biorąc – stały przyrost drugiej zmiennej). Współczynnik Pearsona 
opisuje zatem zarówno kierunek jak i siłę zaleŜności dwóch badanych cech. 
Przy czym, jeŜeli wartość współczynnika wynosi: 

a) powyŜej 0,9 – zaleŜność jest bardzo silna, 
b) 0,7-0,9 – zaleŜność jest znacząca, 
c) 0,4-0,7 – zaleŜność jest umiarkowana, 
d) 0,2-0,4 – zaleŜność liniowa jest wyraźna, lecz niska, 
e) mniej niŜ 0,2 to praktycznie nie ma związku liniowego mie-

dzy badanymi cechami. 
 Dodatni znak współczynnika świadczy o zaleŜności wprost proporcjonal-
nej (dodatniej), ujemny – o zaleŜności odwrotnie proporcjonalnej (ujemnej). 
Wynik współczynnika równy zero oznacza stochastyczną niezaleŜność ba-
danych zmiennych19. 
 KaŜdą jednostkę badanej zbiorowości (państwo Sojuszu) scharakteryzo-
wano jednocześnie za pomocą dwóch liczb (x, y), gdzie x to wartości PKB 
państw naleŜących do Sojuszu NATO w latach 2000-2006 w cenach stałych, 
w mld USD, a y to wartości wydatków wojskowych państw naleŜących do 
Sojuszu NATO w latach 2000-2006, w cenach stałych,  
w mld USD. Wartości PKB w cenach stałych, w mld USD zawarto w tabeli 
6, natomiast wartość wydatków wojskowych państw naleŜących do Sojuszu 
NATO w latach 2000-2007,  
w cenach stałych, w mld USD w tabeli 3.   
Wyniki badań (współczynnik korelacji liniowej Pearsona) przedstawiono w 
tabeli 7. 
                                                 

19 M. Krzysztofiak, A. Luszniewicz, Statystyka, PWE, Warszawa 1979, s. 190. 
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Tabela 6. Wartość PKB państw naleŜących do Sojuszu NATO w latach 
2000-2006 w cenach stałych, w mld USD  
 
Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
USA 

11037,8 11126,8 11391,3 11600,3 12011,3 12583,8 12779,7 
CAN 

1 037,5 9 75,8 9 80,9 1 089,5 1 131,0 1 180,5 1132,3 
BEL 

341,6 351,8 369,5 344,8 365,8 384,5 381,5 
BUL 

22,4 22,9 23,1 24,5 25,9 26,7 28,8 
CZE 

104,1 105,4 107,0 110,7 117,4 122,0 132,5 
DAN 

237,0 236,0 248,7 241,3 242,7 266,8 270,9 
EST 

9,0 9,8 10,3 11,9 12,5 14,3 15,7 
FRA 

2 008,2 2 001,4 2 042,6 2 023,7 2 079,2 2 116,7 2216,6 
GER 

2 743,1 2 698,3 2 706,9 2 860,3 2 772,6 2 718,6 2856,4 
GRE 

181,3 189,1 198,8 208,7* 215,7* 223,2* 232,2* 
HUN 

88,6 92,3 101,3 102,5 107,5 114,0 111,7 
ITA 

1 705,1 1 677,2 1 723,0 1 737,0 1 742,7 1 764,8 1802,5 
LAT 

10,2 11,5 11,8 12,8 13,8 16,0 19,0 
LIT 

17,3* 18,6* 18,9 21,8 22,8 25,7 28,2 
LUX 

32,3 30,4 32,0 33,4* 34,0* 37,0* 39,9* 
NID 

569,8 623,5 622,9 592,4 636,6 637,9 667,7 
NOR 

256,4 257,9 250,9 253,3 324,6 305,4 321,7 
POL 

258,6 263,5 267,3 281,4 297,4 298,2 325,3 
POR 

174,0 180,9 186,0 181,8* 181,5* 181,5* 192,6* 
RUM 

64,6 67,7 73,2 82,7 93,4 98,8 113,1 
SLO 

39,8 40,1 42,8 43,1 44,7 48,4 49,1 
SLV 

28,0 29,4 30,5 31,7 33,7 34,3 36,8 
ESP 

922,8 934,7 957,1 1 034,1 1 067,4 1 182,6 1152,1 
TUR 

317,7 291,2 312,5 323,3 354,0 367,9 382,1 
GBR 

1 990,8 2 032,8 873,5 2 116,3 2 222,9 2 222,3 2292,1 
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*dane szacunkowe 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: SIPRI Yearbook 2008, Oxford Universi-
ty Press, London 2008, s. 221, 223, 224, 228, 230, 231. 
 
Tabela 7. Współczynnik korelacji pomiędzy zbiorem wartości PKB a 
zbiorem wydatków wojskowych państw naleŜących do Sojuszu NATO w 
latach 2000-2006, w cenach stałych z 2007 r. 
 

Wyszczególnienie Współczynnik korelacji 

USA 0,9584 

CAN 0,7824 

BEL -0,9065 

BUL 0,7662 

CZE 0,6323 

DAN -0,0346 

EST 0,9702 

FRA 0,6647 

GER -0,4394 

GRE -0,9928 

HUN -0,2376 

ITA -0,4484 

LAT 0,9523 

LIT 0,9194 

LUX 0,8069 

NID 0,8517 

NOR 0,2566 

POL 0,9685 

POR 0,4996 

RUM 0,9767 

SLO 0,7826 

SLV 0,9713 

ESP 0,6901 

TUR -0,8302 

GBR 0,9821 
Źródło: obliczenia własne przy wykorzystaniu wzoru na współczynnik korelacji li-
niowej Pearsona.  
 Analizując otrzymany w wyniku obliczeń współczynnik korelacji linio-
wej Pearsona, moŜna zaszeregować analizowane państwa do pięciu grup. Do 
pierwszej grupy naleŜą państwa: Stany Zjednoczone, Estonia, Łotwa, Litwa, 
Polska, Rumunia, Słowenia i Wielka Brytania. Dla tej grupy państw współ-
czynnik korelacji jest bardzo wysoki (ponad 0,9) i świadczy on o bardzo sil-
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nej zaleŜności wprost proporcjonalnej (dodatniej) między wartością PKB (si-
łą ekonomiczną), a wartością wydatków wojskowych (siłą militarną). Naj-
większy współczynnik korelacji w wyniku badań uzyskano dla Wielkiej 
Brytanii, co ewidentnie wskazuje, Ŝe jej rozwój społeczno-gospodarczy po-
ciąga za sobą jednoczesny bardzo silny wzrost wydatków na sferę obronno-
ści. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla tej grupy 
państw zobrazowana została na wykresie 1. 
 
Wykres 1. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla 
pierwszej grupy państw 
              

Źródło: opracowanie własne. 
 
 Do drugiej grupy zaliczyć trzeba: Kanadę, Bułgarię, Luksemburg, Holan-
dię oraz Słowację. Jest to grupa państw, w których rozwój społeczno-
gospodarczy znacząco wpływa na zwiększenie wydatków wojskowych (po-
tencjału militarnego). Współczynnik korelacji Pearsona między zbiorem 
wartości PKB, a zbiorem wartości wydatków wojskowych dla tej grupy 
państw mieści się w przedziale 0,7 do 0,9 przy czym największy jest on dla 
Holandii. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla powyŜ-
szej grupy zobrazowana została na wykresie 2. 
Wykres 2. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla dru-
giej grupy państw 
          Źródło: opracowanie własne. 
Trzecią grupę państw stanowią te które cechuje wprost proporcjonalna 
umiarkowana zaleŜność między rozwojem społeczno-gospodarczym (ich siłą 
ekonomiczną), a posiadanym potencjałem militarnym (siłą wojskową). 
Współczynnik korelacji między zbiorem wartości PKB, a zbiorem wartości 
wydatków wojskowych mieści się w przedziale 0,4 do 0,7. Oznacza to, Ŝe w 
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tych krajach wraz z jednostkowym przyrostem ich PKB w sposób stały, ale 
umiarkowany wzrastają wydatki wojskowe. Największym współczynnikiem 
korelacji liniowej dla tej grupy cechuje się Hiszpania (0,6901). Wielkość 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla powyŜszej grupy zobrazowa-
no na wykresie 3. 
 
Wykres 3. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla trze-
ciej grupy państw 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Źródło: opracowanie własne. 
 
 Kolejną, czwartą grupę stanowią państwa charakteryzujące się wyraźną, 
lecz niską zaleŜnością liniową (0,2 do 0,4) oraz zaszeregowane tu zostały 
kraje, które mają ujemny współczynnik korelacji, ale nie mniejszy niŜ 0,4. 
Są to: Norwegia, Dania oraz Węgry. Z analizowanego punktu widzenia w 
tych państwach rozwój społeczno-gospodarczy powoduje zmniejszenie wy-
datków wojskowych w badanych latach. Przy czym zaleŜność ta jest wyraź-
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na, lecz umiarkowana dla Norwegii i niska (ujemna) dla Danii oraz Węgier. 
Prawidłowość tą zobrazowano na wykresie 4. 
 
Wykres 4. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla 
czwartej grupy państw 

  
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Do ostatniej, piątej grupy zaszeregowano państwa, których wskaźnik ko-
relacji jest ujemny i niŜszy niŜ -0,4. Oznacza to, iŜ w takich krajach jak: 
Niemcy, Włochy, Turcja, Belgia oraz Grecja – związek miedzy badanymi 
cechami, a więc rozwojem społeczno-gospodarczym (siłą ekonomiczną), a 
posiadanym potencjałem militarnym (siłą wojskową) jest odwrotnie propor-
cjonalny. Wykres 5 ilustruje wielkość współczynnika korelacji liniowej Pe-
arsona dla powyŜszej grupy.   
 
Wykres 5. Wielkość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla pią-
tej grupy państw 
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 Źródło: opracowanie własne. 
 
 Podsumowując uwaŜamy, Ŝe udało nam się zrealizować przyj ęte za-
łoŜenia w tym artykule. Daje się określić odchodzenie w europejskich 
państwach NATO od prymatu siły wojskowej na rzecz siły ekonomicz-
nej. Stąd jeszcze raz potwierdziła się teza, Ŝe gdy przekraczają granice 
towary i idee, nie przekraczają ich armie. Bowiem podział korzyści wy-
nikaj ących z handlu i współpracy gospodarczej jest wyŜszy niŜ podwa-
Ŝenie tego zaufania jako czynnika pokojowego współistnienia narodów.  
Ponadto przeprowadzone badania upowaŜniają nas do wygenerowania na-
stępujących wniosków: 

1. W Sojuszu NATO mamy do czynienia z dość duŜym zróŜnicowa-
niem związku siły między gospodarką a sferą militarną. Zdecydo-
wanie: Wielka Brytania, Rumunia, Słowenia, Estonia, Polska, USA, 
Litwa oraz Łotwa w badanym okresie (2000-2006) posiadają dodat-
nią korelację badanych cech na poziomie bardzo silnym. Zarówno 
gospodarka jak i obronność rozwija się w jednakowym tempie. Stąd 
wnioskujemy, Ŝe państwa te „dotrzymują kroku” i nie są cięŜarem w 
Sojuszu NATO, a wręcz przeciwnie liderem połączenia związków 
gospodarczych z militarnymi. 

2. Zdecydowanie dodatnią korelację między rozwojem społeczno-
gospodarczym (ich siłą ekonomiczną), a posiadanym potencjałem 
militarnym (siłą militarną) posiadają takie państwa jak.: Bułgaria, 
Kanada, Słowacja, Luksemburg oraz Holandia. Świadczy to o sile 
militarnej tych państw, ale w przypadku Holandii, nakłady na 
obronność wykazują tendencję spadkową.  

3. Istnieje takŜe grupa państw, w której daje się zauwaŜyć odwrotnie 
proporcjonalną zaleŜność badanych cech biorąc pod uwagę analizo-
wane lata (2000-2006). Do grupy tej naleŜą: Niemcy, Włochy, Tur-
cja, Belgia i Grecja. Twierdzimy zatem, Ŝe ich rozwój społeczno-
gospodarczy jest silniejszy niŜ postęp w stosunku do siły militarnej. 
MoŜna byłoby przypuszczać, Ŝe państwa te mogłyby przeznaczać 
wyŜsze kwoty na wydatki związane z obronnością, ale jak wynika ze 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona zaleŜność ta jest odwrot-
na. Bogate i stosunkowo bogate państwa w tym okresie przedkładały 
siłę ekonomiczną nad swoją potęgę militarną. Stąd korzystały z siły 
militarnej innych państw. Twierdzimy tym samym, Ŝe Turcja nie jest 
mocarstwem militarnym, jak moŜna by sugerować z badań nad wy-
datkami wojskowymi. 

4. Na tle badanych państw Polska plasuje się w grupie, w której zaleŜ-
ność pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym, a siłą militarną 
jest znacząca (współczynnik korelacji liniowej Pearsona wyniósł 
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0,9685). Ocenić to moŜna, jako bardzo dobry symptom pozytywne-
go powiązania tych dwóch elementów. Jesteśmy przekonani, Ŝe ten-
dencja ta jest właściwa i powinna być zachowana w dalszej perspek-
tywie. Nasze finansowanie sfery obronności jest adekwatne do po-
siadanej i współmiernej siły ekonomicznej państwa. 

 
 UwaŜamy, Ŝe istnieje potrzeba dalszych badań nad występowaniem za-
leŜności siły ekonomicznej i siły militarnej w Sojuszu NATO. Zmieniają się 
cały czas uwarunkowania, stąd teŜ naleŜy śledzić badane zjawisko. Twier-
dzimy, Ŝe w sposób istotny zmieniają się determinanty w stosunkach trans-
atlantyckich. W Europie przewaŜnie dominuje siła gospodarki nad siłą mili-
tarną. 



 

 



 

 

 


