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Termin „geopolityka” ma wiele definicji, które ró ni si od siebie znacz co.
Zwró my uwag na jedn z nich: geopolityka to pot ga w czasie i przestrzeni. Włanie t definicj uznaj za najwła ciwsz dla zdefiniowania tego poj cia. Definicja
ta operuje terminem pot gi, który rozumiany jest jako „siła”, „potencjał geopolityczny”, czy te „potencjał ogólny”.1 Poj cie pot gi (power) stosowane jest na
okre lenie wszystkich mo liwo ci jednostki politycznej i nale y je traktowa w kategoriach ilo ci energii społecznej przetwarzanej w jednostce czasu, która przejawia
si w takich wielko ciach jak: produkt krajowy brutto czy wydatki wojskowe.
Zagadnienie pot gi nierozerwalnie ł czy si z paradygmatem realistycznym, który posługuje si tak e poj ciami: pozycji mi dzynarodowej pa stwa, mi dzynarodowego układu sił i interesu narodowego. Realizm jest to pa stwocentryczne rozumienie stosunków mi dzynarodowych, a tak e geopolityki. Paradygmat realistyczny operuje poj ciem pola bilardowego, na którym kulami s pa stwa przemieszczaj ce si po torach swych narodowych interesów. Pa stwo, d c do realizacji swoich interesów i powi kszania pot gi, stanowi potencjalne zagro enie dla suwerenno ci i skuteczno ci działa politycznych innych pa stw. Konfrontacja jest wi c rozumiana jako naturalny stan.2
Dlatego mo e warto byłoby zaczerpn z ducha realizmu i zdefiniowa geopolityk jako: pot g w czasie i przestrzeni, która realizuje narodowe interesy pa stw.
Poni ej przedstawiam zało enia paradygmatu realistycznego, który naturalnie ł czy
si z podejmowanymi przez geopolityk problemami badawczymi.

Paradygmat realistyczny a my l geopolityczna
Klasyczny realizm był odpowiedzi na zako czenie II wojny wiatowej i pojawienie si nowej rzeczywisto ci mi dzynarodowej, jak była zimna wojna. Narodziny realizmu datuje si na lata 40-50 XX wieku. W ród przedstawicieli nowego
podej cia znale li si : R. Niebuhr, H. Morgenthau, J. Herz, A. Wolfers, H. Kissinger, E. Carr oraz G. Kennan.
Powtarzaj c za H. Morgenthau’em, który sformułował tezy koncepcji realistycznej ju w swoim dziele z 1948 r., zatytułowanym „Politics among Nations”,
polityk mi dzynarodow jest interes narodowy definiowany w kategoriach pot gi,
a stosunki mi dzynarodowe s nieustannym współzawodnictwem pa stw o przetrwanie za pomoc pot gi i siły. Podkre la on tak e przeniesienie egoistycznej natu1
M. Sułek, Globalny układ sił, [w:] Rocznik Strategiczny 2007/2008, Wydawnictwo Scholar,
Warszawa, 2008, s. 334-352.
2
R. Zenderowski, Poglady na pozycj pa stwa w stosunkach mi dzynarodowych, [w:] Stosunki
mi dzynarodowe. Vademecum, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2006, s. 259-262.
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ry ludzkiej na sposób prowadzonej polityki.3 Ju na tym etapie mo na zdefiniowa
obszar zainteresowa realistów: pa stwo, pot ga, pozycja mi dzynarodowa pa stwa, mi dzynarodowy układ sił i interes narodowy.4
Zagadnienia te s charakterystyczne dla opisu rzeczywisto ci geopolitycznej i
pojawiaj si w niemal wszystkich koncepcjach z tego zakresu. Wiemy, e geopolityka skutecznie wykorzystuje wiedz z zakresu geografii, historii, nauk politycznych, wojskowych i ekonomicznych w celu jak najskuteczniejszej realizacji celów
politycznych danego pa stwa (o rodka siły). Tworzy ona koncepcje w duchu realizacji interesu narodowego. My l geopolityczna rozwijana w narodowych szkołach
geopolityki zakłada konieczno realizacji interesów pa stwa. Geopolityka proponuje ró ne drogi osi gania trzech odwiecznych celów pa stwa: bezpiecze stwa,
rozwoju i chwały.5 Głównym zało eniem geopolityki jest rozwój pa stwa i jego
ekspansja, tzw. poszerzanie pola geopolitycznego. Geopolityka zajmuje si wi c
badaniem pa stwa i jego rozwoju przez pryzmat ró nych teorii.
W paradygmacie realistycznym na wyja nienie fenomenu podejmowania decyzji
w turbulentnym rodowisku mi dzynarodowym przez pa stwo stosuje si metod
przeniesienia cech ludzkich. W geopolityce te mieli my skrajn prób zaadoptowania tej koncepcji. F. Ratzel zainspirowany pracami K. Darwina poło ył podwaliny pod geopolityk biologiczn i rozwin ł koncepcj pa stwa jako organizmu.
Uwa ał on, e pa stwo, jako organizm, potrzebuje do rozwoju przestrzeni yciowej
i surowców. St d wynika rywalizacja mi dzy pa stwami, a nawet naturalny stan
wojny. Ten przykład, okryty zł sław , z cał pewno ci nie jest godny kontynuowania, ale w wielu innych koncepcjach geopolitycznych pojawiaj si zagadnienia
charakterystyczne dla szkoły realistycznej.
Geopolityka zajmuje si przede wszystkim pa stwami, gdy tylko w ich kontekcie mo na mówi jednocze nie o przestrzeni geograficznej i czasowej. Czy to historyczna ju koncepcja F. Naumanna, która mówiła, e Europa rodkowa ma si
sta stref podległ Niemcom czy współczesna koncepcja A. Długina o euroazjatyckiej koncepcji Rosji w punkcie centralnym stawia pa stwo. Poj cie pot gi i pozycji mi dzynarodowej pa stwa (jako nierozł czny atrybut) jest wi c wszechobecne w koncepcjach geopolitycznych, nierzadko pojawiaj si modele globalnego
układu sił, jak np. podział S. Cohena na dwa regiony strategiczne: euroazjatycki
wiat kontynentalny (pod władz komunistów) i wiat nadmorski (pod kontrol
USA). S. Cohen wyró nia tak e dwie strefy niestabilno ci – Bliski Wschód i Azj
Południowo-Wschodni , które miały by niewielkim laboratorium wojen prowadzonych przez mocarstwa.6 Przykładem mo e by tak e koncepcja panregionów –
podziału wiata na strefy wpływów (rdze i peryferia). Według H. Mackindera mia3

S. Sałajczyk, Wizje rzeczywisto ci mi dzynarodowej, [w:] E. Hali ak, R. Ku niar (red.), Stosunki
mi dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwesytetu Warszawskiego, Warszawa 200, s. 37-45.
4
J. Kukułka, Teoretyczna koncepcja dyscypliny, [w:] Teoria stosunków mi dzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, s. 95-97.
5
M. Sułek, Metody i techniki bada stosunków mi dzynarodowych, Wydawnictwo ASPRA-JR,
Warszawa 2004, s. 115.
6
Zob.: S. B. Cohen, Geopolitics: The Geography in International Relations, wyd. II, New York
2009.

46

ły si wytworzy trzy panregiony: ameryka ski, europejsko-afryka ski i dalekowschodni. Pomysł na mi dzynarodowy układ sił i równowag sił w wiecie mo na
odnale tak e we współczesnej my li geopolitycznej, jak jest np. koncepcja
Zwi zku Europy, sformułowana przez S. Karaganowa.7 Według niego Europa odchodzi w cie , a o porz dku mi dzynarodowym b d decydowa Stany Zjednoczone i Chiny. Twierdzi on, e taki wiat b dzie niestabilny, wi c trzeba d y do
stworzenia trójk ta geopolitycznego USA – Chiny – zjednoczona Europa w postaci
Zwi zku Europy (Rosja i Europa).8
To tylko nieliczne przykłady na wszechobecn realistyczn siatk poj ciow
przeniesion z paradygmatu realistycznego na grunt geopolityki, b d odwrotnie – z
geopolityki do szkoły realistycznej. Aby wi c lepiej zrozumie wy ej wymienione
kategorie: pa stwo, pot ga, pozycja mi dzynarodowa pa stwa czy mi dzynarodowy układ sił,9 nale y dokładniej przyjrze si zało eniom szkoły realistycznej.

Pa stwo w paradygmacie realistycznym
Paradygmat realistyczny ró ni si od pozostałych paradygmatów przede wszystkim podej ciem do podmiotów stosunków mi dzynarodowych, jakim s pa stwa.
To wła nie one uznawane s przez realistów za podstawowych uczestników ycia
mi dzynarodowego i to wła nie relacje mi dzy nimi tworz stosunki mi dzynarodowe.10 Reali ci szukaj odpowiedzi na pytania dotycz ce sił i tendencji, warunkuj cych zachowania pa stw, ich determinacj poszukiwania bezpiecze stwa i pot gi.11 Charakterystyczn cech realizmu jest skrajnie pa stwocentryczne rozumienie
systemu mi dzynarodowego.12 Reali ci zakładaj , e pa stwa s podstawowymi aktorami, gdy s to jednostki unitarne, które prowadz racjonaln polityk , maj c
na celu zapewnienie bezpiecze stwa narodowego. W celu zapewnienia bezpiecze stwa i przetrwania pa stwo d y do maksymalizacji posiadanej pot gi. Według realistów tylko w ten sposób mo na zabezpieczy realizacj tych kluczowych dla istnienia pa stwa zada . Pot ga mo e by wyra ona za pomoc przemocy (siły zbrojne), ale tak e za pomoc ró nych „ rodków perswazji” (dyplomatycznych, gospodarczych czy kulturalnych), które wpływaj na podejmowanie po danych decyzji
przez pa stwa słabsze.13
Krytyka, ale przede wszystkim zachodz ce przemiany w stosunkach mi dzynarodowych (trzeciej wierci XX w.), m.in. rosn ca liczba pa stw oraz organizacji
mi dzyrz dowych i pozarz dowych, doprowadziła do reorientacji koncepcji. Tak
7

S. Karaganov, Sojusz Europy: paslednij szans?, [w:] „Rossijskaja gazeta” – Federalnyj vypusk
No 5229 (150) ot 09.07.2010, http://www.rg.ru/2010/07/09/kara ganov.html (14.11.2010.)
8
S. Karaganov, Zwi zek Europy: ostatnia szansa?, [w:] Gazeta Wyborcza 2010-08-30,
(14.11.2010.)
9
J. Kukułka, Teoretyczna koncepcja dyscypliny…, op. cit., s. 95-97.
10
K. W. Thompson, Political Realism and the Crisis of World Politics, Princeton 1960, s. 19, 21.
11
R. O. Keohane, J. S. Nye, A Conclusion, [w:] R. O. Keohane, J. S. Nye (red.), Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, Cambridge 1972, s. 371.
12
R. Zenderowski, Pogl dy na pozycj pa stwa w stosunkach mi dzynarodowych, [w:] Stosunki
mi dzynarodowe. Vademecum, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2006, s. 259-262.
13
J. Kukułka, Teoretyczna koncepcja dyscypliny…, op. cit., s. 95-97.
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narodził si neorealizm lub heterorealizm. Podej cie to zwraca uwag tak e na pozapa stwowych uczestników stosunków mi dzynarodowych, cho jednocze nie
podkre la przekonanie, e w systemie mi dzynarodowym to pa stwa s wci najwa niejsze. Dlatego celem działania pa stw jest maksymalizacja niezale no ci i
wpływów w stosunkach mi dzynarodowych, a jako polityki mi dzynarodowej
jest pochodn siły pa stwa.14 Takie podej cie prezentowali: K. Waltz, K. Pijl, J. Der
Derian, J. H. Herz, R. O. Keohane, J. S. Nye, P. Viotti, M. Kauppi, R. W. Mansbach, A. Linklater i J. Baldwin.15
Nale y zgodzi si z tym, e pa stwo jest nadal warto ci w zglobalizowanym
wiecie: jest gwarantem bezpiecze stwa oraz przedmiotem identyfikacji zbiorowej.
Mówi si , e w okresie chaosu pa stwo jest warto ci najwa niejsz i cho praktycznie adne pa stwo nie jest ju w pełni suwerenne i aby mogło realizowa swoje
funkcje, musi współpracowa z innymi uczestnikami stosunków mi dzynarodowych, to wła nie „pa stwa podobnie jak ich wzajemne interakcje, stanowi około
70% wszystkich działa i oddziaływa , jakie maj miejsce we współczesnym wiecie”.16 To one s inicjatorami wi kszo ci działa nakierowanych na organizacj i
porz dkowanie stosunków mi dzynarodowych, ponadto to wła nie pa stwa s podstawowym elementem systemu mi dzynarodowego, co najmniej na trzech poziomach: politycznym, ekonomicznym i bezpiecze stwa.17 Nale y zgodzi si , e ewolucja systemu mi dzynarodowego (g sta sie prawnie zinstytucjonalizowanych relacji, powstawanie rynku globalnego, rozwój transnarodowej współpracy, ochrona
praw człowieka) stawia przed pa stwem wymóg redefinicji jego dotychczasowych
funkcji. „Od współczesnego pa stwa oczekuje si by było ono organizatorem i
gwarantem post pu technologicznego i wzrostu gospodarczego. Pa stwo nie mo e
pozwoli sobie na jak kolwiek form autarkii. Jego siła polega na pragmatycznym
otwarciu, sprawnej i korzystnej kooperacji z innymi uczestnikami ycia mi dzynarodowego”.18
Głównymi aktorami ycia mi dzynarodowego i geopolityki pozostaj zatem
wci pa stwa. Okre lenie zajmowanych przez nie pozycji jest wi c dla rozumienia
rodowiska mi dzynarodowego i geopolityki kluczowe. Polityka zagraniczna
pa stw, ich aspiracje i zachowanie s ci le zwi zane z kategori pozycji mi dzynarodowej. Pa stwo jest podmiotem, który ci gle si zmienia. Zmienno jednostki
politycznej nale y dodatkowo wpisa w zmienn przestrze . Du a liczba czynników wewn trznych i zewn trznych sprawia, e wyzwaniem jest odpowied na pytanie o faktyczne mo liwo ci i pozycj pa stwa oraz dynamik i ch wykorzystania posiadanego potencjału, zwłaszcza gdy deklarowane role i cele pa stwa s niespójne z rzeczywisto ci .

14

R. Zenderowski, Pogl dy na pozycj pa stwa w stosunkach mi dzynarodowych…, op. cit., s.
259-262.
15
J. Kukułka, Teoretyczna koncepcja dyscypliny…, op. cit., s. 95-97.
16
T. Ło -Nowak, Paradygmat realistyczny – projekcje porz dku mi dzynarodowego w XXI w.
[w:] R. Ku niar (red.), Porz dek mi dzynarodowy u progu XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 21-34.
17
Tam e, s. 27 i n.
18
Tam e.
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Pozycja mi dzynarodowa i pot ga pa stwa
Termin „pozycji” definiowany jest jako poło enie czego w przestrzeni. Mo emy powiedzie , e jest to oznaczenie miejsca, znaczenia i kolejno ci w szeregu. Pozycja mi dzynarodowa to „obiektywne zjawisko”, które jest odpowiednikiem pozycji pa stwa w stosunku do innych pa stw, jest to okre lenie statusu, rangi, kolejnoci potencjału czy siły poszczególnych pa stw w systemie mi dzynarodowym.19
Na pozycj pa stwa nale y patrze przez pryzmat kilku współczynników, a take nale y j rozpatrywa w kontek cie innych pa stw.20 Narz dziem podnoszenia
pozycji jest wewn trzna polityka pa stwa, która słu y umacnianiu podmiotu od
wewn trz. Polityka zagraniczna zmierza natomiast do stworzenia korzystnych warunków zewn trznych dla przyspieszenia wzrostu ekonomicznego, cz sto tak e
rozbudowy potencjału militarnego czy rozwoju naukowo-technicznego i kulturalnego kraju. Dopiero to warunkuje post p w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji
jego obywateli oraz budowy siły jednostki politycznej na arenie mi dzynarodowej.21 Definicja ta nawi zuje do innego, kluczowego dla rozumienia terminu pozycji pa stwa poj cia, jakim jest „moc” (pot ga, siła)22. Główny cel polityki zagranicznej, jak zauwa a J. B. Durosell, to osi ganie pot gi (puissance) i bogactwa (richesse), jak jednak zauwa a J. Stefanowicz, nie zawsze stanowi one motyw deklarowany.23 „Od pot gi pa stwa zale y wprost jego miejsce w hierarchii aktorów sceny mi dzynarodowej, a d no do maksymalizacji pot gi traktuje si , jako immanentn wła ciwo […] pa stw”.24
Aby zrozumie istot mi dzynarodowego układu sił kluczowe jest wyja nienie
terminu „pot ga”, ci le zwi zanego z pozycj pa stwa na arenie mi dzynarodowej.25 J. G. Stoessinger twierdzi, e „pot ga to zdolno pa stwa do u ycia swych
materialnych i niematerialnych zasobów w sposób, który wpłynie na zachowanie
innych pa stw”.26 Zatem pot g pa stwa przedstawi mo na za pomoc iloczynu
potencjału materialnego (M), potencjału intelektualnego (I) i potencjału moralnego
(D).27 H. Morgenthau okre la natomiast pot g jako taki rodzaj stosunków mi dzy
aktorami politycznymi, w których aktor A posiada zdolno kontroli umysłu i dzia19

Z. J. Pietra , Mi dzynarodowa rola Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 1990, s. 29.
20
T. Ło -Nowak, Stosunki mi dzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 148.
21
R. Zi ba, Wst p do teorii polityki zagranicznej pa stwa, Wyd. Adam Marszałek, Toru 2005,
s.53.
22
Tam e, s. 145.
23
J. Stefanowicz [w:] Polityka zagraniczna, M. Dobraczy ski, J. Stefanowicz (red.), PWN, Warszawa 1984, s. 32-41.
24
B. Balcerowicz, Siły zbrojne w pa stwie i stosunkach mi dzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 125.
25
M. Sułek, Globalny układ sił, [w:] Rocznik Strategiczny 2007/2008, Wydawnictwo Scholar,
Warszawa 2008, s. 334-352.
26
J. G. Stoessinger, The Might of Nations. World Politics in Our Time, Random House, New York
1962, s. 27.
27
Por. L. Moczulski, Geopolityka. Pot ga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999, s 402403 oraz M. Sułek, Prognozowanie i symulacje mi dzynarodowe, SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 74 i
n.
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ła aktora B.28 R. Aron z kolei rozumie pot g jako zdolno pa stwa do narzucania swojej woli innym pa stwom.29 Według A. Bógdoł-Brzezi skiej: „pot ga, widziana z perspektywy realizmu klasycznego, jest niczym innym jak dowodem obsesyjnego l ku pa stwa o przetrwanie w anarchicznym rodowisku mi dzynarodowym. W tej sytuacji pa stwa d
do maksymalizacji pot gi”30. Maksymalizacja
pot gi to odpowied na poczucie zagro enia ze strony otoczenia (zob. typologia
stanów bezpiecze stwa D. Freia31). Oznacza to, e to pot ga warunkuje mo liwo
zapewnienia sobie bezpiecze stwa.32 Lepiej jest jednak traktowa pot g pa stw w
kategoriach ilo ci energii społecznej przetwarzanej w jednostce czasu, przejawiaj cej si w takich wielko ciach jak PKB czy wydatki wojskowe. Chodzi wi c, powtarzaj c za M. Sułkiem, o rodzaj mocy socjologicznej, wytwarzanej przez ró ne społeczno ci. Proponuje on podział pot gi na pot g ogóln (dyspozycyjn ) oraz pot g wojskow (koordynacyjn ).33 Zauwa y mo na, e pot ga ogólna ma charakter
„obiektywny” (niezale ny w krótkim okresie od władzy politycznej), natomiast pot ga wojskowa ma charakter bardziej „subiektywny”.
Nast pny podział pot gi, to podział zaproponowany przez J. Nye’a – na pot g
„tward ” i „mi kk ”.34 Wyst puje wiele typologii pot gi, w ród nich mo emy wymieni tak e podział autorstwa M. i H. Sproutów na pot g : aktywn i u pion 35, R.
Arona na pot g : ofensywn i defensywn 36 czy podział H. Morgenthau’a na pot g : materialn i niematerialn .37
W literaturze obserwuje si pewien sceptycyzm, co do mo liwo ci kwantyfikacji i pomiaru pot gi. Mimo to warto jest mierzy pot g , poniewa „je li zrozumiemy, jaki jest rzeczywisty układ sił w wiecie, […] unikniemy w ten sposób konieczno ci podejmowania bezcelowych działa ”.38 Naczelnym motywem bada nad
pot g , jest skuteczne sterowanie si jednostki politycznej w turbulentnym otoczeniu mi dzynarodowym, ukierunkowane na osi ganie trzech odwiecznych celów –
bezpiecze stwa, rozwoju i chwały.39

28
H. J. Morgenthau, K. W. Thompson, Politics Among Nations, Columbia University Press, New
York 1985, s. 29 i n.
29
R. Aron, Pokój i wojna miedzy narodami, Wyd. Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995, s. 74.
30
A. Bógdoł-Brzezi ska, Mocarstwowo w teorii stosunków mi dzynarodowych, [w:] M. Sułek,
J. Symonides (red.), Pa stwo w teorii i stosunkach mi dzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 97 i n.
31
Por. R. Zi ba, Instytucjonalizacja bezpiecze stwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Wydawnicwo Scholar, Warszawa 1991, s. 29.
32
S. Sałajczyk, Wizje rzeczywisto ci mi dzynarodowej…, op. cit., s. 38.
33
Zob.: M. Sułek, Podstawy pot gonomii…, op. cit., rozdz. IV.
34
Zob. J. S. Nye, The Changing Nature of World Power, “Political Science Quarterly” 1990, vol.
105, Issue 2 (Summer), s. 177-192 oraz Soft Power. Jak osi gn sukces w polityce wiatowej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
35
M. i H. Sprout, Toward a Politics of the Planet Earth, Publisher: Van Nostrand Reinhold Company, New York 1971, s. 165-169.
36
R. Aron, Pokój i wojna…, op. cit. s. 69-70.
37
H. Morgenthau, K. Thompson, Politics Among Nations…, op. cit., s. 9 i n.
38
E. Todd, Schyłek imperium. Rozwa ania o rozkładzie systemu ameryka skiego, Wydawnictwo
Akademickie DIALOG, Warszawa 2003, s. 225.
39
M. Sułek, Metody i techniki.., op. cit., s. 115.
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Według R. Zi by jednym z celów polityki zagranicznej jest wzrost pozycji i presti u pa stwa. Cel ten wyra a koegzystencjonalne interesy wyrastaj ce z potrzeb:
znaczenia i miejsca w ród innych narodów, uczestnictwa w systemie mi dzynarodowym, potwierdzania suwerenno ci, współzawodnictwa, współpracy i wzrostu jego roli.40 Powi kszanie pot gi i podnoszenie pozycji pa stwa przyczynia si do
umacniania jego bezpiecze stwa i siły. Pozycja ci le wi e si z presti em pa stwa, który oceniany jest subiektywnie.41 Zatem celem polityki zagranicznej jest
d enie do wzrostu pot gi, a tym samym pozycji mi dzynarodowej i presti u pa stwa.42
Niestety nale y zgodzi si z H. Morgenthau’em i K. Thompson’em, e wci
nie udało si zmierzy dokładnie pot gi, która okre la pozycj pa stwa.43 Zarzucili
oni badaczom powtarzanie trzech bł dów metodologicznych. Pozycja pa stwa nie
jest rozpatrywana na tle innych podmiotów i ich pozycji. Pozycja i pot ga pa stwa
jest zawsze wzgl dna i ustala si j w stosunku do innych. Kolejnym bł dem, wynikaj cym z ograniczonych mo liwo ci prognostycznych, jest zało enie, e czynniki
kształtuj ce pozycj s warto ci constans. Przez to, e elementy te zmieniaj si ,
nale y odnosi obecn pozycj pa stwa do mo liwej pozycji, jak zajmie ono w
przyszło ci. Kolejny bł d to przypisywanie roli dominuj cej w kształtowaniu pozycji jednemu czynnikowi i marginalizacja innych. Tymczasem nawet pozornie nieistotny czynnik mo e zawa y na wyniku ko cowym.44
Nale y tak e stwierdzi , e uwzgl dnianie czynników jako ciowych jest z jednej
strony problematyczne, a z drugiej – potrzebne. Problematyczne, gdy okre lane s
na niezbyt obiektywnych podstawach, o czym wiadczy wprowadzenie przez S. Celine’a zmiennej maj cej okre li czynnik motywacji. I cho okazało si , e s one
wa ne, bo gdy próbowano uszeregowa pa stwa w rankingach, bazuj c wył cznie
na kryterium ilo cioweym, nie dawało to obiektywnego odzwierciedlania rzeczywisto ci, to niestety pozostały one w tpliwe i trudne do wpisania w ilo ciowe ramy.45
Uwzgl dnianie motywacji czy strategii w modelach matematycznych nie jest zadaniem prostym i w oparciu o te w tpliwo ci powstała teza, e pomiar pot gi „jest
bardziej sztuk ni nauk ” (D. S. Papp).46 Mówi si tak e, e pot ga jest form kontaktu mi dzy pa stwem u ywaj cym siły a odbiorc , co jest równoznaczne z jej
nieuchwytno ci .47 Z drugiej strony oparcie si wył cznie na czynnikach ilo ciowych, które budz mniej kontrowersji, ma te niedostatki. Pojawiały si tak e próby znalezienia jednego czynnika ilo ciowego, który w najwi kszym stopniu kreuje
pozycj pa stwa. Metoda ta polega na „tworzeniu rozwini tych indeksów potencjału pa stwowego, a nast pnie ich sumowaniu”.48 Nale y zwróci uwag na list
40
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atrybutów poszczególnych systemów pa stwowych, stworzon przez R. Rummela,49 czy indeks siły O. Morgensterna, K. Knorra i K. Heissa, który zawiera sie powi zanych ze sob czynników.
Zagadnienie pozycji mi dzynarodowej jest zatem problematyczne ju na poziomie teoretycznym.50 Dodatkowe problemy pojawiaj si przy rozpatrywaniu pozycji pa stwa w kontek cie przyjmowanych przez pa stwo ról mi dzynarodowych.
Otó pozycja pa stwa jest traktowana jako istniej cy obiektywnie stan rzeczy zmaterializowany w potencjale, jakim dysponuje pa stwo, natomiast rola jest to zachowanie pa stwa na arenie mi dzynarodowej, które wykorzystuje owy potencjał51.
Ponadto „proces kreacji ról” mo na uzna za ustawicznie ewoluuj c pochodn pot gi i zachowa danego pa stwa w stosunku do innych.52
Pot g , jak i pozycj pa stwa mo na rozpatrywa i klasyfikowa w sposób syntetyczny i sektorowy. Syntetyczna pot ga pa stwa okre la ogóln , cało ciow pot g i pozycj pa stwa, t , jak obserwujemy na zewn trz. Składowymi pot gi syntetycznej s pot gi sektorowe, okre lane w poszczególnych dziedzinach.
Powstało wiele klasyfikacji wska ników pot gi. G. Fischer podzielił wska niki
pot gi na: psychologiczne, polityczne oraz gospodarcze.53 R. Aron na: przestrze
polityczn pa stwa, dost pn wiedz i materiały warunkuj ce dobry stan uzbrojenia, liczb ludno ci potrzebn do słu enia w armii, a tak e zdolno do działa
zbiorowych.54 J. G. Stoessinger wymienia czynniki mierzalne: ludno , form rz dów, geografi ; ale i trudno mierzalne: morale narodu czy ideologi .55 Morgenthau
wymienia: zasoby naturalne, potencjał ludno ciowy, morale, jako rz dów, połoenie geograficzne i potencjał zbrojny.56 S. B. Cohen mówi o: zasobach ludzkich i
materialnych, poło eniu geograficznym, zasobach energii polityczno-wojskowej,
powi zaniach mi dzynarodowych, spójno ci narodowej i systemu politycznego,
stosunku sił do innych oraz samopostrzegania w hierarchii mi dzynarodowej57. Na
gruncie polskiej nauki, w zbli onych tematycznie badaniach mocarstwowo ci, I.
Wycichowska zwraca uwag na nast puj ce atrybuty: potencjał gospodarczy, potencjał militarny zasoby naturalne i ludzkie oraz mo liwo ci wpływania na rodo49
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wisko mi dzynarodowe58. S. Biele wymienia przede wszystkim czynniki, które
mo na jednoznacznie zmierzy , np. PKB, liczb ludno ci, wielko armii, itp.59 M.
Sułek wymienia czynniki: demograficzno-przestrzenne, ekonomiczne i militarne.60
Uznaj ten podział za najbardziej wła ciwy, gdy charakterystyka tych czynników
nie rodzi niebezpiecze stwa subiektywizmu, a poza tym mo liwe jest przedstawienie ich w warto ciach liczbowych.
Wyst puj zatem trzy czyste formy pot gi (o profilu jednowymiarowym): ekonomiczna, militarna, demograficzno-przestrzenna. Obok form czystych mo na wymieni formy pot gi powstałe w wyniku poł czenia trzech form pot gi, co daje nam
kombinacj pot gi o charakterze mieszanym, np. ekonomiczno-militarn , demograficzno-przestrzenno-militarn , ekonomiczno-militarno-demograficzno-przestrzenn
etc.61 Pot ga wielowymiarowa mówi o mocarstwowej pozycji pa stwa, a nawet supermocarstwowej i uznawana jest za najbardziej stabiln (w przeciwie stwie do
jednowymiarowej).62
Do pomiaru pot gi stosuje si przede wszystkim modele matematyczne, które
konstruuje si po to, by lepiej zrozumie otaczaj c nas rzeczywisto . Pomimo
krytyki modeli matematycznych stosowanych do pomiaru pot gi pa stw, nale y
powiedzie , e maj one t zalet , e wyniki otrzymane za ich pomoc s porównywalne. Mo na wymieni nast puj ce modele pomiaru pot gi pa stw, model:
Germana,63 Zagórskiego,64 Cline’a,65 Fucksa,66 Farrara,67 Virmaniego68 i Sułka.69

Mi dzynarodowy układ sił
System mi dzynarodowy rozumiany jest jako cało stworzona ze zbioru elementów oraz relacji zachodz cych pomi dzy jego elementami. Składowymi systemu s uczestnicy stosunków mi dzynarodowych: pa stwa, narody, organizacje i ruchy mi dzynarodowe,70 uczestnicy transnarodowi, czy uczestnicy subpa stwowi.71
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Zgodnie z zało eniami szkoły realistycznej to pa stwa odgrywaj kluczow rol w
stosunkach mi dzynarodowych, gdy dysponuj sił militarn . Pa stwa, mimo
zró nicowania,72 s podstawowymi i najwa niejszymi uczestnikami systemu mi dzynarodowego. Granice pa stw (mimo globalizacji) wyznaczaj granice tego systemu. Zatem mo na przyj za M. Sułkiem, e „nie ma pa stw znajduj cych si poza systemem”, a najwa niejsz jego cech , jak twierdzi Aron, jest układ sił mi dzy
pa stwami,73 który ma konkretny rozkład o rodków siły w czasie i przestrzeni.
Układ sił to poj cie definiowane jako relacje sił wyst puj ce mi dzy uczestnikami
systemu.74 Pa stwa zachowuj si zazwyczaj stosownie do swego miejsca w układzie i swoich interesów, okre lonych w konkretnych warunkach i w danej jednostce
czasu,75 dlatego okre lenie pozycji pa stwa jest podstaw do przewidywania jego
przyszłych decyzji i zachowa .
Pot ga pa stw (tak e i pozycja) mo e by szacowana jedynie w odniesieniu do
pot gi innych aktorów, a co za tym idzie jest wielko ci wzgl dn .76 Pot ga gracza
A mo e wzrosn jedynie poprzez zmniejszenie pot gi pozostałych graczy. Dzieje
si tak, gdy ilo dost pnej pot gi wiatowej do podziału jest niezmienna i wynosi
100%.77 Zajmowana pozycja jest wyrazem tego ile procent udało si osi gn pa stwu w procesie rywalizacji, współpracy lub walki ze 100 – procentowej puli ogólnej pot gi. Pa stwo, aby przetrwa i móc realizowa swoje cele, zmuszone jest zatem do nieustannej rywalizacji i zabiegania o zwi kszenie lub utrzymanie poziomu
własnej pot gi.78 Taki stan mo na nazwa walk o pot g (power politics). Mi dzynarodowy układ sił teoretycznie obejmuje wszystkich uczestników stosunków
mi dzynarodowych. W praktyce nie wszyscy maj takie samo znaczenie i wpływ
na zachodz ce w nim zmiany, czy utrzymanie go na poziomie constans. Kluczowymi podmiotami, które tworz i kształtuj mi dzynarodowy układ sił, s mocarstwa. Tylko one maj wystarczaj c moc, aby okre la ład mi dzynarodowy i decydowa o regułach funkcjonowania pa stw trzecich. Maj wpływ na kształtowanie
si takich cech układu sił jak polaryzacja i koncentracja, ale tak e w znacznej mierze decyduj o jego stabilno ci oraz sposobie i stopniu eskalowania sporów.79
Za pierwszego badacza mocarstwowo ci uznaje si Leopolda von Ranke, który
w swoim dziele. „Die großen Mächte”, opublikowanym w latach 30. XIX wieku,
pisał, e wielkim mocarstwem jest pa stwo, które ma mo liwo ci przeciwstawienia.
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stwo nie zu yło na realizacj zada zwi zanych ze swoj suwerenno ci .80 Mo na
powiedzie , e mocarstwo to takie pa stwo, które mo e decydowa o wojnie i pokoju na skal wiatow w stosunkach mi dzynarodowych.81 Zatem atrybutami mocarstwa. jest nadwy ka. pot gi (której pa stwo nie zu yło na realizacj swojej
.suwerenno ci), a tak e umiej tno i wola jej wykorzystania.
Relacje mi dzy aktorami sceny mi dzynarodowej mog przybiera trzy formy:
współpracy, rywalizacji i walki. Współpraca jest gr o sumie dodatniej, rywalizacja
gr o sumie zerowej, a walka gr o sumie ujemnej. Szczególnie istotna jest rywalizacja, która b d c gr o sumie zerowej (zysk jednego podmiotu jest strat drugiego
i odwrotnie), zwi zana. jest bezpo rednio z rywalizacj o pot g , która jest zasobem ograniczonym. Stan rywalizacji i walki jest zatem stanem naturalnym, który
mo na zaobserwowa w ró nych okresach historycznych. Pa stwa d
do maksymalizacji swoich mo liwo ci – w celach zwi kszenia swych szans w potencjalnej
konfrontacji, do której potrzebuj narz dzi, czyli strategii oraz woli osi gania celów.82
Analizowanie układu sił wymaga scharakteryzowania struktury systemu. Wi e
si to ze zmianami w dystrybucji pot gi mi dzy elementami systemu, które wpływaj na zachowania elementów i ich wzajemne oddziaływania.83 S. Hoffman, K.
Waltz i J. Singer definiuj struktur systemu jako podział pot gi.84 Natomiast G.
Snyder i P. Dresing – jako liczb głównych aktorów systemu oraz rozdział pot gi i
potencjału militarnego mi dzy nimi.85 Wymiennie z terminem „struktura systemu”
u ywa si terminów: procentowy podział pot gi systemowej, podział mo liwo ci,
udziały systemowe, czy po prostu pot ga wzgl dna.86
Spotyka si najcz ciej cztery cechy, za pomoc których badacze opisuj dystrybucj pot gi w systemie – polaryzacj , koncentracj , stabilno i eskalacj . Podkre la si , e mi dzynarodowy układ sił jest układem do stabilnym, gdy jest on
wytworem historycznym, zatem w krótkim okresie nie jest mo liwe, aby nast powały w nim rewolucyjne zmiany.87 Powołuj c si na wyniki bada w ramach programu „Korelaty wojny” (Correlates of War) mo na tak e zaobserwowa du stabilno mi dzynarodowego układu sił w długim okresie. W ci gu ostatnich stu lat
pierwsze miejsca w tabeli najpot niejszych pa stw zajmowane były zawsze przez
te same pa stwa: Stany Zjednoczone, Wielk Brytani , Niemcy, Francj , Rosj , Japoni i Chiny.88
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Kolejn cech układu sił jest eskalacja, która rozumiana jest przez badaczy jako
rosn ca wrogo w sporach mi dzypa stwowych.89 Pa stwa, staj c w obliczu sporu, musz zdecydowa , czy decyduj si na eskalacj konfliktu, w jakim tempie i
jakie rodki przymusu s gotowe zastosowa wobec przeciwnika.90 W literaturze z
tego zakresu podkre la si , e o eskalacji sporu decyduj dwa czynniki: potencjał
militarny i waga, jak dane pa stwo przypisuje do przedmiotu sporu.91 Je eli potencjalni przeciwnicy maj zbli one do siebie potencjały, ryzyko eskalacji konfliktu
jest wi ksze ni w sytuacji, kiedy wyst puje znaczna przewaga jednej ze stron. W
kontek cie eskalacji warta uwagi jest koncepcja H. Kahna o szczeblach eskalacji
sporu. Drabina eskalacji ukazuje siedem etapów intensyfikacji sporu w kolejno ci
rosn cej od sytuacji kryzysu polegaj cego na wzajemnych ostrze eniach i gro bach92 do wojny nuklearnej, kiedy zwa nione strony doprowadzaj do bezsensownej wojny, nie mog cej wyłoni zwyci zców.93 Przy przekraczaniu kolejnych progów z drabiny eskalacji sporów Kahna zmniejszenie intensywno ci konfliktu jest
znacznie trudniejsze.
Nast pn cech mi dzynarodowego układu sił jest polaryzacja. Biegunowo
oznacza rozkład materii i energii mi dzy pa stwami. Do typowych układów sił
mo na zaliczy : system jednobiegunowy, dwubiegunowy i wielobiegunowy.94 System jednobiegunowy i dwubiegunowy s uznawane za systemy stabilne, natomiast
wielobiegunowe za systemy o mniejszej stabilno ci. Zwi zane jest to z tym, e pa stwa mog tworzy koalicje.
Do okre lenia poziomu polaryzacji u ywa si miar koncentracji. Wyst puje zale no – im wi ksza koncentracja, tym wi ksza polaryzacja i odwrotnie95. Wska nik koncentracji przyjmuje warto ci od 0 do 1. Je li wska nik przyjmie warto zero, oznacza to, e wszystkie mocarstwa maj równy udział w zagregowanej pot dze
całego systemu. Gdy natomiast wska nik osi gnie liczb jeden, jedno mocarstwo
sprawowałoby kontrol nad reszt wiata. Przedziały zostały okre lone nast puj co:
• 0,4 – 0,5 – jednobiegunowy układ sił.
•
0,2 – 0,4 – dwubiegunowy lub wielobiegunowy układ sił96.
Wzór na obliczenie koncentracji pot gi został opracowany przez J. Lee Raya i
J. Davida Singera i przyjmuje nast puj ca posta :
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Gdzie:
N – liczba mocarstw w systemie; Sit – udział mocarstwa i w zagregowanym potencjale wszystkich głównych mocarstw w roku t (liczba dziesi tna); i – mocarstwo;
t – rok.
Wychodz c od zdefiniowanych wy ej poj polaryzacji i koncentracji układy sił
mo na sklasyfikowa jako: jednobiegunowe, dwubiegunowe i wielobiegunowe.
Jednobiegunowy układ sił jest dominacj na wiecie jednego pa stwa we wszystkich najwa niejszych dziedzinach: politycznej, militarnej i gospodarczej. Supermocarstwo, które jest liderem w tym układzie posiada zdolno do narzucania innym
uczestnikom stosunków mi dzynarodowych reguł zachowa 97 (s trzy rodzaje
układu jednobiegunowego98) i posiada powy ej 50% zagregowanej pot gi systemu.
Dwubiegunowa konfiguracja układu sił opiera si najcz ciej na rywalizacji
mi dzy dwoma blokami o zbli onym potencjale, a co za tym idzie utrzymywana
jest równowaga, gdy po obu stronach istnieje gro ba wzajemnego zniszczenia.99
Dwa najpot niejsze mocarstwa biegunowe kontroluj wspólnie co najmniej 50%
pot gi systemu, a pojedynczo – minimum 25%, natomiast adne inne pa stwo nie
kontroluje wi cej ni 25%.100 Pa stwa te posiadaj strefy wpływów, w których decyduj o „regułach gry”. System ten uwa any jest za stabilny, gdy bloki d
do
wyrównywania ró nic potencjałów, jakie wyst puj mi dzy nimi.101
Z układem wielobiegunowym mamy do czynienia, kiedy wykształciły si trzy
lub wi cej stosunkowo równorz dnych o rodków siły. W ramach tych o rodków
mog działa niezale ne centra okre laj ce reguły zachowa w ramach okre lonych
biegunów. Ka de z mocarstw biegunowych kontroluje od 5% do 50% pot gi systemu. System taki jednak istnieje przy spełnieniu warunków, e adne z nich nie
kontroluje wi cej ni 50% oraz e nie ma dwóch lub wi kszej liczby pa stw, które
kontrolowałyby osobno ponad 25%. Badacze tematu do najefektywniejszej formy
układu zaliczaj konstelacj pi ciu mocarstw, twierdz c, e wła nie tan rodzaj
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układu sił daje mo liwo
stałym pot gom.102

tworzenia koalicji, które mog przeciwstawi si pozo-

„Anarchia mi dzynarodowa”, a mechanizm równowagi sił
Kolejn charakterystyczn cech paradygmatu realistycznego jest twierdzenie,
e wiat jest zdecentralizowany – nie posiada nadrz dnej, zwierzchniej struktury,
władzy czy rz du wiatowego, co wynika przede wszystkim z zasady suwerenno ci
pa stw. Suwerenno to mo liwo decydowania przez pa stwa o swych celach i
metodach ich osi gania; daje ona tak e swobod u ycia siły w obronie swych ywotnych interesów.
Taki stan, kiedy pa stwa s skłonne do zastosowania rodków siłowych (przede
wszystkim militarnych) i jednocze nie nie maj nad sob adnej władzy nazywany
jest przez realistów „anarchi mi dzynarodow ”103 b d „stanem natury”. Nale y
jednak zaznaczy , e „anarchia” nie oznacza w tym wypadku chaosu, a jest jedynie
wyrazem braku władzy centralnej, która mogłaby kontrolowa zachowania si
pa stw, broni przed napa ci czy zapobiega konfliktom na arenie mi dzynarodowej.104
W zwi zku z panuj c anarchi mi dzynarodow podmioty stosunków mi dzynarodowych, jakim s pa stwa, nie mog by pewne zamiarów innych. W takiej sytuacji nie mo na mówi o zaufaniu, a mamy wr cz do czynienia, jak to okre la J. B.
Duroselle, ze „strukturaln nieufno ci ”. Z powy szego wynika, jak słusznie zauwa aj reali ci, e stosunki pomi dzy pa stwami kreowane s w tzw. „cieniu wojny”.105 A co za tym idzie – pa stwa zawsze powinny by przygotowane na ewentualn konfrontacj i przeciwdziałanie zewn trznym zagro eniom. Bezpiecze stwo
nie jest warto ci absolutn , nikt i nigdy nie mo e czu si bezpiecznie. Reali ci
uwa aj wi c, e to bezpiecze stwo jest warto ci nadrz dn , dlatego te wszystkie
działania powinny by nakierowane na powi kszanie pot gi tak, aby czu si bezpieczniej.106
Bezpiecze stwo pa stwa mo e by zapewnione tylko i wył cznie w drodze własnych działa i wysiłków. adne sojusze, systemy bezpiecze stwa zbiorowego czy
prawo mi dzynarodowe nie s gwarancj bezpiecze stwa. Reali ci wprowadzaj
termin tzw. „samopomocy” (self-help). Wy ej wymienione sojusze czy systemy
bezpiecze stwa s działaniami, które mog jedynie zwi kszy poziom bezpiecze stwa. Do tych rodków mo na te zaliczy : zbrojenia, utrzymanie hegemonii czy
kompromis. S to jednak tylko pewne działania, które w mniejszym lub wi kszym
stopniu zale od podstawowej kategorii definiuj cej i warunkuj cej bezpiecze stwo, czyli pot gi pa stwa. Pot ga warunkuje bezpiecze stwo pa stwa, ale i daje
mo liwo ci osi gania innych celów polityki zagranicznej. Powtarzaj c za H. J.
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Morgenthau’em – „pot ga jest zawsze bezpo rednim celem”107. Tylko jej posiadanie mo e zagwarantowa osi ganie celów ostatecznych. Patrzenie w kategoriach
pot gi jest zatem uznawane za główn zasad w okre laniu interesu narodowego
pa stwa.108
Pa stwa nieustannie, uciekaj si do power politics (my l w kategoriach pot gi
id
do jej powi kszania). W paradygmacie realistycznym podaje si dwie przyczyny takiego zachowania pa stw. U podstaw pierwszej przyczyny le y anarchia
mi dzynarodowa, której pochodn jest brak bezpiecze stwa. Drug przyczyn jest
natura ludzka, która w tzw. efekcie przeniesienia staje si determinant zachowania
si pa stw, które stale d
do władzy i pot gi.109 Power politics to zatem efekt
przeniesienia cech natury ludzkiej na płaszczyzn stosunków mi dzy pa stwami
b d odpowied na anarchiczn organizacj wiata.110 Obie te przesłanki s niezale ne od woli pa stw, zatem maksymalizacja pot gi to nie wybór, a konieczno .
Pa stwa d
zatem do zwi kszania posiadanej pot gi oraz do utrzymania pełnej
kontroli nad terytorium, ludno ci czy procesami wewn trznymi. S to wi c podmioty unitarne i racjonalne, które porównywane s cz sto do „kul bilardowych”
(przemieszczaj cych si po torach swych narodowych interesów).111 Przyjmuje si
jednak, e post powanie pa stw jest uwarunkowane przede wszystkim przyczynami
zewn trznymi, a w szczególno ci organizacj systemu mi dzynarodowego (anarchi mi dzynarodow ).112
Wzrost pot gi jednego pa stwa stanowi zagro enie dla pozycji innych pa stw,
które podejmuj przeciwdziałanie. Niezgodno interesów w sposób naturalny nadaje stosunkom mi dzy pa stwami konfliktowy charakter113, ale mog by one regulowane przez „społeczno mi dzynarodow ”. W paradygmacie realistycznym
podkre la si tak e istnienie mo liwo ci współpracy i ustanowienia norm reguluj cych w okre lonym stopniu te stosunki. Reali ci zaznaczaj jednak, e słu y to interesowi narodowemu definiowanemu w kategoriach pot gi, albo dzieje si tak za
spraw istniej cego zagro enia ze strony trzeciej.114
Politycznym wyrazem rywalizacji pa stw o pozycj mi dzynarodow jest walka
o władz (political power). S jednak wyj tki. Po pierwsze, nie wszystkie działania
pa stw słu walce o władz (prawne, humanitarne, kulturalne)115. Po drugie, nie
wszystkie pa stwa z takim samym zaanga owaniem w niej uczestnicz . Zale y to
przede wszystkim od pot gi, jak posiada pa stwo, dlatego uczestnicz w niej
przede wszystkim mocarstwa. Pa stwa rednie i małe wchodz przewa nie w
zwi zki po stronie mocarstw (tworz c bloki pa stw).116
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Reali ci zwracaj uwag jednak i na to, e w systemie mi dzynarodowym działa
mechanizm „równowagi sił” (balance of power), który stabilizuje oraz narzuca ramy i ograniczenia dla rywalizacji pa stw. Ten wła nie mechanizm sprawia, e konflikt interesów pa stw nie przeradza si w permanentn wojn , a pa stwa słabsze s
zdolne przetrwa w rodowisku mi dzynarodowym obok pot nych mocarstw.
Obok równowagi sił pewn rol stabilizacyjn mo na przypisa prawu mi dzynarodowemu oraz tzw. moralno ci mi dzynarodowej. Funkcj tych mechanizmów jest
niedopuszczenie do hegemonii poszczególnych pa stw, zachowanie minimum ładu
i stabilno ci systemu, zmniejszenie racjonalno ci wojen, stworzenie przesłanek
przetrwania poszczególnych pa stw i systemu pa stw, jako cało ci. Spełnianie
przez równowag sił tego rodzaju funkcji nie oznacza jednak, e eliminuje ona
sprzeczno ci interesów mi dzy pa stwami i gwarantuje trwały pokój.117
***
Zało enia paradygmatu realistycznego, jak zostało to wy ej przedstawione, nierozerwalnie ł cz si z geopolityk . Mo na stawia zarzuty, e podej cie to nie
tworzy nam pełnej siatki poj ciowej do opisu zjawisk i zało e geopolitycznych,
ale uwa am, e zasadne jest odwoływanie si do niej, bo do dobrze wpisuje si w
specyfik tej dziedziny. Uwa am, e podstawow jednostk naszych rozwa a
nadal powinno zosta pa stwo. Geopolitycy powinni podejmowa próby odpowiedzi na pytania o mo liwo ci realizacji interesów narodowych pa stw, optymalne
drogi realizacji ich samolubnych interesów i mi dzynarodowy układ sił. Dlatego te
uwa am, e rozwa ania o geopolityce kosmosu czy geopolityce feminizmu, co w
ostatnim czasie stało si do popularne, powinny by podejmowane z perspektywy
znaczenia dla pa stwa i mi dzynarodowego układu sił. A gdyby nie dało si tego
dokona , nale ałoby zastanowi si , gdzie zatem nale y umie ci te problemy badawcze. Bo o ile zagadnienie geopolityki kosmosu mo na wpisa bez wi kszego
problemu w definicj geopolityki jako pot gi w czasie i przestrzeni, która realizuje
narodowe interesy pa stw, o tyle geopolityka feminizmu budzi ju wi cej obaw.

SUMMARY
The realist school of thought holds that nation-states are the main actors in international relations, and that the main concern of the field is the study of power. Realists emphasized the importance of “the national interest”, and they said that “the
main signpost that helps political realism to find its way through the landscape of
international politics is the concept of interest defined in terms of power”. These
terms are typical for geopolitics. For example, the category of the international position of the state is an answer for a question about the place of the state in the international balance of power. Countries are usually keeping oneself appropriately to
their positions what allows to predict their future actions. State’s international posi-
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tion is a synthesis of a sector powers and a perception of the country by each other
and by oneself.
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