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•  A bst ra k t  • 

Miękka siła we współczesnych stosunkach mię-
dzynarodowych stanowi jeden z fundamentów 
skutecznej polityki zagranicznej. Konceptuali-
zacja pojęcia ma rodowód zachodni i liberalno-
-demokratyczny. Jednak globalizacja, stopień 
współzależności oraz oparte na wielokanałowej 
komunikacji współczesne stosunki między-
narodowych, sprawiają, że również państwa  
o innym modelu ustrojowym zdają sobie spra-
wę z jej skuteczności. Celem niniejszego arty-
kułu jest przedstawienie przedmiotowej kwe-
stii z perspektywy dwóch państw – Turcji oraz 
Rosji. W pracy podjęto próbę określenia, jak 
sytuuje się miękka siła w strukturze narzędzi 
polityki zagranicznej obu państw, jakie są i jak 
są wykorzystywane jej zasoby.
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• A bst rac t  • 

The soft power in contemporary international 
relations is one of the basics of an effective for-
eign policy. Conceptualization of “soft power” 
term has western and liberal-democratic spe-
cifics. However, globalization, the interdepen-
dence and multi-channel communication of 
today’s international relations mean that states 
with policy systems different than liberal-dem-
ocratic are also aware of its effectiveness. The 
main goal of this paper is to present the issue 
from the perspective of two countries – Turkey 
and Russia. The paper attempts to determine 
how important soft power is in the structure 
of the foreign policy tools of both countries, as 
well as how its resources are used.
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Twórcą koncepcji podziału siły państwa na „miękką” i „twardą” jest Joseph  
S. Nye. Wychodził on z założenia, że to zdolność do „przyciągania” innych państw 
jest współcześnie podstawową determinantą pozycji na arenie międzynarodowej. 
Przez to też oddzielił on potencjał militarny i gospodarczy państwa (twardą siłę) 
od takich zasobów jak kultura, wartości i polityka zagraniczna. Jego zdaniem, to 
właśnie te ostatnie czynniki powodują, że społeczeństwa innych państw, a co za 
tym idzie również ich rządy, są pozytywnie nastawione do danego państwa, chęt-
niej wyrażają wolę współpracy i akceptują jego autorytet (Nye, 2007).

Początkowo termin ten rozpatrywany był jedynie z perspektywy państw świata 
zachodniego, które łączył model liberalnej demokracji. Adekwatność tego termi-
nu została jednak szybko dostrzeżona również w innych kręgach kulturowych  
i społeczno-politycznych. Warto zwrócić uwagę, że o jej znaczeniu dla państw 
Dalekiego Wschodu pisał choćby Zu Majie, który przyznawał, że miękka siła wraz  
z procesami globalizacyjnymi będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę. Zauważał 
on również, iż rozwój tych procesów bezpośrednio powiązany jest z wykorzysta-
niem mediów masowych, co nie są już domeną jedynie państw świata zachodnie-
go (Majie, 2002, s. 42–44). 

Co więcej, termin „miękka siła” dotyczy również tzw. państw twardych. Są to 
podmioty, których rola na arenie międzynarodowej determinowana jest w głów-
nej mierze ich potencjałem militarnym i gospodarczym. Taki opis bez wątpienia 
odpowiada zarówno Republice Turcji, jak i Federacji Rosyjskiej, które są przed-
miotami tego artykułu. Jak zauważa B. Ociepka, pomimo tego, iż państwa te  
w pierwszej kolejności definiują swoją pozycję ze względu na zasoby siły twardej, 
to jednak równie kluczowy może być wewnętrzny wymiar polityki zagranicznej 
państwa. Dzieje się tak, gdy kultura polityczna i styl uprawiania tejże powodu-
ją dostrzeżenie wartości wypływającej z wykorzystania zasobów składających się 
na miękką siłę (Ociepka, 2013, s. 29). Przyjmując to spostrzeżenie, należy zatem 
podkreślić, że „miękka siła” jest dla tych państw raczej uzupełnieniem siły twardej 
i ma za zadanie pomóc (z rzadka zastąpić) ją w osiągnięciu zamierzonych celów. 

Odnosząc się natomiast do zasobów składających się na miękką siłę, w litera-
turze można znaleźć wiele ujęć poszerzających perspektywę zaproponowaną przez 
J.S. Nye’a. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z nich i tak wyprowadzana 
jest z kultury, wartości i polityki zagranicznej, to na potrzeby tego artykułu roz-
ważania nad miękką siłą Turcji i Rosji odnosić się będą do tych trzech zasobów. 
Kluczowe jest natomiast zwrócenie uwagi, że podejmowanie przez tzw. państwa 
twarde działań korzystających z zasobów miękkiej siły ma na celu zbudowanie 
prestiżu (autorytetu) danego państwa. Jest to bowiem działanie spójne z ich wizją 
polityki zagranicznej i koncepcją szkoły realistycznej w stosunkach międzynaro-
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dowych. Główny przedstawiciel szkoły realistycznej Hans J. Morgenthau pisał, że 
postrzeganie potęgi państwa jedynie przez możliwość użycia przez niego siły jest 
ograniczające. Wynika to jego zdaniem z umniejszania znaczenia prestiżu, który 
budowany przez liderów i instytucje państwa, przekłada się na zbudowanie zaufa-
nia. To natomiast powoduje, że inne państwa zachowują się zgodnie z jego wolą 
bez użycia siły (Morghentau, 2010, s. 50). 

Poszukując źródeł rozumienia koncepcji „miękkiej siły” we współczesnej po-
lityce zagranicznej Turcji, należy cofnąć się do roku 2001. To wówczas Ahmet 
Davutoğlu, profesor z Uniwersytetu Marmara opublikował książkę zatytułowaną 
Strategiczna głębia: międzynarodowa pozycja Turcji. Pozycja ta stanowiła całościo-
we spojrzenie na ówczesną pozycję Turcji w regionie i w świecie oraz zawierała 
propozycje zmian w jej polityce, dzięki którym ta pozycja powinna ulec zmianie. 
Niecałe dwa lata później Davutoğlu został mianowany szefem doradców nowe-
go premiera Recepa Tayyipa Erdogana i, jak się okaże, przez kolejne kilkanaście 
lat miał możliwość kształtowania polityki zagranicznej Turcji w nawiązaniu do 
propozycji zaprezentowanych w swojej książce. Pozycja Davutoğglu była bowiem 
na tyle silna, że w roku 2009 został przez R.T. Erdogana mianowany ministrem 
spraw zagranicznych, a następnie, w roku 2014, premierem Turcji.

Wspomniana publikacja, choć dostrzega kluczowe znaczenie twardej siły Tur-
cji, to jednak w większości odnosi się do kwestii perspektywy i koncepcji, z jakich 
korzysta polityka zagraniczna tego państwa. Przez to też nawiązuje ona bardzo 
mocno do koncepcji miękkiej siły J.S. Nye’a, kładąc nacisk na zmianę pozycji 
międzynarodowej państwa nie poprzez czynniki militarne czy gospodarcze, ale 
raczej poprzez oddziaływanie i przyciąganie innych podmiotów na arenie między-
narodowej. Najistotniejsze jest zrozumienie samego pojęcia „strategiczna głębia”1. 
Według A. Davutoğlu zbyt często opisywano pozycję Turcji z perspektywy pań-
stwa „buforowego” lub „pomostowego”. Jego zdaniem już samo przyjęcie, że pań-
stwo ma łączyć różne obszary, a nie stanowić centrum oddziaływania ogranicza je  
i stawia w pozycji petenta w stosunku do mocarstw (Davutoğlu, 2008, s. 77). Wy-
znaczył on zatem obszary, na które Turcja powinna naturalnie oddziaływać i dla 
których mogłaby stanowić punkt odniesienia w polityce regionalnej, w związku 
z czym automatycznie przyjęłaby pozycję mocarstwa regionalnego. Są to regiony, 
z którymi Turcja współpracuje zarówno w związku z położeniem geograficznym, 
jak i kontekstem historycznym. Wyznaczone są przez trzy morza: Czarne, Ka-

1 Nie jest to nowa koncepcja w stosunkach międzynarodowych, gdyż wcześniej używając tegoż 
pojęcia, starano się opisać sytuację w polityce zagranicznej Pakistanu (zob. Cornell, Karaveli, 2008, 
s. 56).
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spijskie i Śródziemne, a ogólnie opisać można by je jako: Bałkany, Kaukaz oraz 
Bliski Wschód. To właśnie te regiony przez kolejne kilkanaście lat stanowić będą 
główny punkt zainteresowań w oddziaływaniu miękkiej siły rządu w Ankarze. 
Warto zatem zauważyć, że historycznie obszar jest zbliżony do terytorium, na któ-
rym położone było Imperium Osmańskie, choć sam autor już jako czynny polityk 
odrzucał skojarzenia łączące nową politykę zagraniczną Turcji z próbą odbudowy 
Imperium.

Główne założenia metodologiczne zaprezentowane w Strategicznej Głębi, któ-
re miały opisywać nową turecką politykę, już w sposób bezpośredni odnoszą się 
do koncepcji miękkiej siły. A. Davutoğglu wskazuje bowiem, iż należy skończyć 
z prowadzeniem polityki ad hoc w zależności od sytuacji międzynarodowej. Jego 
zdaniem należy wyznaczyć dalekosiężne cele i co więcej, podejmowane działania 
muszą być regularne i jednolite, tak aby zachować spójność wizerunku i ugrunto-
wać pozycję w sferze międzynarodowej. Jako jedno z założeń metodologicznych 
wskazuje również bezpośrednio termin soft power. To właśnie polityka prowadzo-
na z wykorzystaniem tej koncepcji powinna jego zdaniem oddziaływać na opisane 
wcześniej regiony. Dzięki temu społeczeństwa wskazanych państw powinny same 
zauważyć atrakcyjność tureckiej polityki i państwa (Davutoğlu, 2010, s. 2). 

Koniecznie trzeba jednak zauważyć, że sama implementacja tej koncepcji 
zawierała dwie strony. Jedna poświęcona państwom zrzeszonym w Unii Euro-
pejskiej lub aspirującym do niej. Druga natomiast skierowana była do państw 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku 
Turcja dokonywała wielu zmian wewnętrznych oraz dobierała odpowiedni język 
w komunikacji z państwami Zachodu, aby zaprezentować się jako nowoczesne 
państwo. Warto choćby zwrócić uwagę na tematy, które poruszał sam Ahmet 
Davutoğlu jeszcze jako minister spraw wewnętrznych podczas spotkań z najważ-
niejszymi przedstawicielami Unii Europejskiej i innych państw Zachodu. Wiele 
czasu poświęcano wówczas na prezentacje osiągnięć związanych z poprawą sytu-
acji Kurdów czy pozycją kobiet w społeczeństwie tureckim2. 

Inna perspektywa prezentowana była natomiast wobec państw Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu. Do społeczeństw tych państw kierowane były komunikaty  
o sukcesie, jaki osiąga rząd AKP w łączeniu budowy państwa opartego na zasadach 
demokratycznych z poszanowaniem wartości islamu i obecnością tych wartości  
w przestrzeni publicznej. Rząd R.T. Erdogana włączał się w tym czasie w wiele 

2 Warto prześledzić choćby wystąpienia ministra spraw zagranicznych A. Davutoğlu podczas 
kolejnych konferencji w Davos, gdy wiele czasu poświęcał na prezentację nowego oblicza Turcji, 
skoncentrowanego na poprawie praw obywatelskich wielu grup społecznych. 
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inicjatyw regionalnych, m.in. pośrednicząc w rozmowach pokojowych pomiędzy 
Izraelem i Autonomią Palestyńską. Warto bowiem zauważyć, że przez wiele lat 
Turcja postrzegana była jako państwo ‘obce’ na terenie Bliskiego Wschodu przez 
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem. Po objęciu władzy przez AKP  
i zwiększeniu roli religii w polityce, rząd w Ankarze stał się bardziej wiarygodny, 
przez co też naturalnie zyskał pozycję rozjemcy w sporach regionalnych. Co waż-
niejsze jednak, dla tamtejszych społeczeństw stał on się wzorem rozwoju państwa 
w duchu demokratycznym z jednoczesnym poszanowaniem i docenieniem zna-
czenia Islamu. Ukuto wówczas termin – „turecki model”, jako wzór, za którym 
powinny podążać państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Szczytowy 
punkt, jeśli chodzi o popularność tej koncepcji, można było odnotować w trakcie 
i tuż po tzw. Arabskiej Wiośnie3. Warto przedstawić wyniki badań przeprowadzo-
nych w latach 2011 oraz 2014 wśród społeczeństw tej części świata, opublikowane 
jako Arab Opinion Index oraz Annual Arab Public Opinion Survey4. Już w 2011 
roku ankietowani wskazali, iż chcieliby, aby ich przyszły przywódca był taki jak 
R.T. Erdogan. Ówczesnego premiera Turcji wskazało aż 31% badanych, a co war-
to podkreślić, kolejne postaci takie jak Mahmud Ahamadineżad, Nicolas Sarkozy 
czy Barack Obama nie uzyskały więcej niż 10% (Telhami, 2011, s. 18). 

Również sposób, w jaki Turcja promowała swój model w tym obszarze, spo-
tykał się z wysoką akceptacją. Oceniając politykę zagraniczną najważniejszych 
światowych aktorów państwowych, ankietowani uznali Turcję oraz Chiny za te, 
których polityka oceniana jest najbardziej pozytywnie. Turcja uzyskała 57% po-
zytywnych wskazań (wobec 25% negatywnych), natomiast Chiny 52% pozytyw-
nych (wobec 26% negatywnych). Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do 
np. Stanów Zjednoczonych Ameryki, którym negatywną ocenę wystawiło prawie 
50% ankietowanych. Odnosząc się natomiast do bezpośredniej polityki Turcji 
wobec państw arabskich, zdecydowana większość wskazała, iż polityka rządu  
w Ankarze w czasie i po Arabskiej Wiośnie miała na celu wzmocnienie lub co 

3 Warto zauważyć, że termin „Arabska Wiosna” jest dominujący w literaturze europejskiej, 
natomiast w artykułach publikowanych przez autorów pochodzących z Bliskiego Wschodu częściej 
można odnaleźć termin „Muzułmańskie Przebudzenie”.

4 Pierwsze z nich przeprowadzane były w 14 państwach arabskich, takich jak m.in.: Jemen, 
Arabia Saudyjska, Irak, Jordania, Palestyna, Liban, Egipt, Sudan, Tunezja, Algieria, Maroko oraz 
Mauretania. Próba badawcza wynosiła 20 350 osób. Państwa reprezentowane w badaniu stanowiły 
89% całkowitej populacji mieszkańców w arabskiej części świata, przez co było to największe tego 
rodzaju badanie opinii publicznej (zob. Telhami, 2011). Drugie badanie przeprowadzone zostało 
przez badaczy z Uniwersytetu w Maryland w Egipcie, Jordanii, Libanie, Maroku i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Próba wynosiła 3000 osób, a margines błędu wskazany został na poziomie 
1,8 punktu procentowego (Arab Opinion Index, 2014).
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najmniej utrzymanie relacji na dotychczasowym poziomie (87% wskazań; Arab 
Opinion Index, 2014, s. 23).

Najważniejsze pytanie postawione w opisywanych badaniach dotyczyło jed-
nak wyborów prezydenckich w Egipcie, które odbywały się tuż po wydarzeniach 
Arabskiej Wiosny. Warto zwrócić uwagę, że tamte wybory i to, kto zostanie wy-
brany przyszłym prezydentem, miało być symbolicznym opowiedzeniem za nową 
formą rządów. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie systemu politycznego, 
do którego chcieli, aby upodobnił się system egipski. Zdecydowanie najwięcej, bo 
aż 44% odpowiedzi padło na Turcję. Na kolejnym miejscu z 10% wskazań zna-
lazła się dopiero Francja, a dalej z 8% Chiny i Arabia Saudyjska (Telhami, 2011). 

Wraz z przeciągającymi się negocjacjami akcesyjnymi z Unią Europejską  
i chęcią zwiększenia władzy przez R.T. Erdogana doszło do zmiany paradygmatu 
dotyczącego wartości, które stanowiły bazę tureckiej polityki zagranicznej. Rubi-
konem były wydarzenia z 2016 roku i nieudany zamach wojskowy, o który oskar-
żono zwolenników Ruchu Hizmet. Warto zauważyć, iż represjom poddano od 
tego czasu wielu ludzi polityki, nauki i kultury, co nie mogło pozostać niezauwa-
żone za granicą. Istotne jest również to, że to właśnie oskarżona grupa prowadziła 
dotychczas wiele działań z zakresu dyplomacji publicznej wśród społeczeństw in-
nych państw. Niemożliwe stało się zatem szybkie zbudowanie instytucji i wzmoc-
nienie organizacji pozarządowych, które równie wiarygodnie pracowałyby nad 
miękką siłą Turcji poza jej granicami (zob. Jędrowiak, 2017).

Zbudowanie polityki zagranicznej wokół perspektywy historycznej nie jest 
również bez znaczenia dla wykorzystania kultury jako jednego z zasobów pań-
stwa. Także Turcja korzysta ze swojej atrakcyjności i bliskości kulturowej w wielu 
wskazanych wcześniej regionach. Warto zauważyć, że swoją dyplomację publiczną 
jeszcze za poprzednich rządów Ankara budowała dzięki turystyce. Z jednej stro-
ny bliskość geograficzna i orientalizm dla państw europejskich, z drugiej dobra 
infrastruktura turystyczna i bliskość kulturowa dla państwa Afryki Północnej  
i Bliskiego Wschodu przyciągały co roku miliony turystów, którzy mogli z bliska 
poznać kulturę Turcji. 

Na równi jednak z sukcesem turystycznym w ostatnich latach dużo mówi się 
o sukcesie tureckich produkcji filmowych. Serial Wspaniałe stulecie osiągnął tak 
dużą popularność na całym świecie, że obecnie mamy do czynienia z trendem 
kupowania praw do kolejnych produkcji z tego państwa. Warto jednak zauważyć, 
iż największą popularność Wspaniałe stulecie odnotowało na obszarach, którymi 
najbardziej zainteresowana jest Turcja w swojej polityce zagranicznej, tj. Bliski 
Wschód i Bałkany. Jak zauważają badacze, w państwach, które dostrzegają wciąż 
przemiany zachodzące we współczesnym świecie, produkcja ta zaproponowała po-



Pat r yk Jęd row ia k,  K a mi l  Ba r a n iu k •  Miękka siła „państw twardych” 49

wrót do tradycyjnych dla nich wartości. Znaczenie rodziny, pozycja mężczyzny  
w społeczeństwie oraz nawiązanie do wielkości tego regionu pozwoliły wzmocnić 
sentymenty za wielkim Imperium, którego uosobieniem miałaby się współcześnie 
stać Turcja (Hamzic, i in., 2013).

Warto zauważyć, iż jeszcze w 2004 roku wartość tureckich produkcji telewi-
zyjnych eksportowanych za granicę wynosiła około 10 milionów dolarów. Nato-
miast już po wydarzeniach z Arabskiej Wiosny i sukcesie kolejnych produkcji ich 
eksport osiągnął ponad 200 milionów dolarów. Znaczące są słowa ówczesnego 
tureckiego ministra kultury (obecnie ministra ds. europejskich) Ömera Çelika, 
który stwierdził, iż tureckie seriale są jednym z najlepiej rozpoznawalnych ekono-
micznych i kulturalnych towarów eksportowych kraju (Toboła, 2014).

Ostatnim elementem, przez pryzmat którego należy oceniać należy miękką 
siłę, jest sposób prowadzenia przez nią polityki zagranicznej. Omawiana wcześniej 
koncepcja strategicznej głębi proponowała takie założenia, jak: „zero problemów  
z sąsiadami”, „rytmiczna polityka”, „wielosektorowa polityka”. Tak jak w przypad-
ku opisywanych „wartości”, tak i tutaj ocenę należałoby podzielić na dwa okresy. 
Pierwszy z nich cechował się wielością podejmowanych inicjatyw międzynaro-
dowych, wspomnianych wcześniej mediacji czy nawiązywaniem nowych relacji 
polityczno-gospodarczych. To właśnie rząd AKP odbudował relacje z Syrią czy 
Grecją w pierwszej dekadzie XXI wieku. To drugie państwo było wręcz kluczowe 
wobec realizacji starań o integrację ze strukturami Unii Europejskiej5. Podobne 
inicjatywy podejmowano wobec państw Zakaukazia6, Afryki Północnej i Bli-
skiego Wschodu. Efektem tego było opisane już wcześniej podejście społeczeństw 
tych państw do Turcji i jej modelu politycznego. Atrakcyjność ta została jednak 
ograniczona tuż po wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Okazało się bowiem, że po-
lityka „zera problemów z sąsiadami” może być realizowana tak długo, jak długo 
odpowiada jedynie rządowi w Ankarze. Kolejne działania wobec Syrii czy Iraku 
pokazały ulotność tej polityki. 

Wspomniany nieudany zamach stanu, aresztowania wielu obywateli, represje 
wobec dziennikarzy i mniejszości poskutkowały jednak drastyczną zmianą na are-
nie międzynarodowej. Turcja nie jest już postrzegana jako modelowy przykład go-
dzenia zasad demokratycznych i religijnych w życiu publicznym. Znamienne było 
również odejście w maju 2016 roku ze stanowiska premiera A. Davutoğlu. Choć 

5 Trzeba zauważyć, iż to właśnie Grecja była pierwszym państwem, do którego z wizytą zagra-
niczną udał się premier R.T. Erdogan. Kolejne lata były również okraszone wspólnymi inicjatywa-
mi gospodarczymi w tym energetycznymi (zob. Bieniek, 2010).

6 Warto wspomnieć chociażby o wykorzystaniu dyplomacji futbolowej do nawiązania stosun-
ków z Armenią przez ówczesnego prezydenta A. Gula.
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już wówczas kurs wyznaczany przez R.T. Erdogana nie miał wiele wspólnego  
z wykorzystaniem miękkiej siły, to było to ostateczne pożegnanie z budowaniem 
wizerunku nowoczesnego państwa. Skuteczna i merytoryczna dyplomacja osta-
tecznie została zastąpiona przez dyplomację siły. Najlepszą ilustracją tego stanu 
rzeczy jest fakt, że renomowany ranking Soft Power 30 jeszcze w 2015 roku pla-
sował Turcję na 25 miejscu. Aktualnie państwo to nie jest nawet uwzględniane  
w rankingu (Soft power 30, 2018).

Omówienie wykorzystania miękkiej siły w polityce zagranicznej Federacji Ro-
syjskiej warto rozpocząć od przeglądu rosyjskich dokumentów doktrynalnych.  
W treści Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 roku poję-
cie miękkiej siły pojawia się trzykrotnie. Po raz pierwszy autorzy dokumentu 
uwzględnili je w części diagnozującej specyfikę współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych. Stwierdzono, że miękka siła stanowi integralną część polityki 
międzynarodowej i ma kompleksowy charakter. Owa kompleksowość polega na 
uwzględnieniu w rozwiązywaniu zadań polityki zagranicznej szerokiego wachla-
rza narzędzi będących alternatywą dla klasycznej dyplomacji7. Szczególnie w tym 
kontekście uwzględniono możliwości oddziaływania: „społeczeństwa obywatel-
skiego”, „informacyjno-komunikacyjnego”, „humanitarnego” oraz wynikającego 
z „innych metod i technologii” (Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 
2013, ust. 20). 

Po raz drugi pojęcie miękkiej siły pojawia się w tym samym artykule doku-
mentu, ale przedstawione w innym kontekście. Stwierdzono bowiem, że z uwagi 
na rywalizację międzynarodową miękka siła może zostać wykorzystana w sposób 
negatywny8, tj. w charakterze narzędzia wpływu politycznego na niezależne pań-
stwa, wiążącego się z ingerencją w ich sprawy wewnętrzne, a nawet manipulowa-
nia opinią publiczną i tworzenia warunków do destabilizacji życia społecznego 
(Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 2013, ust. 20).

Po raz trzeci do omawianego pojęcia w Koncepcji z 2013 roku nawiązano  
w kontekście zdefiniowanych celów rosyjskiej polityki zagranicznej w zakresie 
rozwiązywania problemów globalnych. Miękką siłę uznano za narzędzie z za-
kresu współpracy humanitarnej i praw człowieka, która ma tworzyć pozytywny 

7 Jest to nawiązanie do koncepcji dyplomacji publicznej. Od dyplomacji tradycyjnej (klasycz-
nej) różnią ją trzy zasadnicze kwestie: 1) obiekt bezpośredniego przekazu – są nimi społeczeństwa 
(publiczność), a nie rządy; 2) podmiot przekazu – poza instytucjami rządowymi zalicza się do nich 
organizacje pozarządowe oraz innych uczestników stosunków międzynarodowych; 3) cel – długo-
falowe oddziaływanie ukierunkowane na kształtowanie pozytywnego wizerunku danego państwa 
i jego społeczeństwa (zob. Ociepka, 2008, s. 12; Ociepka, 2013, s. 77) 

8 Szerzej na temat pozytywnych, negatywnych lub neutralnych metod posługiwania się posia-
danymi środkami polityki zagranicznej zob. Zając, 2004, s. 79.
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wizerunek Rosji wynikający z jej autorytetu, opartego na takich kwestiach jak 
jak rosyjska kultura, edukacja, nauka, sport oraz poziom rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Działanie w tym obszarze miało także obejmować realizowanie 
programów pomocy dla krajów rozwijających się, tworzenie narzędzi kształtują-
cych percepcję Rosji na świecie oraz ogólne doskonalenie metod wykorzystywania 
miękkiej siły przy uwzględnieniu doświadczeń międzynarodowych oraz specyfiki 
narodowej (Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 2013, ust. 39).

W dokumencie koncepcyjnym dotyczącym rosyjskiej polityki zagranicznej  
z 2016 r. ponownie zwrócono uwagę na istotność miękkiej siły w strukturze in-
strumentów polityki międzynarodowej. Było to jednak jedyne miejsce dokumen-
tu, w którym przywołano nazwę koncepcji Josepha Nye’a. Pominięto też to narzę-
dzie przy omawianiu własnej polityki zagranicznej (Koncepcja polityki zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej, 2016, ust. 9). 

Zbyt ścisłe przywiązywanie wagi do oficjalnych dokumentów doktrynalnych 
państw może doprowadzić do błędnych (a z pewnością zbyt powierzchownych) 
wniosków. Omówione wyżej fragmenty dokumentów koncepcyjnych rosyjskiej 
polityki zagranicznej dają jednak pewien zarys percepcji konceptu miękkiej siły 
przez władze Kremla. Można w tym kontekście wskazać na następujące kwestie:

 – dostrzega się ich znaczenie, choć samo pojęcie pojawia się incydentalnie  
w dokumentach doktrynalnych;

 – są rozpatrywane jako działania złożone i kompleksowe;
 – miękka siła nie jest rozpatrywana jako narzędzie zastępujące instrumenty 

polityki realnej, ale stanowi ich dopełnienie.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odmienne postrzeganie samej idei 

oddziaływania miękkiej siły. Istotny jest fakt, że w rosyjskim rozumieniu miękka 
siła ma w istocie konfrontacyjny charakter i wykorzystywanie jej w takim cha-
rakterze jest wpisane w specyfikę stosunków międzynarodowych. Jest to więc ro-
zumienie miękkiej siły znacząco odmienne od tego, które zwykło się tradycyjnie 
przyjmować w państwach zachodnich. 

Powyższe wnioski wpisują się w analizę specyfiki rosyjskiej kultury strategicz-
nej. W tym miejscu należy wskazać na co najmniej dwie zasadnicze przyczyny tego 
stanu rzeczy. Po pierwsze omawiana koncepcja jest interpretowana jako zachod-
nie zaplecze wykorzystywane do agresywnego oddziaływania na społeczeństwo  
w celu zaburzenia suwerenności Federacji Rosyjskiej. Wynika to z wielowiekowe-
go „syndromu oblężonej twierdzy”9, w której to Rosja – w percepcji jej decyden-

9 Szerzej na temat historycznych uwarunkowań rosyjskiej percepcji stosunków międzynarodo-
wych zob. Diec, 2015, s. 31–59.
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tów i ich zaplecza intelektualnego – jest obiektem ataków zewnętrznych wrogów, 
które we współczesnym świecie odbywają się przede wszystkim w sferze psycholo-
giczno-informacyjnej (Darczewska, 2014). 

Po drugie, zarysowane wyżej podejście do miękkiej siły jest głęboko wpisa-
ne w uwarunkowania teoretyczno-koncepcyjne realizacji własnych celów polityki 
zagranicznej. W kontekście analizy współczesnego podejścia Rosjan do miękkiej 
siły kluczowe znaczenie ma okres zimnowojenny, w którym wykrystalizowała się 
metodyka oddziaływania na sferę kognitywną i aksjologiczną społeczeństw będą-
cych obiektem polityki zagranicznej ZSRR oraz powstawały struktury instytucji 
państwa odpowiedzialne za ich inicjowanie i koordynowanie (United States De-
partament of States, 1986; Pawlikowicz, 2013, s. 223–226). Długoletnie doświad-
czenie nie zostało porzucone przez władze rosyjskie po upadku ZSRR, a obecnie 
zręcznie się z nich korzysta oraz modyfikuje celem dostosowania do wymogów 
współczesności (Wojnowski, 2015, s. 14–16; Baraniuk, 2017, s. 59–78). Należy 
mieć ten aspekt na uwadze, ponieważ w dominującym zakresie determinuje ro-
syjskie rozumienie miękkiej siły, a jego pominięcie zaburzyłoby właściwy obraz 
omawianej problematyki. 

Wartości rosyjskiej miękkiej siły zostały oparte na aksjologiczno-kulturowej 
specyfice Rosji, która sytuuje ją jako przeciwieństwo Zachodu. Wynika to z toż-
samościowej autodefinicji, która kształtowała się przez wieki od czasu powsta-
nia Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (Nadskakuła, 2011, s. 105; Broda, 2011,  
s. 294). W warunkach współczesnych w zestawieniu z liberalnymi wartościami 
zachodnimi można ją przedstawić na zasadzie dychotomii – Zachód: materializm, 
indywidualizm, racjonalizm; Rosja: duchowość, kolektywizm, tradycjonalizm. 
Założenie tezy o owej odrębności dało podstawę dla konceptualizacji politycz-
nego wykorzystania aspektów rosyjskiej miękkiej siły, opartego na dwu funda-
mentach. Pierwszy to przedstawienie Rosji jako ostoi wartości konserwatywnych, 
które porzucił Zachód. Szczególnie w tym aspekcie wskazuje się na przywiązanie 
do prawosławia, hierarchicznego ładu społecznego oraz tradycyjnego modelu ro-
dziny. Przekazowi towarzyszy również przekonanie o konieczności silnej władzy 
państwowej, zapewniającej stabilność polityczną. Idea konserwatywna w dyskur-
sie rosyjskich elit państwowych zorganizowany i usystematyzowany charakter 
przybrała wraz ze zwycięstwem Władimira Putina w drugiej kadencji prezydenta 
FR w 2012 r. (Rodkiewicz, Rogoża, 2015). 

Drugi z fundamentów jest oparty na micie autonomicznie wypracowanego 
modelu współczesnego rosyjskiego państwa nazwanego „suwerenną demokracją”. 
Rdzeniem koncepcji jest założenie, iż błędną tezą jest to, że demokracja liberalna 
powinna stanowić międzynarodowy standard organizacji państwa. Rosyjskie wła-
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dze motywują taki kierunek wspominaną wyżej specyfiką, która sprawia, że za-
implementowanie rozwiązań zachodnich nie jest możliwe (Potulski, 2012, s. 163).

W warstwie retorycznej Moskwy Zachód jest więc głównym punktem odnie-
sienia zarówno w obranym kierunku aksjologiczno-ideologicznym, jak i koncepcji 
organizacji systemu politycznego rosyjskiego państwa. Należy jednak zaznaczyć, 
że wyżej opisane zabiegi pełnią w pierwszej kolejności kluczową funkcję w stabili-
zacji i zabezpieczeniu obecnej władzy na Kremlu. W wymiarze polityki zagranicz-
nej – szczególnie na kierunku zachodnim – skutkuje to natomiast usiłowaniem 
dotarcia do partii politycznych oraz grup społecznych innych państw prezentu-
jących podobną optykę światopoglądową (P. Kreko i in., 2016)10. Funkcją wyko-
rzystania przyjętych wartościowych zasobów rosyjskiej miękkiej siły na innych 
kierunkach polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej – szczególnie tzw. bliskiej 
zagranicy – jest stworzenie alternatywy zastępującej wyżej wspomniany zachodni, 
społeczno-polityczny model organizacji państwa.

W odniesieniu do kulturowych zasobów rosyjskiej miękkiej siły należy stwier-
dzić, że państwo to dysponuje znaczącym potencjałem w tym zakresie. Po pierwsze 
świadczy o tym bogaty dorobek literatury, muzyki i sztuki, który nadaje rosyjskiej 
kulturze specyfikę kultury wysokiej (zob. Włodkowska-Bagan, 2012). Z punktu 
widzenia polityki zagranicznej wydaje się jednak, że kluczowe znaczenie ma język 
rosyjski. Włada nim ponad 270 milionów ludzi na świecie, z czego niemal 130 
milionów poza granicami Federacji Rosyjskiej (Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 
w Warszawie, 2018). Osoby władające językiem rosyjskim są szczególnie istot-
nym elementem „Rosyjskiego świata” (ros. Russkij Mir), a więc wspólnoty ludzi 
kulturowo utożsamiających się z „ruskością”11. Koncepcja „Rosyjskiego świata” 
ma stosunkowo ogólny charakter, a w tak szerokim ujęciu nie ma znaczenia oby-
watelstwo i pochodzenie, liczy się przywiązanie do języka rosyjskiego, religii pra-
wosławnej oraz rosyjskich wartości (Menkiszak, 2014). Kluczowym elementem 
rosyjskiej miękkiej siły w wymiarze kulturowym jest mniejszość rosyjskojęzycz-
na. Ma ona charakter swoistego pasa transmisyjnego wyżej omówionych wartości 
oraz elementów kultury, a także jest celem oddziaływania w tym zakresie. W kon-
sekwencji sprawia to, że jest istotnym elementem w polityce zagranicznej Kremla.

10 W tym kontekście należy jednak zauważyć, że w rosyjskim kręgu zainteresowania znajdują 
się grupy społeczne znacząco wykraczające jedynie poza środowiska konserwatywne i obejmujące 
szeroką gamę środowisk kontestujących zachodni ład społeczno-polityczny oraz zachodnie warto-
ści (zob. Wojnowski, 2017, s. 13–23).

11 Określenia „ruski” używa się do poczucia wspólnotowości narodowej na bazie językowo-
-kulturowej, „rosyjski” zaś – do przynależności państwowej do Rosji.
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Jednym z kluczowych determinantów skuteczności polityki zagranicznej pań-
stwa jest uzyskanie legitymizacji prowadzonych działań. Legitymizacja może być 
rozumiana w sensie ścisłym, jako działanie zgodne z prawem międzynarodowym 
i prowadzone za aprobatą organizacji międzynarodowych lub – w sensie bardziej 
ogólnym – jako zgodne z przyjętymi wartościami międzynarodowymi. Z per-
spektywy powodzenia oddziaływania miękkiej siły istotna jest również spójność 
wewnętrzna między wartościami i kulturą państwa a polityką zagraniczną – 
szczególnie jej celami oraz metodami realizacji. Dopiero taka konfiguracja może 
przynieść pozytywny skutek w zakresie oddziaływania miękką siłą. Ilościowe pró-
by mierzenia skuteczności państw wyrażone w listach rankingowych w zakresie 
skuteczności posługiwania się miękką siłą najczęściej sytuują Rosję na odległych 
pozycjach (zob. Łoś, 2017). W przypadku Federacji Rosyjskiej miękka siła staje się 
też ograniczona w odniesieniu do kluczowych partnerów Wspólnoty Niepodle-
głych Państw (zob. Kłysiński, Żochowski, 2016). Wniosek, który się w tym kon-
tekście nasuwa, wiąże się z trudnością, a przez to z ograniczoną skutecznością rów-
norzędnego prowadzenia polityki realnej przy wykorzystaniu twardej siły, przy 
jednoczesnej próbie budowania atrakcyjności państwa opartego na miękkiej sile. 
Innym zagadnieniem jest wykorzystanie zasobów miękkiej siły jako wsparcia dla 
twardej siły, jednak ta tematyka – szczególnie w kontekście Federacji Rosyjskiej – 
zasługuje na omówienie w odrębnej pracy badawczej.

Podsumowując, warto zauważyć, że opisywane państwa dostrzegają znaczenie 
miękkiej siły w swojej polityce zagranicznej. Co jednak kluczowe, ich obecne poj-
mowanie i realizowanie polityki zdecydowanie wpisuje się w realistyczny paradyg-
mat stosunków międzynarodowych. W związku z tym również sama koncepcja 
miękkiej siły jest wypaczona, bo ograniczona jedynie do komunikacji na poziomie 
g2p (rząd do publiczności). Komponent społeczny komunikacji p2p (publiczność 
do publiczności) jest wyeliminowany, bądź pod ścisłym nadzorem państwa, co 
wysoce ogranicza jego wiarygodność. Choć rząd AKP w Turcji przez pierwsze 
10 lat starał się skutecznie implementować założenia nowej polityki, to zmiany 
wewnętrzne i zewnętrze spowodowały, że najprawdopodobniej nie będzie już do 
nich powrotu, a nowa polityka będzie zdecydowanie bliższa w swoich założeniach 
Moskwie niż myśleniu przedstawicieli szkoły liberalnej. W najbliższych latach po-
lityka zagraniczna tych dwóch państw może wydawać się podobna. Warto jednak 
zauważyć, że w przypadku Turcji zmiana podejścia jest wynikiem zmiany okolicz-
ności międzynarodowych i jest stosunkowo nowa, natomiast w przypadku Rosji 
jest to polityka mająca swoje korzenie w wieloletniej praktyce wykorzystywania 
zróżnicowanych narzędzi we wpływaniu na sferę percepcyjną i aksjologiczną spo-
łeczności międzynarodowej.
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