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Wstęp

Ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny system międzynarodowy charaktery-
zował się hegemonią USA oraz ogólną dominacją Zachodu i jego głównych struktur 
wielostronnych, czyli NATO (North Atlantic Treaty Organization) i Unii Europej-
skiej (UE). Ten Pax Americana znajdował ideologiczną podstawę w teorii liberalnej, 
która zdominowała ustroje i politykę zagraniczną państw świata zachodniego. 
Wspólnota atlantycka wykazywała przez ponad dekadę zdolność do poszerzania się 
przede wszystkim o byłe państwa socjalistyczne. Na początku lat 90. XX w. na Za-
chodzie dominowała euforia oparta na przekonaniu, że po klęsce ideologii komu-
nistycznej nadchodzi era liberalizmu, a historia wręcz się skończyła – jak pisał Fran-
cis Fukuyama1.

Teza ta od początku budziła wątpliwości, zwłaszcza że toczące się na terenie 
byłego ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) i byłej Jugosławii 
konfl ikty etniczne jej przeczyły, a w większej części świata przeważały ustroje nie-
demokratyczne oparte na różnych odmianach autorytaryzmu i nacjonalizmu. 
W XXI w. w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego szybko zaczęły się doko-
nywać głębokie zmiany. Są one rezultatem wzrastającej pozycji międzynarodowej 
nowych wschodzących mocarstw, przede wszystkim takich państw, jak: Chiny, 
Indie, Rosja, Brazylia, a także – w mniejszym stopniu: Turcja, Iran, Południowa 
Afryka czy nawet Korea Północna. Równolegle do tego zaczął się dokonywać odwrót 
od liberalizmu. Niektóre nowe wschodzące mocarstwa, a także mniejsze państwa, 
zaczęły preferować u siebie autorytarne rozwiązania ustrojowe oparte na ideolo-
giach antydemokratycznych, populistycznych i konserwatywno-nacjonalistycznych. 
Złudzenia wielu obrońców liberalizmu i zarazem amerykańskiej hegemonii szybko 
rozbijały się o rosnące ambicje wschodzących mocarstw czy antyliberalnie nasta-
wionych elit rządzących na Węgrzech i w Polsce (od jesieni 2015 r.). Nową niewia-
domą okazało się objęcie w styczniu 2017 r. urzędu prezydenta USA przez Donalda 
Trumpa, który, bazując na populistycznej wizji swojej polityki wewnętrznej i kon-
serwatywnym internacjonalizmie, podjął się realizowania hegemonistycznej strate-

1 F. Fukuyama, Th e End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992; wyd. pol. tłum. T. Bieroń, 
M. Wichrowski, Koniec historii i ostatni człowiek, Znak, Kraków 2017.



Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku12

gii „America fi rst”2. Stworzyło to nowe wyzwania dla wspólnoty atlantyckiej, a tak-
że dla całego ładu światowego, gdyż powstała obawa, że może dojść do konfrontacji 
USA z rywalami o ambicjach globalnych. Zasadniczym pytaniem jest, czy obecny 
niestabilny ład międzynarodowy nie doprowadzi do głębokiej rekonfi guracji przy 
użyciu siły. Niebezpieczeństwo wybuchu wielkiej wojny między mocarstwami wy-
raźnie się ujawnia po raz pierwszy od pokojowego zakończenia zimnej wojny na 
przełomie lat 80. i 90. XX w.3.

W XXI w. zachodnia ekspansja, przejawiająca się w polityce promowania demo-
kracji oraz poszerzania NATO i UE, nieuchronnie prowadziła do wywołania oporu 
wzmocnionych państw o ambicjach regionalnych i globalnych. Zgodnie z tezami 
Kennetha Waltza dominująca siła Zachodu skłaniała jego konkurentów do działań 
defensywnych i równoważących4. Taka polityka balancingu okazała się możliwa 
i wręcz konieczna, kiedy konkurenci do dominacji w świecie okazali się na tyle silni, 
aby przeciwstawić się hegemonii i dominacji Zachodu. W strefi e euroatlantyckiej 
zapowiedź takiej polityki pojawiła się w przemówieniu prezydenta Rosji Władimira 
Putina na monachijskiej konferencji na temat polityki bezpieczeństwa w lutym 
2007 r. W wystąpieniu tym Putin otwarcie skrytykował politykę zagraniczną USA, 
zarzucając im dążenie do dominacji nad światem, gwałcenie prawa międzynarodowego 
oraz militaryzację stosunków międzynarodowych5. Natomiast w wymiarze globalnym 
dążenie do równoważenia dominacji Zachodu wyrażała zawiązana grupa BRIC (Bra-
zylia, Rosja, Indie, Chiny), przekształcona w 2011 r. w BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, 
Chiny, Południowa Afryka).

Wyraźna rekonfi guracja ładu międzynarodowego uwidoczniła się po kryzysie 
finansowo-gospodarczym lat 2008–2011, z którego Zachód wyszedł osłabiony, 
a wzrosła pozycja i rola nowych wschodzących mocarstw zrzeszonych w BRICS. 
Rosnąca rola nowych pretendentów do decydowania o losach świata stanowi zasad-
nicze wyzwanie dla polityki zagranicznej państw, w tym dla polityki bezpieczeństwa 
USA i ich sojuszników. Natomiast nowym głównym i bezpośrednim zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa międzynarodowego okazał się terro-

2 H. Brands, Th e Unexceptional Superpower: American Grand Strategy in the Age of Trump, „Survival”, 
2017/2018, vol. 59, nr 6, s. 7–40; H.R. Nau, Trump’s Conservative Internationalism, „National Review”, 
28 sierpnia 2017; I. Popescu, Conservative Internationalism and the Trump Administration?, „Orbis”, 2018, 
vol. 62, nr 1, s. 91 i nn.; S.M. Walt, US Grand Strategy aft er the Cold War: Can Realism Explain it? Should 
Realism Guide It?, „International Relations”, 2018, vol. 32, nr 1, s. 3–22. 
3 Zob.: rozdział I, przypis 15 niniejszego tomu (s. 28).
4 K. Waltz, Structural Realism aft er the Cold War, „International Security”, 2000, vol. 25, nr 2, s. 30.
5 Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy, „Washington Post”, 12 lutego 2007.
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ryzm, zwłaszcza w jego religijnej formie terroryzmu islamskiego. Nowy etap w roz-
woju tego niebezpiecznego zjawiska zwiastowały zamachy terrorystyczne dokonane 
w USA 11 września 2011 r. Innymi poważnymi problemami, które zdominowały 
myślenie o bezpieczeństwie w wielu państwach – zwłaszcza europejskich – były za-
grożenia atakami w cyberprzestrzeni i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. 
Dwa ostatnie problemy są rezultatem przyspieszonego rozwoju naukowo-technicz-
nego i gospodarczego. Rywalizacja i konfrontacja przenosi się do cyberprzestrzeni 
i gospodarki. Pokazuje to jak poszerza się instrumentarium polityki bezpieczeństwa 
współczesnych państw. 

Podstawą polityki bezpieczeństwa państw i instytucji międzynarodowych są ich 
koncepcje bezpieczeństwa, zawierające publicznie ogłoszone doktryny zapowiadają-
ce, które zagrożenia dla ich indywidualnego i międzynarodowego bezpieczeństwa 
będą eliminowane oraz przy użyciu jakich środków i sposobów. W przedkładanym 
tomie zostały zaprezentowane koncepcje bezpieczeństwa głównych uczestników 
globalnego systemu międzynarodowego, a więc USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemiec, NATO i Unii Europejskiej, a także Chin, Japonii, Indii i Brazylii. Ogól-
ny obraz, jaki się rysuje z przeglądu tych koncepcji, wskazuje na ich reagowanie na 
powstające zagrożenia i wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. W większości te 
dokumenty wskazują, że w XXI w. państwa jako główne zagrożenie dla swojego 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa międzynarodowego wskazują terroryzm, zwłaszcza 
terroryzm islamski. Koncepcje bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Rosji, 
zawierają szerokie ujęcie bezpieczeństwa jako egzystencjalnej potrzeby państwa, 
społeczeństwa i jednostek (obywateli). W koncepcjach bezpieczeństwa USA i Rosji 
widać kluczowe znaczenie przyznawane sile militarnej oraz ambicjom globalnym 
tych mocarstw. Rosja opowiada się w XXI w. za kształtowaniem multipolarnego ładu 
międzynarodowego, podobnie jak szybko zbrojące się Chiny i Indie.

Praktyczna realizacja zredefi niowanych koncepcji bezpieczeństwa znalazła zasto-
sowanie na płaszczyźnie globalnej i w poszczególnych regionach świata, a więc we 
wspólnocie atlantyckiej (obejmującej państwa należące do NATO i Unii Europejskiej 
oraz aspirujące do tych organizacji), na obszarze byłego ZSRR, Bliskim Wschodzie, 
w regionie Azji Wschodniej i Pacyfi ku, Azji Południowej, Afryki oraz Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów. Szczególnym przypadkiem jest realizowana przez Polskę poli-
tyka bezpieczeństwa, która odzwierciedla historycznie ukształtowany kompleks an-
tyrosyjski na tle dokonującej się rywalizacji między Zachodem a Rosją. 

Oddawana do rąk czytelników książka ma charakter podręcznika. Składa się 
z trzech części. W pierwszej zostały przedstawione zagadnienia ogólne, pojmowanie 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jego palące problemy, takie jak terroryzm, 
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bezpieczeństwo teleinformatyczne i energetyczne. W drugiej części zostały przedsta-
wione koncepcje bezpieczeństwa najważniejszych uczestników współczesnych sto-
sunków międzynarodowych, a w trzeciej części – praktyka bezpieczeństwa między-
narodowego w ujęciu globalnym i regionalnym. Taki układ treści książki pozwala 
ukazać całościowo bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.

Podstawę źródłową książki stanowią ofi cjalne dokumenty głównych uczestników 
stosunków międzynarodowych. Wykorzystano także bogate piśmiennictwo nauko-
we na temat teorii i praktyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w większości pu-
blikacje w językach obcych, w tym tak mało w Polsce znanych, jak chiński, japoński 
czy portugalski.

Niniejszy tom stanowi kontynuację opublikowanego dziesięć lat wcześniej obszer-
nego podręcznika6. Zastosowano w nim podobny układ treści, ale analizy koncentru-
ją się na wydarzeniach i procesach rozwijających się w XXI stuleciu. Tylko w niektó-
rych rozdziałach, dla zachowania klarowności wywodu na tematy zagadnień 
niepodjętych w tamtym wydaniu, zawarte są niezbędne informacje sięgające wstecz 
poza przyjętą cezurę przełomu wieków. Autorami poszczególnych rozdziałów są ba-
dacze z kilku polskich szkół wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także Szkoły Głównej Handlowej, Polskiego In-
stytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiej Agencji 
Inwestycji Zagranicznych. Jest to zespół, złożony w większości z młodych badaczy, ale 
mających dobrze rozpoznawalny opublikowany dorobek. 

Publikacja ta może być przydatna dla studentów takich kierunków kształcenia 
uniwersyteckiego, jak: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia czy 
europeistyka. Sprawdziło się to w przypadku pierwszego wydania. Obecna książka 
– tak jak poprzednia – zawiera dużą dawkę wiedzy przydatnej dla badaczy problema-
tyki bezpieczeństwa międzynarodowego, a także dziennikarzy, pracowników admi-
nistracji rządowej oraz dla polityków, którzy cenią sobie podnoszenie kwalifi kacji. 

Warszawa, lipiec 2018 roku
Ryszard Zięba

6 R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2008.



Rozdział I

Pojmowanie bezpieczeństwa 
międzynarodowego w XXI wieku
Ryszard Zięba 

1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego1

1.1. Ogólne rozumienie bezpieczeństwa w naukach społecznych

W ujęciu semantycznym termin „bezpieczeństwo” pochodzi od łacińskiego słowa 
sine cura = securitas (bez pieczy). W potocznym rozumieniu bezpieczeństwo jest 
ujmowane jako brak zagrożeń, w defi nicjach słownikowych zaś bezpieczeństwo za-
zwyczaj utożsamia się z pewnością, stanem przeciwstawnym zagrożeniu. Oznacza 
to, że termin ten można rozumieć jako synonim braku zagrożeń, ochronę przed 
zagrożeniami, a przede wszystkim jako pewność będącą wynikiem niewystępowania 
zagrożeń i (lub) skutecznych działań w celu zapobiegania im lub ich usunięcia. 

Bezpieczeństwo jest potrzebą podmiotową, to znaczy, że może dotyczyć różnego 
rodzaju podmiotów, od jednostek poczynając po wielkie grupy społeczne, włączając 
w to struktury organizacyjne (instytucje) reprezentujące pojedynczych ludzi i różne 
grupy społeczne (państwa, społeczeństwa, narody, system międzynarodowy). Bezpie-
czeństwo jest potrzebą egzystencjalną, czyli związaną z istnieniem danego podmiotu. 
Potrzeba ta ma charakter złożony i obejmuje zaspokojenie takich potrzeb szczegóło-

1 Sekcja ta jest opracowana na podstawie dwóch moich wcześniejszych tekstów: Wprowadzenie. Pozimno-
wojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe 
po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 15–39; Teoria bezpieczeństwa, 
w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 87–90.
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wych, jak: trwanie (przetrwanie/samozachowanie), całość, tożsamość (identyczność), 
niezależność, spokój, posiadanie oraz pewność funkcjonowania i rozwoju. 

Bezpieczeństwo można określić jako pewność istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjo-

nowania i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub 

eliminowania), ale powstaje przede wszystkim wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest 

zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego.

W teorii wyodrębnia się trzy wymiary bezpieczeństwa: (1) podmiotowy, (2) 
przedmiotowy i (3) funkcjonalny (procesualny). W wymiarze podmiotowym bez-
pieczeństwo oznacza pewność istnienia i przetrwania danego uczestnika życia spo-
łecznego; w wymiarze przedmiotowym – pewność jego stanu posiadania (w tym 
tożsamości) i szans (swobód) rozwojowych; w wymiarze zaś funkcjonalnym, który 
można nazwać wymiarem procesualnym – zmienność w czasie subiektywnych 
i obiektywnych aspektów bezpieczeństwa, tj. pewności przetrwania, funkcjonowania 
i rozwoju danego podmiotu.

Pojęcie bezpieczeństwa jest kategorią występującą w rożnych dyscyplinach nauk 
społecznych. Najstarsze zastosowania tej kategorii miały miejsce w naukach o polity-
ce, zwłaszcza w specjalności czy subdyscyplinie tych nauk – w nauce o stosunkach 
międzynarodowych. W drugiej połowie lat 90. XX w. w krajach zachodnich pojawił 
się postulat wyodrębnienia nowej specjalizacji: security studies, mieszczącej się w na-
uce o stosunkach międzynarodowych2. Po kilkunastu latach badacze bezpieczeństwa 
doprowadzili do wyodrębnienia w 2011 r. w Polsce nowej dyscypliny: nauk o bezpie-
czeństwie, umiejscowionych w obszarze i dziedzinie nauk społecznych. Zakres przed-
miotowy tych nauk nie został wyraźnie określony. Wyodrębnienie – obok tej nowej 
dyscypliny – nauk o obronności, tak jakby obronność nie wchodziła w zakres bezpie-
czeństwa, okazało się nieporozumieniem. Rozwiązanie to, jakkolwiek bardzo szybko 
się przyjęło w postaci rozkwitu dydaktyki nauk o bezpieczeństwie, a nawet nadawania 
stopni naukowych, dotychczas nie znalazło przekonującego uzasadnienia ani w po-
staci określenia odrębnego przedmiotu, ani metodologii badań, nie odpowiada także 
klasyfi kacji dyscyplin naukowych przyjętej w OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 
Teoretyczne analizy bezpieczeństwa powstają głównie w dyscyplinie nauk o polityce, 

2 D.A. Baldwin, Security Studies and the End of Cold War, „World Politics”, 1995, vol. 48, nr 1, s. 117–141; 
K. Krause, Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods, „Mershon International Studies 
Review”, 1996, vol. 40, Supplement 2, s. 229–254; J. Huysmans, Security! What Do You Mean? From Concept 
to Th ick Signifi er, „European Journal of International Relations”, 1998, vol. 4, nr 2, s. 226–255.
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zwłaszcza w subdyscyplinie stosunków międzynarodowych. Niewątpliwie bezpie-
czeństwo jest kategorią funkcjonującą w obszarze nauk społecznych, w tym przede 
wszystkim w naukach o polityce. Przemawia za tym przedmiot badań, jakim jest 
bezpieczeństwo podmiotów politycznych, państw i systemów międzynarodowych. 
Niemniej bezpieczeństwo należy także do grupy potrzeb egzystencjalnych, również 
podmiotów niepolitycznych, jednostek i grup społecznych. Tak więc jego badanie 
wymaga stosowania metodologii spoza nauk politycznych, np. psychologii czy socjo-
logii. Powoduje to konieczność stosowania ujęć wielo- czy interdyscyplinarnych. 

1.2. Politologiczne typologie bezpieczeństwa

Najwięcej opracowań i analiz bezpieczeństwa dotyczy polityki państw, zagranicznej 
i wewnętrznej, oraz stosunków międzynarodowych. Na gruncie nauki o stosunkach 
międzynarodowych, pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania 
potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego. Proces ten realizuje się 
w środowisku międzynarodowym, a jego konsekwencje dotyczą nie tylko zaintere-
sowanych państw, ale całego systemu międzynarodowego. 

Ujęcie podmiotowe

Podstawą typologii bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych jest 
kryterium podmiotowe. Na jego podstawie wyodrębnia się:

bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) ▪ , które jest kategorią jed-
nostkową i odnosi się do pojedynczych państw oraz ich społeczeństw i narodów, 
bezpieczeństwo międzynarodowe ▪ , które jest terminem służącym zwykle do 
charakterystyki bezpieczeństwa określonej zbiorowości państw, w tym systemu 
międzynarodowego. 

W ostatnich latach w nauce o stosunkach międzynarodowych prawo obywatel-
stwa zyskuje termin-pojęcie cząstkowe – „bezpieczeństwo ludzkie” (fr. la securité 
humaine, ang. human security), określane także jako „bezpieczeństwo jednostki”. 
Termin ten został zaproponowany przez kanadyjskiego badacza Charlesa-Philippe’a 
Davida (2000). Coraz częściej znajduje się w dokumentach ONZ (Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych) i specjalnych opracowaniach. Najbardziej przekonujących do-
wodów na rzecz rosnących zagrożeń dla ludności cywilnej (ludobójstwa i rażących 
naruszeń praw człowieka) dostarcza Human Security Report 2005, przygotowany na 
University of British Columbia w Vancouver.
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Ujęcie przedmiotowe

Drugim, bardzo często stosowanym, kryterium w typologiach bezpieczeństwa jest 
ujęcie przedmiotowe. Ma ono charakter pomocniczy względem podziału podmio-
towego i nie stanowi wyodrębnionego kierunku ustaleń teoretycznych. Pozwala na-
tomiast na wyodrębnianie, a niekiedy wręcz mnożenie rodzajów bezpieczeństwa, któ-
re wzbogacają naukowy opis bezpieczeństwa rozpatrywanego z podmiotowego 
punktu widzenia. 

W literaturze naukowej i publicystyce można więc spotkać następujące rodzaje 
bezpieczeństwa (nie wydaje się, by lista ta była zamknięta): 

bezpieczeństwo polityczne, ▪

bezpieczeństwo militarne, ▪

bezpieczeństwo ekonomiczne (dzielone na: surowcowe, energetyczne, żywnościo- ▪

we, fi nansowe, technologiczne itp.),
bezpieczeństwo społeczne (socjalne), ▪

bezpieczeństwo kulturowe, ▪

bezpieczeństwo ideologiczne, ▪

bezpieczeństwo ekologiczne. ▪

Uzupełnieniem tego podziału jest kryterium sposobu prowadzenia przez pań-
stwa polityki bezpieczeństwa; należy rozróżnić:

politykę unilateralną polegającą na prowadzeniu działań jednostronnych (hege- ▪

monizm mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność),
politykę multilateralną skoncentrowaną na działaniach we współpracy z innymi  ▪

państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Na podstawie kolejnego kryterium – kształtu systemu bezpieczeństwa między-
narodowego – wyodrębnia się:

system równowagi sił (klasyczny, „koncertu mocarstw”, system bipolarny, system  ▪

równowagi strachu),
system blokowy (sojusze), ▪

system bezpieczeństwa kooperatywnego, ▪

system bezpieczeństwa zbiorowego (regionalnego, uniwersalnego).  ▪

Badacze stosują także kryterium przestrzenne, które pozwala analizować bez-
pieczeństwo międzynarodowe jako:

bezpieczeństwo lokalne, ▪

bezpieczeństwo subregionalne,  ▪

bezpieczeństwo regionalne,  ▪
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bezpieczeństwo ponadregionalne (strefowe),  ▪

bezpieczeństwo globalne (światowe, uniwersalne). ▪

Wymienione pojęcia cząstkowe odzwierciedlają różne aspekty ogólnej kategorii 
bezpieczeństwa, które funkcjonują w nauce o stosunkach międzynarodowych. Ponie-
waż jednak bezpieczeństwo, w najogólniejszym sensie tego terminu, należy do grupy 
potrzeb podmiotowych, zasadnicze znaczenie ma podział na bezpieczeństwo narodowe 
i bezpieczeństwo międzynarodowe. Te dwa pojęcia najczęściej występują w języku 
polityki, dyplomacji, dokumentów polityczno-prawnych oraz w nauce o stosunkach 
międzynarodowych. Pozostałe pojęcia posłużą tylko jako terminy wzbogacające opis 
bezpieczeństwa państw i systemów międzynarodowych ujmowany z punktu widzenia 
ich potrzeb podmiotowych. 

Ujęcie funkcjonalne (procesualne)

Bezpieczeństwo należy traktować jako określoną sekwencję zmieniających się stanów, 
które składają się na ważny proces społeczny w skali międzynarodowej. Mimo względ-
nej trwałości aspiracji, potrzeb i interesów państw, ich bezpieczeństwo zewnętrzne 
podlega prawom ruchu systemów międzynarodowych, ponieważ impulsy do jego 
ewolucji wychodzą zarówno ze środowiska wewnętrznego, jak i międzynarodowego.

W wymiarze funkcjonalnym widać bezpieczeństwo jako proces, w którym ście-
rają się funkcjonujące wyzwania i zagrożenia, percepcja społeczna i koncepcje ich 
rozwiązywania, a także działania i oddziaływania państw oraz instytucji międzyna-
rodowych zmierzające do budowania ich pewności przetrwania, posiadania i swobód 
rozwojowych. Procesualne ujęcie bezpieczeństwa pozwala zauważyć jego zmieniającą 
się w czasie dynamikę, która skłania państwa do stałej troski o własne bezpieczeństwo. 
Zmienność bezpieczeństwa w czasie w odniesieniu do pojedynczego państwa lub 
grupy państw jest czynnikiem jego ewolucji. Główną siłą sprawczą owej zmienności 
i ewolucji jest polityka bezpieczeństwa państw i instytucji międzynarodowych.

Dążenie do umacniania własnego bezpieczeństwa narodowego jest stałym celem 
polityki wewnętrznej i zagranicznej państw. Działaniom każdego państwa towarzy-
szą podobne zabiegi jego przeciwników i rywali. Dodatkowe umocnienie bezpieczeń-
stwa jednej strony może pociągać za sobą równoczesne zmniejszenie bezpieczeństwa 
drugiej strony. Jest to często opisywany przez badaczy reprezentantów realizmu 
politycznego „dylemat bezpieczeństwa”3. Jednak współzależność interesów bezpie-

3 J.H. Herz, Idealist Internationalism and the Security Dilemma, „World Politics”, 1950, vol. 2, nr 2, s. 158–180; 
H. Butterfi eld, History and Human Relations, Collins, London 1951, s. 19–23; R. Jervis, Cooperation Under 
Security Dilemma, „World Politics”, 1978, vol. 30, nr 2, s. 167–214; A. Collins, States-induced Security Dilemma: 
Maintaining the Tragedy, „Cooperation and Confl ict”, 2004, vol. 39, nr 1, s. 27–44.
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czeństwa państw sprawia, że prawdziwe bezpieczeństwo nie może być osiągnięte 
kosztem bezpieczeństwa innych, a więc nie musi być „grą o sumie zerowej”, lecz 
może mieć także charakter pozytywny (dodatni)4, co najpełniej uwidacznia się 
w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (zwłaszcza zbiorowego). Działalność 
na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego jest więc sprawdzonym sposobem 
umacniania bezpieczeństwa narodowego pojedynczych państw. Jego zaletą jest to, że 
państwa, dążąc do umacniania swojego indywidualnego bezpieczeństwa, nie czynią 
tego kosztem interesów innych państw. Są one traktowane jako partnerzy, a nie 
przeciwnicy. W obu przedstawionych sytuacjach mamy do czynienia ze zmiennością 
w czasie i ewolucją bezpieczeństwa narodowego pojedynczych państw i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego.

Bezpieczeństwo międzynarodowe może być postrzegane jako określony w danym 
czasie stan stosunków międzynarodowych. Ze względu jednak na właściwą tym sto-
sunkom zmienność i dynamikę, należy widzieć bezpieczeństwo jako proces społecz-
ny w skali międzynarodowej; proces o zmiennej intensywności i dynamice, które są 
wyznaczane przez współzależności, zgodności i sprzeczności interesów państw i sys-
temów międzynarodowych. Siłą sprawczą tego procesu są indywidualne i zespołowe 
oddziaływania państw zmierzające do ochrony oraz kształtowania ich indywidual-
nego i grupowego bezpieczeństwa. Ponieważ zagrożenia dla podstawowych wartości 
istotnych dla państw i systemów międzynarodowych, a także percepcja społeczna tych 
zagrożeń podlegają ciągłym zmianom, ewoluują również środki i metody zapewniania 
bezpieczeństwa. Zmienna jest więc intensywność i dynamika rozwoju procesu umac-
niania bezpieczeństwa międzynarodowego. Obniża się ona w okresach zaostrzania 
się sprzeczności i napięć międzynarodowych, a wzrasta w czasie odprężenia między-
narodowego.

Ta dialektyka przejawiania się zgodności i sprzeczności interesów państw w ujęciu 
dynamicznym może być postrzegana jako pulsacja procesu umacniania bezpieczeń-
stwa narodowego i międzynarodowego. Szczególnie w procesie kształtowania bezpie-
czeństwa międzynarodowego można zaobserwować przemienność faz wzrostu i słab-
nięcia wspólnego (zbiorowego) zapobiegania wojnie i innym zagrożeniom dla 
przetrwania, stanu posiadania oraz rozwoju narodów i państw.

Ujęcie politologiczne powinno także uwzględniać zmienność intensywności i dyna-
miki bezpieczeństwa międzynarodowego w różnych regionach i systemach międzyna-
rodowych. Ułatwi to uchwycenie przestrzennego (geografi cznego) zróżnicowania po-
wstających wyzwań i zagrożeń, a także środków i sposobów ich podejmowania oraz 

4 D. Fischer, Nonmilitary Aspects of Security: A Systems Approach, UNIDIR, Dartmouth 1993, s. 13.
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eliminowania. Pozwoli zatem pełniej przebadać i opisać proces ewolucji i kształtowania 
bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym obok tendencji do uniwersalizacji wy-
stępują silne dążenia do regionalizacji. Innymi słowy, bezpieczeństwo podlega prawom 
ruchu systemów społecznych i jako takie powinno być ujmowane w sposób dynamicz-
ny, z zastosowaniem reguł dialektyki. Należy je analizować wszechstronnie, opisując 
zmienność w czasie jego aspektów subiektywnych i obiektywnych, dostrzegać istotę 
i specyfi kę bezpieczeństwa względem innych zjawisk i procesów międzynarodowych 
oraz jego zróżnicowanie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne.

Bezpieczeństwo międzynarodowe ma szerszy zakres treści niż bezpieczeństwo narodowe. Nie jest 

tylko sumą bezpieczeństwa poszczególnych państw, lecz czymś więcej. O jego istocie stanowi zespół 

warunków, norm i mechanizmów międzynarodowych oraz oddziaływań, które zapewniają każdemu 

państwu danego systemu międzynarodowego czy regionu mniejszą lub większą pewność niezagrożone-

go istnienia, przetrwania, stanu posiadania i swobód rozwojowych. Bezpieczeństwo międzynarodowe 

obejmuje nie tylko lub nie przede wszystkim wartości egzystencjalne pojedynczych państw, ale również 

wartości wspólne dla danego systemu, takie jak: stabilność, pokój, równowaga, współpraca itp. O ich 

ochronie decyduje prowadzona przez państwa polityka bezpieczeństwa oraz całokształt więzi i instytu-

cji międzynarodowych. Celem działań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego jest eliminowanie 

zagrożeń dla istnienia, przetrwania, tożsamości oraz rozwoju państw i systemów międzynarodowych, 

a także kształtowanie pewności tych podmiotów.

Funkcjonalna stabilność bezpieczeństwa międzynarodowego zależy od stopnia 
uzgodnienia interesów państw wchodzących w skład danego systemu międzynaro-
dowego i od oddziaływań spoza tego systemu. Wysiłki podejmowane przez państwa 
zmierzają z jednej strony do podejmowania wyzwań i eliminowania wszelkich za-
grożeń dla ich bezpieczeństwa narodowego, a z drugiej do tworzenia porozumień, 
norm, mechanizmów i organizacji międzynarodowych, które pozwalają rozwiązywać 
sprzeczności i konfl ikty oraz rozwijać pokojową współpracę międzynarodową. Do 
stabilizacji bezpieczeństwa międzynarodowego najskuteczniej przyczynia się precy-
zowanie politycznych i prawnych norm stosunków międzypaństwowych. Szczególną 
funkcję w tym procesie spełnia współpraca międzynarodowa, zwłaszcza wielkich 
mocarstw, która przyczynia się do eliminowania zagrożeń i budowania zaufania. 
Innymi słowy, współpraca międzynarodowa w dłuższej perspektywie jest najbardziej 
efektywnym środkiem umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego i tworzenia 
infrastruktury pokoju. 
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2. Przesłanki redefi nicji bezpieczeństwa międzynarodowego 
w XXI wieku

Bezpieczeństwo międzynarodowe kształtuje się pod wpływem zagrożeń i wyzwań 
powstających w systemie międzynarodowym, w tym w państwach go tworzących. 
Zagrożenia oznaczają niebezpieczne zjawiska kierujące się bezpośrednio przeciwko 
wartościom chronionym przez państwa i system międzynarodowy, takie jak np. 
zbrojenia połączone z wolą ich wykorzystania przeciwko innym uczestnikom sto-
sunków międzynarodowych dla dokonania agresji. Zagrożenia generalnie dzielone 
są na militarne i pozamilitarne. 

Przy analizie zagrożeń bardzo ważna jest ich percepcja przez podmiot postrzegają-
cy. Może ona być odbiciem realnego stanu rzeczy (zagrożenia rzeczywistego czy praw-
dopodobnego, potencjalnego) lub też może być fałszywa (mispercepcja). Często zdarza-
jąca się mispercepcja jest niejako naturalnym skutkiem dużej złożoności środowiska 
bezpieczeństwa (zwłaszcza międzynarodowego), równoczesnego krążenia informacji 
prawdziwej i fałszywej, a także ograniczeń poznawczych podmiotów postrzegających 
i często zwykłego braku ich profesjonalizmu5.

Natomiast wyzwania są tylko nowymi zjawiskami stwarzającymi niezbywalną po-
trzebę podjęcia działań w celu ich rozwiązania, np. nasilonych migracji. Nierozwiązane 
wyzwania mogą dopiero przekształcić się w zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek, 
społeczeństw, narodów i państw. W literaturze przedmiotu oba zjawiska są ujmowane 
łącznie jako kontinuum, ponieważ w praktyce niekiedy trudno je rozróżnić.

Zmieniające się zagrożenia i wyzwania stanowią zasadniczą przesłankę redefi nicji 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Zjawiska te powodują, że uczestnicy stosunków 
międzynarodowych dokonują zmian swoich koncepcji bezpieczeństwa, dobierając od-
powiednie środki i metody polityki bezpieczeństwa, a następnie prowadząc działania 
mające na celu nie tylko eliminowanie zagrożeń, ale także pozytywne umacnianie 
odporności na zagrożenia, czyli kształtowanie pewności swojego istnienia (w tym prze-
trwania), stanu posiadania oraz niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju.

W XXI w. pojawiły się jakościowo nowe przesłanki wpływające na redefi nicję bez-
pieczeństwa międzynarodowego. Są to omówione w następnych rozdziałach takie zja-
wiska, jak nasilenie się zagrożenia terroryzmem i cyberprzestępczością, które mają 

5 Szerzej zob.: R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, 
Princeton 1976; J. Vogler, Perspectives on the Foreign Policy System: Psychological Approaches, w: M. Clarke, 
B. White (red.), Understanding Foreign Policy: Th e Foreign Policy Systems Approach, Edward Elgar Publishing, 
Aldershot 1989, s. 135–162; J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, „Stosunki Międzynarodowe – Inter-
national Relations”, vol. 16 (1992), s. 93.
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zasięg globalny, a także wzrost zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Na bezpie-
czeństwo europejskie, zwłaszcza Unii Europejskiej, duży wpływ wywarł kryzys migra-
cyjny lat 2014–2016. 

Dodatkową przesłanką o charakterze intelektualnym jest powrót w badaniach do 
paradygmatu realistycznego. Renesans realizmu jest przede wszystkim wynikiem od-
chodzenia polityków od dominującej w pierwszym pozimnowojennym dziesięcioleciu 
teorii liberalnej i egoistycznego preferowania interesów narodowych swoich państw, co 
wyraźnie uwidoczniło się zwłaszcza w czasie kryzysu fi nansowego rozpoczętego jesienią 
2008 r. w warunkach rekonfi guracji ładu międzynarodowego.

3. Rekonfi guracja ładu międzynarodowego 
a bezpieczeństwo międzynarodowe

W pierwszych kilkunastu latach po zimnej wojnie funkcjonował międzynarodowy 
system bezpieczeństwa oparty na hegemonii Stanów Zjednoczonych, które były 
głównym zwycięzcą w zakończonej konfrontacji między Wschodem a Zachodem. 
Stany Zjednoczone dominowały jako aktor polityczny, militarny i ekonomiczny, 
a także jako promotor wartości demokratycznych i kultury masowej. Owa niezrów-
noważona siła hegemona amerykańskiego wywoływała naturalne niejako dążenia 
rywali do jej zrównoważenia. Zgodnie z tezą Kennetha Waltza równoważenie hege-
monii USA ma dokonywać się powoli i być procesem nieuchronnym. Twierdził on, 
że doprowadzenie do świata policentrycznego (wielobiegunowego) nie stanie się 
szybko, ale będzie nieuchronne. I co mogliśmy zaobserwować po kilku latach? Presja 
wywierana przez pretendentów, wśród których widział on Unię Europejską lub ko-
alicję pod przewodem Niemiec, Japonię, Chiny i w dłuższej perspektywie Rosję6, 
przyniosła widoczne rezultaty po kryzysie fi nansowym 2008 r., z którego Zachód 
wyszedł osłabiony. Pojawili się także nowi pretendenci do przywództwa światowego, 
tacy jak Indie czy Brazylia.

Przesłanki i przejawy dokonującej się redystrybucji potencjałów widoczne były już 
wcześniej w: (1) systematycznym wzroście gospodarczym Chin, w mniejszym tempie 
także Indii i Brazylii, (2) przejściowym sukcesie integracji w ramach Unii Europejskiej 
(do rozszerzenia o kraje Europy Środkowej) w pierwszej dekadzie XXI w., (3) później 
przyspieszeniu rozwoju Afryki, (4) we wzmocnieniu gospodarczym i militarnym Rosji, 
co umożliwiło jej przejście do prowadzenia polityki asertywnej wobec USA i UE.

6 K. Waltz, Structural Realism aft er the Cold War, „International Security”, 2000, vol. 25, nr 2, s. 30.
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Wielu autorów dostrzega dokonującą się dyfuzję potęgi w systemie międzynaro-
dowym, wskazując na osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych, ale wpada w libe-
ralną pułapkę, która prowadzi ich do błędnych wniosków. Na przykład G. John 
Ikenberry i Fareed Zakaria twierdzą, że dokonująca się ewolucja świata jest korzyst-
na dla USA, gdyż nowi konkurenci podążają ich drogą, co pozwoli Stanom Zjedno-
czonym zachować dominującą pozycję w ładzie międzynarodowym w XXI w.7. Ta 
prognoza jest oparta na obserwacji Roberta Kagana, który pisał, że elity działają na 
Zachodzie w oparciu o przekonanie ideologiczne, że liberalna demokracja jest jedy-
ną prawowitą formą rządzenia, a inne formy rządów są nie tylko nieuprawnione, ale 
przejściowe8. Kilka lat później jednak Charles Kupchan sformułował odmienną tezę, 
że przyszły ład światowy nie będzie zdominowany przez jedno państwo czy region, 
lecz nie będzie w nim żadnego centrum ciążenia, bo świat stanie się niczyj (no one’s 
world), a wspólnota globalna nie będzie przyjaźnie przyjmować zachodnich wartości 
i koncepcji ładu międzynarodowego9. Niejako polemizując z wyżej wymienionymi 
autorami, twierdzi on, że wschodzące mocarstwa będą chciały zrewidować, a nie 
konsolidować ład międzynarodowy stworzony pod nadzorem Zachodu, a ich ścieżka 
rozwoju reprezentuje alternatywę do drogi Zachodu, a nie przejściowe odejście od 
tendencji globalnej jednorodności10.

Perspektywa ta wskazuje, że dokonująca się rekonfi guracja ładu międzynaro-
dowego stwarza poważne wyzwania dla całego Zachodu, dla wszystkich wymiarów 
jego polityki. Dotyczy to ustroju politycznego, organizacji społeczeństwa, sposobu 
gospodarowania i bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że w drugiej dekadzie XXI w. w wie-
lu krajach przynależących do Zachodu uwidoczniły się nacjonalizmy oraz odrzu-
canie liberalnej gospodarki i nasiliła się krytyka globalizacji. Trudno jest dokład-
nie przewidzieć przyszłą politykę nowych wschodzących mocarstw, a Stanom 
Zjednoczonym trudno się porozumieć nie tylko z Rosją, Chinami, ale i z Brazylią 
oraz Indiami11. Zasadnicze znaczenie w analizach dokonującej się rekonfi guracji 
ładu międzynarodowego jest przypisywane przez badaczy ukształtowaniu się 

7 G.J. Ikenberry, Th e Rise of China and the Future of the West, „Foreign Aff airs”, 2008, vol. 87, nr 1, s. 25, 37; 
F. Zakaria, Th e Post-American World, Norton, New York 2008, s. 218.
8 R. Kagan, End of Dreams, Return of History, „Policy Review”, 2007, nr 144, s. 18–19.
9 Ch.A. Kupchan, No One’s World: Th e West, the Rising Rest and the Coming Global Turn, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 2012, s. 5. Por.: Z. Brzezinski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, 
Basic Books, New York 2012, s. 76 i nn.
10 Ch.A. Kupchan, op. cit., s. 7–8.
11 P. Hakim, Th e Future of US–Brazil Relations: Confrontation, Cooperation or Detachment?, „International 
Aff airs”, 2014, vol. 90, nr 5, s. 1161–1180; H.V. Pant, J.M. Super, India’s ‘Non-alignment’ Conundrum: a Twen-
tieth-century Policy in a Changing World, „International Aff airs”, 2015, vol. 91, nr 4, s. 687–931.
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w nadchodzących dekadach „asymetrycznej bipolarności”, w której Chiny wysuną 
się na pierwsze miejsce jako lider ekonomiczny świata, a Stany Zjednoczone pozo-
staną jeszcze przez długie lata czołową potęgą militarną. Następnie, jeśli dotychcza-
sowe trendy się utrzymają, inni gracze, tacy jak Indie, mogą doprowadzić do prze-
kształcenia się globalnego porządku w koncert mocarstw12. Na temat jak te dwa 
czołowe mocarstwa (USA i Chiny) będą układać swoje wzajemne stosunki, zdania 
są podzielone.

W wyniku redystrybucji potęgi w systemie międzynarodowym – jak w lutym 
2014 r. pisali autorzy raportu Brookings Institution – po raz pierwszy od 1991 r. 
powróciła geopolityczna rywalizacja i ryzyko konfl iktu między wielkimi mocarstwa-
mi. Największe ryzyko ostrej rywalizacji w kwestiach bezpieczeństwa istnieje między 
Chinami a Japonią na Morzu Wschodniochińskim, a także w Azji Południowo-
-Wschodniej między Chinami oraz ich sąsiadami i USA (w tym na Morzu Południo-
wochińskim), w mniejszym stopniu także w Europie Wschodniej13. Powstała więc 
jakościowo nowa sytuacja, w której pojawiło się poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego, a także przeszkoda mogąca również utrudniać współpracę 
międzynarodową na rzecz sprostania wspólnym globalnym wyzwaniom.

Instytucjonalnym wyrazem dokonującej się redystrybucji potęgi w systemie 
międzynarodowym było powstanie ugrupowania BRIC (2006–2009; Brazylia, Rosja, 
Indie i Chiny), przekształconego w 2011 r. w BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny 
i Południowa Afryka). Kryzys fi nansowy 2008 r., który następnie spowodował kryzys 
gospodarczy w świecie zachodnim, potwierdził wcześniejsze prognozy (m.in. banku 
Goldman Sachs z 2003 r.) stawania się tych państw światowymi potęgami. W litera-
turze przedmiotu zaczęto pisać o nowych wschodzących mocarstwach, zrzeszonych 
w tym ugrupowaniu14. 

Ugrupowanie BRICS w 2017 r. obejmowało 41% ludności świata (w tym Chiny 
– 1,391 mld i Indie – 1,317 mld obywateli) oraz 29,4% terytorium świata. Wytwarza-
ło 32,02% światowego PKB (produkt krajowy brutto) mierzonego metodą PPP (pur-
chasing power parity) o wartości 40,5 bln dol., czyli o 84% więcej niż w 2009 r. Od-
powiednio do zajmowanej pozycji rośnie rola na arenie światowej nowych mocarstw 

12 O. Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Polity Press, Malden 
MA 2016, s. 66–96; A. Cottey, Security in 21st Century Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013, s. 37–44.
13 B. Jones, Th . Wright, J. Shapiro, R. Keane, Th e State of International Order, Brookings Institution, Policy 
Paper, nr 33, luty 2014.
14 V. Nadkarni, N.C. Noonan (red.), Emerging Powers in a Comparative Perspective: Th e Political and Eco-
nomic Rise of the BRIC Countries, Blumsburry Publishing, London 2012; O. Stuenkel, Potências Emergentes 
e Desafi os Globais, Fundação, Konrad Adenauer, Rio de Janeiro 2013.
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zrzeszonych w BRICS. Nie ogranicza się ona do krytyki, prowadzonej przez zdomino-
wane przez Zachód międzynarodowe instytucje fi nansowe liberalnej polityki makro-
ekonomicznej. Uczestnicy regularnie odbywających się spotkań na szczycie przywód-
ców pięciu państw zajmują wspólne stanowisko w najważniejszych problemach 
międzynarodowych: Bliskiego Wschodu (w tym Syrii), Afryki Północnej, Afganistanu, 
terroryzmu, Iranu i innych. Państwa BRICS koordynują wysiłki zmierzające do stwo-
rzenia nowego, wielobiegunowego ładu światowego, demokratyzacji stosunków mię-
dzynarodowych oraz zwiększenia efektywności działania i znaczenia organizacji mię-
dzynarodowych, szczególnie ONZ, G-20, BRICS i in. Koordynują swoje stanowiska 
przed ważnymi konferencjami w ramach systemu ONZ, a w listopadzie 2010 r. Chiny 
i Rosja poparły starania Indii o uzyskanie miejsca stałego członka Rady Bezpieczeństwa 
ONZ. Należy zauważyć, że wschodzące mocarstwa zrzeszone w BRICS stanowią grupę 
rosnących w siłę graczy, współpracujących z sobą na płaszczyźnie dwustronnej oraz 
coraz ściślej na forum wielostronnym w coraz większej liczbie dziedzin, a cała grupa 
BRICS wyrasta na główną siłę motoryczną wielkich przemian globalnych w XXI w. 
Nowy kształtujący się na naszych oczach ład międzynarodowy niesie wiele niewia-
domych, a przede wszystkim pytanie, czy nowe wschodzące mocarstwa nie zechcą 
być mocarstwami rewizjonistycznymi, a jeśli tak, czy będą starać się wprowadzać 
zmiany metodami pokojowymi czy siłowymi15. Niektórzy eksperci wyrażają nawet 
przypuszczenie, że możliwa jest wielka wojna między USA a Chinami16.

Podobne wyzwania stwarza coraz lepiej rozwijające się współdziałanie w ramach 
założonej w 2001 r. Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Or-
ganization, SCO). Na odbywającym się 10 lipca 2015 r. w Ufi e spotkaniu przywódców 
BRICS doszło równolegle do szczytu SCO. Do grona sześciu państw założycieli: Chin, 
Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu przyjęto jeszcze Indie i Pa-
kistan. Decyzje te weszły w życie rok później. Rozszerzenie SCO to niewątpliwy sukces 
całej ósemki państw, w tym także Rosji, która dzięki temu współtworzy alternatywne 
wobec Zachodu płaszczyzny współpracy z partnerami azjatyckimi i toruje sobie szlaki 
wyjścia na arenę globalną i współtworzenie policentrycznego ładu międzynarodowego. 
Warto odnotować, że współpraca w ramach tych struktur, czyli BRICS i SCO, odrzuca 

15 R. Schweller, Rising Powers and Revisionism in Emerging International Orders, „Russia in Global Aff airs”, 
7 października 2015, eng.globalaff airs.ru/valday/Rising-Powers-and-Revisionism-in-Emerging-Internation-
al-Orders-17730, dostęp 26.03.2018.
16 Zob.: D.C. Gompert, A.S. Cevallos, C.L. Garafola, War with China. Th inking Th rough the Unthinkable, 
RAND Corporation, Santa Monica 2016, s. 13–18; G. Allisson, Destined for War: Can America and China 
Escape the Th ucydides’s Trap?, Scribe, London 2017; Ch. Layne, Th e US–Chinese Power Shift  and the End of 
the Pax Americana, „International Aff airs”, 2018, vol. 94, nr 1, s. 111.
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nierówne partnerstwo, jakie Zachód inteligentnie stara się narzucać swoim partnerom, 
oraz promuje odmienną od zachodniej drogę rozwoju i postępu.

Największe wyzwanie dla USA i całego Zachodu stanowi zacieśniająca się współ-
praca Rosji z Chinami, która, jak wskazuje rosnąca dynamika i poszerzający się za-
kres tej współpracy, skłania raczej do tezy o umacnianiu się pozycji międzynarodo-
wej Rosji, pomimo zatargu z Zachodem o Ukrainę. Eksperci zachodni dostrzegli to 
wyzwanie dopiero jesienią 2016 r., wskazując, że partnerstwo chińsko-rosyjskie poza 
płaszczyzną ekonomiczną zacieśnia się także w sferze polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa. Ich zdaniem dowodzą tego zwłaszcza takie fakty, jak: w maju 2015 r. pre-
zydenci Rosji, Władimir Putin, i Chin, Xi Jinping, podpisali Wspólne oświadczenie 
o współpracy na rzecz połączenia między Ekonomicznym Pasem Jedwabnego Szlaku 
a Euroazjatycką Unią Gospodarczą i Chińsko-rosyjskie wspólne oświadczenie o pogłę-
bieniu wszechstronnego strategicznego partnerstwa i wspieraniu współpracy win-win, 
a w czerwcu 2016 r., w czasie wizyty prezydenta Putina w Pekinie, podpisali Wspólne 
oświadczenie o wzmacnianiu globalnej stabilności strategicznej, we wrześniu 2016 r. 
zaś oba państwa zorganizowały wspólne manewry wojskowe. W lipcu 2017 r., w cza-
sie wizyty prezydenta Chin w Moskwie, obaj przywódcy podpisali pakiet 40 umów 
dwustronnych między Rosją i Chinami, oświadczyli także, że intencją obu mocarstw 
jest rozwijanie kontaktów i współpracy w sprawach wojskowych oraz wspólnego 
podejmowania wyzwań regionalnych i globalnych. Jak zauważyli już wcześniej eu-
ropejscy eksperci: „Głównym motorem obecnego zbliżenia między Chinami i Rosją 
są ich coraz bardziej zbieżne poglądy na sprawy międzynarodowe – w tym wspólna 
wrogość wobec Stanów Zjednoczonych”17.

Obserwując dokonującą się rekonfi gurację ładu międzynarodowego, należy wska-
zać na wzrastającą pozycję ekonomiczną Chin i ich rosnącą aktywność w inicjowaniu 
wielostronnych przedsięwzięć zapewniających im szeroką ekspansję w regionie Azji 
i Pacyfi ku, a także wobec Europy. Chiny lansują ustanowienie strefy wolnego handlu 
z 10 państwami członkowskimi ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 
i uczestniczą w rozpoczętych w listopadzie 2012 r. rokowaniach państw ASEAN oraz 
Australii, Nowej Zelandii, Indii, Japonii i Korei Południowej w sprawie ustanowienia 
Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RECP). Konstruowanie tego wielkiego bloku ekonomicznego stanowi 
niewątpliwie konkurencję dla dwóch struktur, w których zaangażowały się Stany Zjed-
noczone, a mianowicie Partnerstwa Transpacyfi cznego (Trans-Pacifi c Partnership, 

17 M. Duchâtel, F. Godement (red.), China and Russia: Gaming the West?, „China Analysis”, European 
Council on Foreign Relations, 4 listopada 2016. Por.: S. Charap, J. Drennan, P. Noël, Russia and China: A New 
Model of Great-Power Relations, „Survival”, 2017, vol. 59, nr 1, s. 25–42.
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TPP)18 i negocjowanego (od czerwca 2013 r.) Transatlantyckiego Partnerstwa w Dzie-
dzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). 
Aby dopełnić obrazu rosnącej ekspansji Chin, należy wskazać na zaproponowany je-
sienią 2013 r. przez prezydenta Xi Jinpinga projekt dwóch Jedwabnych Szlaków pod 
nazwą One Belt, One Road (Jeden pas, jedna droga). Jeden z nich ma prowadzić drogą 
lądową do Europy, a drugi szlakiem morskim. Generalnie rzecz ujmując, należy stwier-
dzić, że wzrost potęgi Chin i ich inicjatywy sygnalizują wyraźne dążenie do suprema-
cji w świecie, co stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla dotychczasowego hegemona 
– Stanów Zjednoczonych, a także dla całego Zachodu19. Oznacza to, że wyłaniający się 
nowy ład międzynarodowy staje się policentryczny, a niepewne jest czy będzie to ład 
konfrontacyjny. Potwierdza to tezy neorealistów o nieuchronnym zastępowaniu hege-
monii jednych przez konkurentów, a tym samym o powrocie anarchii w systemie mię-
dzynarodowym.

Nowym przejawem dokonującej się rekonfi guracji ładu międzynarodowego jest 
opóźniony powrót Iranu do współpracy międzynarodowej, po zniesieniu w styczniu 
2016 r. sankcji nałożonych przez ONZ w związku z ambicjami atomowymi tego pań-
stwa. Już po zawarciu w lipcu 2015 r. porozumienia przez państwa „wielkiej szóstki” 
(USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy) z Iranem, państwa zachodnie, 
Chiny i Rosja rozpoczęły wyścig o kontrakty z Iranem. Iran powraca na rynki świato-
we jako drugi na świecie posiadacz złóż gazu ziemnego i czwarty ropy naft owej oraz 
otwiera swój prawie 80 mln rynek konsumentów dla towarów importowanych. Znie-
sienie sankcji sprzyja powrotowi Iranu  jako jednego z kluczowych graczy na scenie 
międzynarodowej. Dzieje się tak pomimo wypowiedzenia przez USA  8 maja 2018 r. 
porozumienia nuklearnego z Iranem. Istotne jest zwłaszcza stanowisko Teheranu 
w sprawie zdestabilizowanego długotrwałymi konfl iktami regionu Bliskiego Wscho-
du20. To sprawia, że wyłaniający się nowy ład międzynarodowy staje się coraz bardziej 
pluralistyczny, a Stany Zjednoczone, tracąc swoją hegemoniczną pozycję, muszą coraz 
bardziej liczyć się ze stanowiskiem Teheranu. To powinno skłaniać ich do bardziej 
rozważnej polityki na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Powstaje więc szansa na zna-
lezienie rozwiązań stabilizujących sytuację w Afganistanie, Iraku i Syrii, a także na 
przynajmniej złagodzenia konfl iktu arabsko-izraelskiego.

18 Prezydent USA Donald Trump 23 stycznia 2017 r. wypowiedział umowę o udziale USA w TPP. 
19 Szerzej zob.: M. Pilsburry, Th e Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the 
Global Superpower, St Martin’s Griffi  n, New York 2016.
20 Szerzej na temat treści i konsekwencji tego porozumienia zob.: B. Tertrais, Iran: An Experiment in Stra-
tegic Risk-Taking, „Survival”, 2015, vol. 57, nr 5, s. 67–73; M. Khalaji, Great Expectations: Iran aft er the Deal, 
„Th e Washington Quarterly”, 2015, vol. 38, nr 3, s. 61–77; T. Shirvani, S. Vuković, Aft er the Iran Nuclear Deal: 
Europe’s Pain and Gain, „Th e Washington Quarterly”, 2015, vol. 38, nr 3, s. 79–92.
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Istotnym symptomem zmian w systemie międzynarodowym jest włączenie się 
w 2015 r. Rosji do zakończenia wojny domowej w Syrii. Wprawdzie Moskwa i Waszyng-
ton preferują rozbieżne metody, a nawet cele w odniesieniu do tego państwa, jednak, 
równolegle prowadząc bombardowania z powietrza, zwalczają tzw. Państwo Islamskie, 
a 10 września 2016 r. uzgodniły nawet rozejm w trwającej tam wojnie domowej między 
popieranym przez Rosję reżimem prezydenta Baszara al-Assada a umiarkowaną opo-
zycją wspieraną przez USA i ich sojuszników. USA, Rosja i syryjskie siły rządowe zobo-
wiązały się kontynuować skoordynowane działania zbrojne przeciwko Państwu Islam-
skiemu i bojownikom Frontu Al-Nusra, powiązanego z Al-Kaidą. Porozumienie to, 
pomimo iż szybko zostało złamane przez Rosję i siły rządowe prezydenta Al-Asada, 
świadczy o uznaniu przez USA współdecydującej roli Moskwy w rozwiązywaniu jed-
nego z najokrutniejszych konfl iktów. O wzrastającej roli Rosji, a także Iranu i Turcji, 
dowodzi zawarte w grudniu 2016 r. porozumienie o rozejmie w Syrii gwarantowane 
przez te trzy państwa. Kilkanaście miesięcy później, 22 listopada 2017 r., prezydenci 
Rosji, Turcji i Iranu (Władimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan i Hassan Rouhani) we 
wspólnym komunikacie wydanym po spotkaniu w Soczi oświadczyli, że będą konty-
nuować aktywną współpracę w celu przywrócenia pokoju i stabilności w Syrii. Stwier-
dzili, że osiągnęli porozumienie o doprowadzeniu do ponownego zjednoczenia ogar-
niętego wojną domową kraju i ustanowienia rządów konstytucyjnych zgodnie z wolą 
narodu syryjskiego w drodze wolnych i uczciwych wyborów21.

Przykład ten pokazuje, jak USA i inne państwa zachodnie tracą inicjatywę w waż-
nych sprawach międzynarodowych, a wzrasta rola ich konkurentów. W niektórych 
sprawach Zachód jest zmuszony podejmować współdziałanie z Rosją i Chinami, czego 
przykładem są zgodne krytyczne reakcje na kolejne północnokoreańskie próby z bronią 
jądrową przeprowadzane od 2006 r.

Konkludując, należy stwierdzić, że od kilkunastu lat dokonuje się postępująca 
rekonfi guracja ładu międzynarodowego, a w drugiej dekadzie XXI w. wyraźnie 
umacnia się ład policentryczny i multilateralny. Rosnąca siła oddziaływania nowych 
wschodzących mocarstw i ich struktur wielostronnych sprawia, że Zachód stoi w ob-
liczu niespotykanych dotychczas potężnych wyzwań, w tym dla jego polityki bezpie-
czeństwa22, które, chcąc nie chcąc, musi podejmować. Największe wyzwania stwarza 

21 Zob.: Putin, Erdogan and Rouhani Meet in Sochi, Middle East Monitor, 24 listopada, 2017. www.middle-
eastmonitor.com/20171124-putin-erdogan-and-rouhani-meet-in-sochi/, dostęp 26.03.2018.
22 O. Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, Polity Press, Malden 
MA 2016, s. 156–161; S.G. Brooks, W.C. Wohlforth, Th e Rise and Fall of Great Powers in the Twenty-fi rst 
Century: China’s Rise and the Fate of America’s Global Position, „International Security”, 2015, vol. 40, nr 3, 
s. 7 i nn.; S.C. Hofmann, B. Bravo De Moraes Mendes, Investing in International Security: Rising Powers and 
Organizational Choices, „Cambridge Review of International Aff airs”, 2016, vol. 29, nr 3, s. 831 i nn.
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zacieśniająca się współpraca Chin i Rosji, która coraz wyraźniej formułuje swoje 
mocarstwowe aspiracje, a przy tym może odwołać się do wsparcia coraz silniejszych 
partnerów z grupy BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Zachód, aby nie 
dopuścić do powstania nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego 
stara się konsolidować swój system bezpieczeństwa (głównie NATO), ale to nie wy-
starcza. Musi także prowadzić konstruktywny dialog i z wyłaniającymi się konku-
rentami, i rywalami oraz rozwijać z nimi partnerską współpracę, a to oznacza ko-
nieczność akceptacji uzasadnionych ich interesów. 

Z tego wynika postulat metodologiczny do badań bezpieczeństwa międzynaro-
dowego: nie należy wyłącznie stosować sprzyjającej interesom państw zachodnich 
mocno zideologizowanej teorii liberalnej, należy także dostrzec konkurencyjne teo-
rie i koncepcje wyrażające punkt widzenia tzw. reszty świata, a przynajmniej nowych 
mocarstw wschodzących. Ponieważ jest to niezwykle trudne, bardziej praktycznym 
wyborem metodologicznym jest paradygmat realistyczny, zwłaszcza w wersji neore-
alistycznej, pozwalający skuteczniej identyfi kować interesy uczestników zmieniają-
cego się ładu międzynarodowego i wyjaśniać dokonującą się głęboką rekonfi gurację 
całego ładu międzynarodowego.

4. Konkluzje

Potrzeba politologicznego ujęcia bezpieczeństwa1. 
Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego jest kategorią politologiczną funk-
cjonującą głównie w nauce o stosunkach międzynarodowych. Kategoria ta jest 
często używana przez polityków, zwłaszcza odpowiedzialnych za politykę zagra-
niczną i obronną państw oraz za kształtowanie relacji z innymi uczestnikami 
stosunków międzynarodowych w innych dziedzinach. Jeśli nawet skoncentruje-
my się na niepolitycznych wymiarach bezpieczeństwa międzynarodowego, ta-
kich jak np. bezpieczeństwo energetyczne czy bezpieczeństwo kulturowe, to nie 
możemy abstrahować od faktu, że kreatorami przynajmniej w ostatniej instancji 
jego stanu są państwa i po części instytucje międzynarodowe. Bezpieczeństwo 
stanowi egzystencjalną potrzebę i interes państwa. Z tego powodu staje się na-
czelnym celem jego polityki, zawłaszcza jego polityki zagranicznej. Bezpieczeń-
stwo międzynarodowe jest procesem, w którym główną siłą sprawczą są pań-
stwa, a więc podmioty polityczne. To sprawia, że do analizy bezpieczeństwa, 
w tym bezpieczeństwa międzynarodowego, najbardziej użyteczne są metody 
i techniki badawcze właściwe naukom o polityce.
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Czy nastąpiła zmiana pojmowania bezpieczeństwa w XXI w.?2. 
Sprawą dyskusyjną jest, czy w XXI w. dokonała się redefi nicja bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Niewątpliwie obserwujemy nasilenie się i pojawienie się no-
wych zagrożeń i wyzwań. Głównym zagrożeniem o zasięgu globalnym stał się 
terroryzm. Stanowi on przedmiot troski państw i instytucji międzynarodowych. 
Nowym obszarem, w którym dochodzi nie tylko do rywalizacji, ale i walki państw 
i terrorystów, stała się przestrzeń teleinformatyczna. Na znaczeniu zyskał problem 
dostępu do surowców energetycznych, tj. konwencjonalnych źródeł energii. Po-
stępuje poszerzanie koncepcji i zakresu polityki bezpieczeństwa państw i jego 
internacjonalizacja. Z jednej strony jest to rezultatem negatywnego rozprzestrze-
niania się zagrożeń i wyzwań, a z drugiej – koordynacji i współpracy międzyna-
rodowej w zapobieganiu im i kreowaniu bezpieczeństwa. Owo umiędzynarodo-
wienie ma mieszany charakter jako dialektyka regionalizacji i globalizacji.

Renacjonalizacja bezpieczeństwa i kryzys instytucji wielostronnych3. 
O ile w pierwszej pozimnowojennej dekadzie (lata 90.) dominowało oparte na 
ideologii liberalnej myślenie o bezpieczeństwie międzynarodowym, a działania 
oparte były na współpracy międzynarodowej i wzmacnianiu instytucji wielo-
stronnych, o tyle w kolejnej dekadzie następuje stopniowy powrót do polityki 
bezkompromisowego promowania interesów narodowych, zwłaszcza przez wiel-
kie mocarstwa. Nastąpiło zatem odejście od koncepcji bezpieczeństwa koopera-
tywnego w strefi e euroatlantyckiej na rzecz polityki rywalizacji o strefy wpływów. 
Podobne zjawisko uwidoczniło się w innych regionach świata, przede wszystkim 
w Azji, gdzie do mocarstwowej polityki balancingu włączyły się Chiny, w mniej-
szym stopniu także Indie. U podstaw tej zmiany leży renacjonalizacja polityki 
bezpieczeństwa wielu państw i odchodzenie od liberalizmu, który wcześniej skła-
niał państwa do współpracy. Renacjonalizacja przejawia się w różnych formach, 
takich jak: unilateralizm w polityce zagranicznej USA za prezydentury George’a 
W. Busha i Donalda Trumpa; rewizjonizm w polityce zagranicznej Rosji; euro-
sceptycyzm w polityce Wielkiej Brytanii; populizm i nacjonalizm w polityce Wę-
gier i Polski; antyzachodni kurs w polityce Chin i Brazylii. Równocześnie tym 
zjawiskom towarzyszy postępujący proces marginalizacji ONZ, OBWE (Organi-
zacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), brak spójności Unii Europejskiej 
a nawet NATO. Generalnie obserwujemy odchodzenie od hegemonii USA i libe-
ralnego ładu międzynarodowego, a wyłania się konserwatywna, jeszcze nieroz-
poznana, odmiana nowego porządku międzynarodowego. Już teraz widać, że 
będzie to prządek policentryczny lub wielobiegunowy. Czy zapewni to stabilność 
i bezpieczeństwo światowe jest kwestią otwartą.
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Pytania i zagadnienia kontrolne

Scharakteryzuj trzy podstawowe ujęcia bezpieczeństwa w nauce o stosunkach  ▪

międzynarodowych.
Wyjaśnij, dlaczego w XXI w. zmniejszyła się przydatność paradygmatu liberal- ▪

nego w badaniach bezpieczeństwa.
Jakie wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego nasiliły się  ▪

w XXI w.?
Jakie są konsekwencje rekonfi guracji ładu międzynarodowego dla bezpieczeństwa  ▪

międzynarodowego?
Dlaczego po zimnej wojnie wzrosło znaczenie paradygmatu realistycznego w ba- ▪

daniach bezpieczeństwa?
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