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część i

(Streszczenie)

Autor analizuje koncepcję Carla Schmitta o opozycji pomiędzy lądem i morzem jako uniwersalnym 
prawie historii. Według autora Nomos der Erde historia świata jest historią wojen toczonych przez 
potęgi morskie przeciwko potęgom lądowym lub kontynentalnym oraz wojen potęg lądowych 
przeciwko potęgom morskim lub oceanicznym. Używa przy tym symboli biblijnych, by opisać ten 
historyczny konflikt: potęgi lądowe są symbolicznie reprezentowane przez Behemota, bestię lądową, 
podczas gdy potęgi morskie są przedstawiane jako Lewiatan, potwór morski. Autor argumentuje, 
że epoka wielkich odkryć geograficznych dała początek nowej erze wojen pomiędzy talassokracją 
i telurokracją. Według Schmitta ta przestrzenna rewolucja wyzwoliła fundamentalne siły historii 
wprowadzając nowe ziemie i nowe morza w obszar ludzkiej świadomości. Proces kolonizacji Nowego 
Świata wywołał konflikt pomiędzy lądowym katolicyzmem, a morskim protestantyzmem, pomiędzy 
państwem suwerennym i państwem liberalnym oraz dwiema wizjami prawa międzynarodowego.

Słowa kluczowe: Schmitt; geopolityka; prawo międzynarodowe; rewolucja przestrzenna; prawo 
wojny

Trzeba mi pomówić o tym władztwie morza, jakie posiadały Ateny. „Ateny, 
powiada Ksenofon, mają władztwo na morzu; że jednak Attyka łączy się 
z lądem, nieprzyjaciele pustoszą ją, gdy ona odbywa dalekie wyprawy. Możni 
pozwalają niszczyć swoje ziemie i składają dobytek w bezpieczeństwie na 
jakiejś wyspie: pospólstwo, które nie ma ziemi, żyje bez żadnego niepokoju. 
Ale, gdyby Ateńczycy mieszkali na wyspie i mieli ponadto panowanie na 
morzu, mogliby szkodzić innym, nie lękając się szkody od nikogo, podczas 
gdy byliby panami morza”. Rzeklibyście, iż Ksenofon chciał mówić o Anglii. 

Monteskiusz, O duchu praw 
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Gdyby bowiem Rzymianie - do czego niech bogowie nie dopuszczą – wypędzeni 
zostali, cóż innego stąd wyniknie, jak nie wojny wszystkich między sobą ludów?

Tacyt, Dzieje

wstęp

Na początku Genesis w obrazie stworzenia świata Bóg, po stworzeniu nieba 
i ziemi, oddzieleniu światła od ciemności, wód od nieboskłonu, nakazuje, by spod 
powierzchni praoceanu wyłonił się suchy ląd. Jako Stwórca i Pan wszechrzeczy 
tworzy też zamieszkujące wodne otchłanie i powierzchnię ziemi zwierzęta, po-
wołując do życia niejako dwa światy, których symbolami są, w najstarszej wersji 
opisu aktu kreacji, dwa personifikujące je potwory będące reliktem archaicznej 
tradycji przechowanej w swej szczątkowej formie w Psalmach i Księdze Hioba. 
Pierwszy z nich to Behemot – żywioł ziemi – który „ogonem wywija jak cedrem 
[…] / jego kości jak rury miedziane / jego nogi jak sztaby żelazne”1, drugi, pan 
mórz – Lewiatan – „gdy wstaje, mocni drżą ze strachu / i przerażeni tracą przytom-
ność. / Bo cięcie mieczem bez skutku, / jak dzida, strzała czy oszczep”2. Pierwszy 
z nich, i tu sięgamy już do hebrajskiej tradycji przedbiblijnej i apokryficznej, pa-
nuje nad zwierzętami lądowymi, drugi jest władcą wszystkich stworzeń morskich 
i choć nie istnieje jedna wersja opowieści o ich wzajemnych relacjach, to jeden 
z mitów opisuje ich jako nieprzejednanych wrogów złączonych w śmiertelnych 
zapasach, którzy u końca czasów zadadzą sobie nawzajem śmierć. W ten sposób 
językiem mitu wyrażona zostaje i wyjaśniona odwieczna walka dwóch żywiołów, 
fundamentalny konflikt pomiędzy ziemią i wodą, otwartym morzem i suchym 
lądem. Walka jawna, czasem ukryta, ledwie zauważalna lub gwałtowna, dająca 
skojarzenie starcia mitycznych potworów, lecz zawsze nieunikniona z uwagi na 
niemożliwość połączenia tych dwóch elementarnych sił, o której wiedzieli już 
Anaksymander, Empedokles, Ksenofanes i Arystoteles. Mitologiczna narracja 
o Behemocie i Lewiatanie symbolicznie opisuje jednak również to, co czło-
wiekowi żyjącemu w odczarowanej nowoczesności wyrazić można językiem 
geopolityki, to znaczy korelację pomiędzy warunkami geograficznymi oraz 
wielkimi procesami historycznymi i kulturowymi. Dla Herodota, Ksenofonta 
i Polibiusza była to dialektyka o charakterze ontologicznym, opisująca dwie, 

1 Hiob, 40, 17–19, wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań– 
–Warszawa 1990.

2 Hiob, 41, 17–19.
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zupełnie różne rzeczywistości cywilizacyjne i polityczne. Ateńczycy widzieli 
w tym przeciwstawienie Zachodu i Wschodu, Europy i Azji, własnego państwa 
i Persji – ucieleśniających wolność i tyranię. Rzymianie wojnę z Kartaginą roz-
patrywali nie tylko w sensie politycznym, widzieli w niej także walkę z czymś 
obrzydliwym, nieludzkim, całkowicie obcym ich lądowej mentalności. Intuicyjnie 
doniosłość owego przeciwstawienia obecna była więc niemal od czasów najdaw-
niejszych, zachowując swą perswazyjną siłę nawet w nowożytności. Podczas 
XVIII-wiecznych wojen toczonych przez Francję i Anglię obie strony chętnie 
używały porównań zaczerpniętych z czasów antycznych. Dla Francuzów Anglicy 
byli „sępami” napędzanymi przez „ślepy gniew”, wcieleniem Kartaginy, które 
zasłużenie spotka los pierwowzoru3. Ci zaś chętnie odwoływali się do Aten jako 
archetypu dla ich opartego na handlu morskiego imperium4. Te intuicje znalazły 
swój racjonalny wyraz dopiero w opracowaniach XIX-wiecznych geopolity-
ków5. Na geopolityczne konsekwencje konfliktu morza i lądu szczególną uwagę 
zwrócił admirał Alfred Mahan, po nim zaś Halford Mackinder, który formułując 
swą koncepcję Heartlandu i Midland Ocean pisał na początku ubiegłego wieku 
o porządkującym historię cywilizacji konflikcie pomiędzy potęgami morskimi 
i lądowymi. Idea przeciwstawienia morza i lądu określała także międzywojenną 
refleksję geopolityczną Karla Haushofera. To jednak, co dla geopolityków jest 
istotą problemu i głównym przedmiotem ich badań, jest zaledwie wierzchołkiem 
góry lodowej, jeśli przyjrzeć się refleksji Carla Schmitta, który antytezę lądu 
i morza analizuje z punktu widzenia filozofii polityki, filozofii prawa i wielkich 
przemian kulturowych. Tak szerokie ujęcie pozwala mu dostrzec to, co rzadko 
zajmuje umysły geopolityków, to znaczy fundamentalną zależność pomiędzy 
zmianami w przestrzeni, egzystencją morską i lądową, a najważniejszymi kate-
goriami etycznymi, politycznymi oraz kulturą prawa6. Dzieje się tak ponieważ 
uczynienie sobie poddanym lądu czy morza nie jest dla człowieka obojętne, 
a oba żywioły czynią go swoim dzieckiem, wpływając na to, jak postrzega tak 
zasadnicze kategorie jak dobro i zło, a w konsekwencji sposoby urządzenia ży-
cia zbiorowego. Jeśli bowiem państwo, jak twierdził Johan Rudolf Kjellen, jest 
ożenione z własną przestrzenią, to także, a może przede wszystkim, tworzący je 

3 D.A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism, 1680–1800, Harvard Uni-
versity Press, London 2001, s. 84–85, 103.

4 D. Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, 
Cambridge 2004, s. 106, 119.

5 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2000, s. 15–23.
6 P.U. Hohendahl, Reflections on War and Peace after 1940: Ernst Jünger and Carl Schmitt, 

Cultural Critique 2008/69, s. 26.
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ludzie. Historia Europy jest więc dla Schmitta immanentnie związana z doświad-
czeniem „przestrzeni” i „miejsca”, a jej składniki – prawo i polityka są przez nie 
określone. Założenie to pozwala badaczowi na stworzenie klucza pomocnego 
w zrozumieniu istoty wielkich procesów politycznych i prawnych przebiegających 
w skali planetarnej7. Dlatego na początku przedstawię schmittańską mitologię 
przestrzeni. Następnie przejdę do analizy rewolucji przestrzennej, jaka rozegrała 
się w XVI wieku. Pozwoli mi to na przeciwstawienie, tropem Schmitta, dwóch 
typów państw powstałych w jej wyniku, a następnie wpływu jakie miał ów podział 
na problematykę wojny i prawa narodów. 

i. Nomos Ziemi

Carl Schmitt w opisie odwiecznej wojny talassokracji z telurokracją wprost od-
wołuje się do figur z Księgi Hioba i żydowskich mitów, widząc w symbolicznym 
starciu Lewiatana z Behemotem „motor i główną treść historii powszechnej”8. 
Towarzyszy mu bowiem element, który oddać można tylko używając symbo-
licznych alegorii. Schmittowska poetyka przestrzeni z jej mitami i symbolami 
tworzy bowiem mapę świata i daje podstawę do jej normatywizacji9:

Każdy podstawowy porządek jest porządkiem przestrzennym. By mówić o konstytucji kraju 
lub kontynentu trzeba mówić o jego podstawowym porządku, o nomosie. Prawdziwa i auten-
tyczna opiera się zasadniczo na różnych przestrzennych ograniczeniach. Zakłada to zmierzenie 
i precyzyjny podział planety. Początek każdej wielkiej ery zbiega się z obszernym terytorialnym 
zawłaszczeniem. Każda ważna zmiana w obrazie Ziemi jest nieodłącznie związana z polityczną 
transformacją, tak więc z nowego podziału planety wynika nowe terytorialne zawłaszczenie10.

Nomos więc – pojęcie kluczowe dla Schmitta – oznacza konkretny porządek 
przestrzenny i miejsce w nim wspólnoty. Prawo istniejące przed i ważniejsze od 
wszelkich praw pozytywnych. Nomos jest miarą, za pomocą której dzielona jest 
ziemia, a równocześnie formą politycznego, społecznego i religijnego porządku 
zdeterminowanego przez ten proces11. Dlatego historia ludów „z ich migracja-

7 M. Dean, A Political Mythology of World Order. Carl Schmitt’s Nomos, Theory, Culture & So-
ciety 2006/23(5), s. 6.

8 C. Schmitt, Das Meer gegen das Land, w: Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 
1916–1969, Duncker & Humblot, Berlin 1995, s. 395. 

9 P. Fitzpatrick, The Mythology of Modern Law, Routledge, London 1992, s. 210.
10 C. Schmitt, Land und Meer, Reclam Verlag, Leipzig 1942, s. 49.
11 Idem, Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin 1974, s. 40.



Behemot i Lewiatan w oceanie polityczności. Carl Schmitt: przestrzeń, prawo, polityka. Część I 135

mi, kolonizacjami i podbojami jest historią zawłaszczania ziemi”12, a „w języku 
mitów ziemia stała się matką prawa”13. Historia prawa międzynarodowego czy 
prawa narodów także jest historią brania ziemi w posiadanie. Stąd wszystkie 
pierwotne porządki miały zasadniczo lądowy charakter, nawet jeśli obejmowały 
talassokracje. Dla Greków, Rzymian i obywateli Christianitas świat kończył 
się na morskim brzegu. Nasza konstrukcja fizyczna czyni z nas bowiem dzieci 
Behemota, ostatni i najwyższy produkt ewolucji stworzeń poruszających się po 
stałym lądzie. Nasze kończyny, zmysły, sposób odżywiania, cała nasza biologia 
zdeterminowana jest przez naszą oikumene, która określa także naszą kulturę 
oraz sposób postrzegania i opisywania otaczającego nas świata, składającego 
się przecież także z dwóch pozostałych żywiołów:

Człowiek jest istotą lądową, ziemianinem. Żyje, porusza się i chodzi na twardej Ziemi. Taki 
jest jego punkt widzenia i jego oparcie. Z tego faktu wywodzi swoje spojrzenie tak, że można 
powiedzieć, że jego wrażenia są przez to zdeterminowane tak samo, jak jego ogląd świata. 
Urodzony ziemianinem, ukształtowany przez ten fakt, człowiek zawdzięcza temu nie tylko 
swój horyzont, lecz również swoją postawę, swoje ruchy, swoją budowę i swój wzrost. Właśnie 
dlatego nazywa Ziemią gwiazdę, na której żyje, pomimo tego, że, jak jest dobrze wiadome, 
powierzchnia planety jest w trzech czwartych wodą i tylko w jednej czwartej stałym lądem 
i nawet największe kontynenty są tylko ogromnymi pływającymi wyspami. A od kiedy do-
wiedzieliśmy się, że nasza ziemia jest ukształtowana sferycznie, mówimy całkiem naturalnie 
o ,,kuli ziemskiej” lub o ,,ziemskim globie”, a wyobrażenie ,,morskiego globu” wydałoby się 
czymś naprawdę osobliwym14.

Był więc od zawsze stały ląd podstawą i warunkiem ludzkiej egzystencji, spo-
kojnym azylem, naturalnym środowiskiem ludzkiej egzystencji, czasem wrogim, 
lecz równocześnie znanym i bezalternatywnym, kończącym się na brzegu mo-
rza, zamieszkałego przez wrogie człowiekowi bestie widoczne na starożytnych 
mapach. Powietrze zaś, domena Ziza – trzeciego obok Lewiatana i Behemota 
potwora, było czymś fizycznie niedostępnym. Dlatego to „ziemia, nie krew, daje 
człowiekowi, synowi ziemi, jego postawę, jego oblicze”15 – pisze Schmitt.

Stąd we wszystkich niemal mitologiach ziemia jest bóstwem najstarszym 
i najbardziej pierwotnym, matką bogów, Boginią Matką, Matką Ziemią16, od której 
wszystko bierze swój początek, także człowiek, który właśnie z nią, spośród czte-

12 Idem, Nehmen/Teilen/Weiden: Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung 
vom Nomos her rightig zu stellen, w: Verfassungrechtliche Aufsiitze aus den Jahren 1924–1954. 
Materialien zu einer Verfassungslehre, Berlin 1973, s. 494.

13 Idem, Nomos der Erde…, s. 13.
14 Idem, Land und Meer…, s. 3.
15 Idem, Illyrien – Notizen von einer dalmatinischen Reiss, w: Staat, Großraum, Nomos…, s. 484.
16 M.L. West, Indo-European Poetry and Myth, Oxford 2007, s. 173–183.
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rech żywiołów, najbliżej jest związany. Lepią go z ziemi Chnum, Enki, Marduk, 
YHWH, Prometeusz, Perun, a po śmierci oddawany jest swojej rodzicielce, by 
jego ciało obróciło się w proch, z którego powstało. Lecz w sensie biologicznym 
to nie ziemia, lecz woda jest źródłem życia i ludzka podświadomość zachowała 
o tym pamięć, dlatego morze przyciąga człowieka swym atawistycznym magne-
tyzmem tak, że gdy stanie na brzegu, jego wzrok kieruje się nie ku lądowi, lecz 
ogromnym przestrzeniom sięgającej po horyzont wody. W przeciwieństwie do 
wszystkich innych istot żywych, człowiek nie jest bowiem całkowicie zdetermi-
nowany przez swą biologiczną naturę i zmienić może formę swej historycznej 
egzystencji, porzucić ziemię i „całą swą egzystencję przesunąć w stronę żywiołu 
Morza, dokonać zaślubin z Morzem”17, ze wszystkimi tego kulturowymi i politycz-
nymi konsekwencjami. Taka elementarna zmiana daje początek nowym formom 
świadomości przestrzennej, te zaś są podstawą świadomości prawnej. Człowiek 
przechodzi na drugą stronę granicy wyznaczonej przez akt stworzenia; jest co 
prawda człowiekiem, lecz to morze staje się jego ojczyzną, ląd zaś budzi w nim 
podobne odczucia jak morze w ludziach lądu. Dwa światy są dla siebie czymś 
obcym, tajemniczym, budzącym lęk, w końcu wrogim. Brzeg morski staje się 
granicą ludów ziemi i ludów morza, granicą światów skazanych w pewnym sensie 
na rywalizację. Z dziecka Behemota człowiek staje się dzieckiem Lewiatana i słu-
żąc nowemu panu musi stanąć w opozycji do lądu, z którego się wywodzi i tych, 
którzy trwają w lądowej egzystencji. Dlatego „historia świata jest historią wojen 
toczonych przez potęgi morskie przeciwko potęgom lądowym lub kontynentalnym 
i przez potęgi lądowe przeciwko potęgom morskim”18, historią walki Behemota 
przeciwko Lewiatanowi: „ten pragnie rozerwać Lewiatana rogami, podczas gdy 
Lewiatan swoimi płetwami zatyka Behemotowi pysk i nozdrza”19. Najdonioślejsze, 
wpływające na bieg dziejów wojny zachodniego świata były w istocie zapasami 
talassokracji z tellurokracjami, konfliktami całkiem odmiennych kulturowo i ob-
cych sobie światów. Pierwszy, zachowany w homeryckim eposie, konstytutywny 
dla świadomości Grecji, konflikt mykeńska talassokracja toczyła z tellurokratyczną 
Troją. Kontynentalny Egipt największego zagrożenia swej egzystencji doznał ze 
strony Ludów Morza. Ateńczyków przed zniszczeniem przez perskiego Behemota 
ochronił pod Salaminą „drewniany mur” okrętów, zaś kresem ich morskiej potęgi 
była klęska z lądową Spartą w wojnie peloponeskiej. Prowincjonalny Rzym staje 

17 C. Schmitt, Das Meer gegen das Land…, s. 396.
18 Idem, Land und Meer…, s. 9.
19 Idem, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, przekł. M. Falkowski, Warszawa 2008, 

s. 20.
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się prawdziwym mocarstwem po wojnach punickich, niszcząc morską Kartaginę 
i czyniąc z Morza Śródziemnego wewnętrzne jezioro. Po upadku Rzymu i opa-
nowaniu północnej Afryki przez Arabów staje ona do walki z tellurokratycznymi 
imperiami zachodniego i wschodniego cesarstwa. Początek nowego tysiąclecia 
widzi natomiast narodziny morskiej potęgi Wenecji zbudowanej na dominacji 
w handlu śródziemnomorskim. Poza „schmittańskim kluczem” wydarzenia te 
łączy jedna jeszcze istotna okoliczność – wszystkie one rozgrywają się na i wokół 
Morza Śródziemnego, akwenu ogromnego, który jednak w skali planetarnej oka-
zuje się niewielkim i prowincjonalnym. Dla ludzi cywilizacji śródziemnomorskich 
było ono jednak centrum świata, choć świat ich rozciągał się pomiędzy Indiami 
a Słupami Heraklesa. Za nimi była już tylko terra incognita, której wyzwania nie 
ważyli się rzucić nawet wytrawni feniccy czy weneccy żeglarze. W istocie więc 
zaślubiny ludów lądu z morzem miały charakter oswojenia tego obcego żywiołu 
i ograniczonego bardzo podporządkowania swoim celom, a całkowite oddanie się 
morzu nie było możliwe. Morze stało się murami obronnymi, drogami, lecz nie 
domem; spokojna przystań zawsze znajdowała się na lądzie. Sposób prowadze-
nia wojen również paradoksalnie nie odbiegał od tego, jaki wykorzystywano na 
lądzie. Zwycięstwo lądowego Rzymu nad morską Kartaginą na morzu możliwe 
było tylko dzięki temu, że walka toczyła się wręcz. Nawet wikingowie, nazywani 
dziećmi morza, swoje morskie bitwy toczyli na lądową modłę. Nie inaczej było pod 
Lepanto, w ponad 1800 lat po bitwie pod Mylae, gdzie tercios walczyli z jancza-
rami na pokładach statków. Było to, jak określa Schmitt, „budowanie cywilizacji 
przy wykorzystaniu sprzyjającego nadbrzeżnego położenia, zatem coś innego, niż 
zwrócenie całego historycznego i zbiorowego istnienia narodu z ziemi, ku morzu, 
żywiołu całkowicie odmiennego”20. Jednak było to wszystko, co uczynić mogły 
ludy starożytności i średniowiecza, z uwagi na ograniczoność środków, którymi 
można by poskromić Lewiatana. Sposoby nawigacji i żeglowania właściwie przez 
tysiąc lat pozostały niezmienione, statki poruszane były przede wszystkim siłą 
wioślarzy, a żeglarze najpewniej czuli się mając w zasięgu stały ląd. 

ii. przestrzenna rewolucja

Ten, jak go opisuje Schmitt, pierwszy, starożytny, czysto lądowy nomos Ziemi 
„został zniszczony blisko 500 lat temu, kiedy otworzyły się wielkie światowe 
oceany”21 i zastąpiony został przez nowy, który „pochłonął oceany w swym wła-

20 Idem, Land und Meer…, s. 15.
21 Idem, Nowy nomos Ziemi, przekł. P. Wojciechowski, Kronos 2010/2, s. 82.
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snym porządku”22. Taka też była przyczyna światowej rewolucji o charakterze 
ekonomicznym, politycznym, technologicznym i kulturowym, o konsekwencjach 
większych od tych, jakie miały miejsce w wyniku podbojów Aleksandra na 
wschodzie, powstania Imperium Romanów czy krucjat europejskiego rycerstwa 
do Ziemi Świętej. Macedończyk dotarł do granic znanego świata umożliwiając 
rozkwit kultury hellenistycznej łączącej Zachód ze Wschodem. Podboje Rzymian 
połączyły z sobą Północ i Południe, dając tworzącym Rzym ludom poczucie 
wspólnego przeznaczenia. Upadek Rzymu i podboje muzułmańskie doprowadziły 
na kilka wieków do „kontynentalizacji” będącej w defensywie Europy. Proces ten 
przezwyciężony został dopiero wyprawami na wschód w celu odzyskania Jero-
zolimy, które w konsekwencji zaowocowały kulturową i ekonomiczną rewolucją 
zrealizowaną ostatecznie w renesansie. Nowy nomos ziemi miał zaś globalne 
konsekwencje i doprowadził do pierwszego podziału całej planety. Impulsem dla 
niego stały się przełomowe wynalazki usprawniające żeglugę, przede wszystkim 
udoskonalenie kompasu, otwierające człowiekowi drogę na oceany. Spowodowały 
one drastyczne skurczenie się dotychczasowego świata i pierwszą przestrzenną re-
wolucję w skali globalnej – „pierwszy raz w historii człowiek trzymał kulę ziemską 
w ręku, jak gdyby był piłką”23. Nowe typy okrętów umożliwiły odkrycie Nowego 
Świata i rozpoczęcie wyścigu europejskich państw, Hiszpanii, Portugalii, Francji, 
Holandii, Anglii, o zagarnięcie nowoodkrytych terytoriów, w którym kluczem do 
sukcesu było panowanie na morzu. Większe okręty wyposażone zostały w armaty, 
co zmieniło całkowicie sztukę prowadzenia wojny na morzu, inne stały się też jej 
akceptowalne zasady. Pojawił się też zupełnie nowy typ człowieka, o wiele silniej 
niż jego greccy czy puniccy poprzednicy związanego z morzem.

Wszelkiej maści morscy awanturnicy – pisze Schmitt – piraci, korsarze, morscy kupcy, razem 
z łowcami wielorybów i marynarzami utworzyli awangardę tego elementarnego skoku do 
morza, który urzeczywistnił się w XVI i XVII wieku24.

Lecz byli oni jedynie manifestacją i konsekwencją przestrzennej rewolucji, która 
zaowocowała przekonaniem Europejczyków o ich wyższości, triumfem europej-
skiego ducha i racjonalizmu, które zniszczyły stare średniowieczne formy ludzkiej 
egzystencji i nakazały Europejczykom poddać inne ludy ich władzy, dając im 
wybór przyjęcia europejskiej kultury lub zredukowania do roli eksploatowanych 

22 Idem, Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatzes von Ost und West, w: E. Jün-
ger, A. Möller, Freundschaftliche Begegnungen: Festschrift fur Ernst Junger zum 60. Geburt-
stag, Frankfurt am Main 1955, s. 165.

23 Idem, Land und Meer…, s. 44.
24 Ibidem, s. 26.
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kolonii. Za sprawą protestantyzmu, będącego dzieckiem tego przekształcenia, 
uwolniona została ogromna energia, która z Europy, jak napisał Carl Gustav Jung, 
uczyniła „matkę smoków, które pożarły większą część ziemi”25. 

W okresie tej przestrzennej rewolucji „skoczyło do morza” wiele narodów, 
lecz u jej kresu, wyznaczonego symbolicznie przez pokój w Utrechcie, pozostał 
w nim tylko jeden ze współzawodników, któremu na początku nikt nie dawał na 
to szansy. Podczas panowania Elżbiety I Anglia z prowincjonalnej wyspy stała 
się morską potęgą zbudowaną na handlu i dokonaniach ludzi takich jak Francis 
Drake, czy Walter Raleigh. Tak jak kiedyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, 
tak teraz wszystkie szlaki morskie wiodły do Anglii, gdzie rozładowywano łupy 
zdobyte przez piratów i korsarzy. Byli oni częścią wielkiego łupiesko-kupieckie-
go przedsięwzięcia, do którego należała królowa oraz szlachta, gentry i zwykli 
marynarze, napędzanego protestancką etyką maksymalizacji zysku. Schmitt 
cytuje w tym miejscu stare średniowieczne angielskie proroctwo, zgodnie któ-
rym lwiątka zamienią się w morskie ryby. I rzeczywiście, w ciągu półtora wieku 
naród hodowców owiec przeistoczył się w naród „piratów”, w ,,dzieci morza”26. 
Anglia, przystępując do wielkiego wyścigu stosunkowo późno, prześcignęła 
wszystkich rywali, stając się sukcesorką i beneficjentem wszystkich wielkich 
wcześniejszych osiągnięć Hiszpanów, Portugalczyków, Francuzów i Holendrów. 
Posiadały one rozległe zamorskie terytoria, lecz nikt nie ośmieliłby się nazwać 
ich panami oceanów, który to tytuł zarezerwowany był dla Anglii. Hiszpania, 
pomimo wielkich terytoriów zamorskich, była zbyt silnie związana z lądem przez 
swój katolicyzm27, Holandia utraciła swą szansę po pokoju w Utrechcie, Francja 
zaś ostatecznie wybrała lądowy sposób swej egzystencji, czego symbolem jest 
zdymisjonowanie Jeana-Baptisty Colberta28. W wieku kolejnym nie mogła już 
sprostać Anglii w toczonych w koloniach wojnach, tracąc na jej rzecz większość 
swych posiadłości. Zwycięstwo w wojnie o sukcesję hiszpańską przesądziło 
o pozycji Anglii jako morskiego hegemona. Alfred Mahan, jeden z architektów 
amerykańskiej ekspansji, pisał w 1890 roku:

Przed tą wojną Anglia była jedną z potęg morskich, po niej to ona była potęgą morską, 
a drugiej nie było. Tylko ona była bogata i w kontroli morza i rozległym handlu morskim 

25 C.G. Jung, Psychologie und Religion, Rascher Verlag, Zurich und Stuttgart 1962, s. 58.
26 C. Schmitt, Land und Meer…, s. 34.
27 Idem, La tensión planetaria entre Oriente y Occidente y la oposición entre tierra y mar, Revista 

de Estudios Políticos 1955/81, s. 21 – jest to dokonane przez Schmitta hiszpańskie tłumaczenie 
eseju Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatzes von Ost und West, które jednak 
bardzo znacznie różni się od oryginału. 

28 Idem, Nomos der Erde…, s. 144.
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tkwiło źródło bogactwa spoczywającego w jej rękach, bogactwa tak wielkiego, że nie miała 
na morzach żadnego rywala29.

Choć porównania z morskimi potęgami Krety, Myken, Kartaginy czy Wenecji 
nasuwają się same, to dla Schmitta analogie mogą być tylko powierzchowne, 
bowiem panowanie Anglii realizowało się w warunkach nowego nomosu Ziemi, 
dokonywanego w skali planetarnej. Po drugie dopiero ona dysponowała środkami 
technicznymi i odpowiednim etosem, by wybrać morską egzystencję i odciąć 
się od lądu. „Anglia – twierdzi Schmitt – uległa elementarnej metamorfozie 
[…]. Faktycznie zwróciła swą zbiorową egzystencję w kierunku pełnego morza 
i skupiła ją na morskim żywiole”30. Był to wybór ważniejsz niż ten pomiędzy 
katolicyzmem a protestantyzmem, zwłaszcza, że Anglia w wyniku reformacji nie 
stała się państwem najbardziej protestanckim, lecz jedynie najzajadlej antykato-
lickim. Wybór istotniejszy niż ten pomiędzy absolutyzmem a parlamentaryzmem, 
ten pierwszy bowiem w istocie Anglii nie zagrażał. To wybór Lewiatana miał dla 
niej najistotniejsze, rewolucyjne konsekwencje, gdyż to w jego wyniku Anglia 
stała się tylko wielkim statkiem, zakotwiczonym przypadkowo u brzegów Euro-
py, a jej prawdziwym terytorium stał się wszechświatowy ocean. Schmitt pisał:

Odtąd nie wolno już więcej postrzegać tej wyspy jako części kontynentu europejskiego. 
Zerwała swe małżeństwo ze stałym Lądem, a zawarła nowe, z oceanem. Stała się teraz, jeśli 
mi tak wolno powiedzieć, odkotwiczona i odlądowiona. Stała się z kawałka ziemi statkiem 
albo nawet rybą31.

Z kolei Fernand Braudel zauważył:
Pomiędzy rokiem 1453 i 1558, pomiędzy końcem Wojny Stuletniej i odbiciem Calais przez 
Franciszka de Giuse, Anglia […] stała się wyspą, autonomiczną częścią oddzieloną od konty-
nentalnej Europy. Do tego punktu zwrotnego, pomimo Kanału, Morza Północnego i Cieśniny 
Dover Anglia naturalnie była połączona z Francją, Niderlandami i resztą Europy 32.

W europocentrycznym drugim nomosie Ziemi przypadła więc Anglii rola szcze-
gólna: planeta podzielona została na dwa odmienne globalne porządki, morski 
i lądowy, a wyspa na Morzu Północnym była jego centralnym elementem. Rów-
nocześnie dystansowała się ona od kontynentu, tworzyła porządek, „który na 
trzy wieki uczynił ją Europą, lecz nie w Europie”33. W tym momencie wszystkie 

29 A.T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783, Little, Brown, and Company, 
Boston 1890, s. 225.

30 C. Schmitt, Land und Meer…, s. 37.
31 Idem, Das Meer gegen das Land…, s. 397.
32 F. Braudel, Civilization and Capitalism. 15-th–18-th Century, vol. III: The Perspective of the 

World, University of California Press, przeł. Siân Reynolds, London 1984, s. 353.
33 C. Schmitt, Nomos der Erde…, s. 144.
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zasady, środki i cele angielskiej polityki stały się zasadniczo odmienne od tych, 
które przyświecały państwom kontynentu. Powstał nowy globalny ład – suchy 
ląd należał do suwerennych państw, morze zaś nie należało do nikogo, choć 
w rzeczywistości władała nim Anglia, będąca arbitrem i strażnikiem równowagi 
lądowego nomosu. Otwarte morze, w przeciwieństwie do ziemi, nie należy formal-
nie do żadnego państwa, nie może być przedmiotem skutecznego zawłaszczenia 
i terytorialnej zwierzchności, otwarte morze bowiem „nie jest ani faktycznym, 
ani potencjalnym obszarem państwa”34. Schmitt pisze:

Morze pozostało poza przestrzennym porządkiem jakiegokolwiek państwa, nie było ani 
państwem, ani kolonią, ani przestrzenią, którą można zająć. Było wolne od jakiejkolwiek 
przestrzennej suwerenności. Stały ląd został podzielony za pomocą jasnych linii granic na 
terytoria państw lub obszary pod panowaniem państw. Morze nie miało żadnych granic poza 
wybrzeżem. Był to jedyny terytorialny obszar wolny od wszystkich państw i otwarty dla handlu, 
rybołówstwa i swobodnego prowadzenia wojen morskich i prawa zdobyczy bez względu na 
sąsiedztwo i granice geograficzne35.

Otwarte morze, nienależące do nikogo, było obszarem, na którym nie obo-
wiązywały właściwe dla stałego lądu rozróżnienia na państwo i osobę, wojnę 
i pokój, rzecz publiczną i prywatną. Dlatego Elżbieta, będąca formalnie w stanie 
pokoju z kontynentalnymi rywalami, aprobowała piractwo przynoszące Anglii 
ogromne zyski. W ten sposób przestrzenna rewolucja drugiego nomosu Ziemi, 
przeciwstawienie morza i lądu, skutkowała ustaleniem na trzy kolejne wieki 
fundamentów europejskiego prawa międzynarodowego, które narzucone zostały 
całemu światu. Stanęły więc wobec siebie dwa całkowicie odmienne porządki 
prawne – każdy w swoim żywiole – uniwersalne. Wielkie projekty wolności mórz 
Hugo Grotiusa i Samuela von Pufendorfa, były w istocie próbami przystosowania 
dotychczasowych lądowych kategorii prawnych do nowego żywiołu, a ich celem 
było pozbawienie Anglii monopolu w handlu morskim. 
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Behemoth and Leviathan in the ocean of the poLiticaL. carL Schmitt:  
Space, Law, poLiticS. part 1

( S u m m a r y )

The Author analyses Carl Schmitt’s concept of the opposition between land and sea as a universal 
historical construct. According to the author of Nomos der Erde world history is the history of 
wars waged by maritime powers against land or continental powers and by land powers against 
sea or maritime powers. He uses biblical symbols to denote this historical conflict: a land power is 
symbolically represented as a giant land beast Behemoth, while a maritime power is portrayed as 
a giant sea beast Leviathan. The Author argues that the Age of Discovery marked the beginning of 
a new era of war between talassocracy and telurocracy. According to Schmitt, this spatial revolu-
tion constituted a part of the fundamental forces of history, which bring new lands and new seas 
into human awareness. The process of the colonization of the New World by Europeans included 
a struggle between terrestrial Catholicism and maritime Protestantism, between the sovereign state 
and the liberal state as well as two kinds of international law.
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