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Sprawozdanie z konFerencji  
pt. Siła we wSpółczeSnych StoSunkach 
międzynarodowych

Dnia 8. czerwca 2017 roku, w  godzinach 10:30–16:00, w  gmachu AFiB 
Vistula w Warszawie odbyła się kolejna konferencja naukowa Instytutu Stosun-
ków Międzynarodowych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych 
Akademii Finansów i Biznesu Vistula, w tym roku zatytułowana Siła we współ-
czesnych stosunkach międzynarodowych. Wydarzenie podzielone zostało na trzy 
sesje tematyczne, każda obejmująca dwa wystąpienia. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonał Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Longin Pastusiak. Spo-
tkanie zgromadziło łącznie około 50 gości reprezentujących najważniejsze 
ośrodki akademickie w całej Polsce. 

Sesja i. Siła w stosunkach międzynarodowych
Pierwszy referat, zatytułowany Siła jako kategoria nauki o stosunkach mię-

dzynarodowych wygłosił prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kostecki. W  swoim 
wstąpieniu prof. Kostecki przypomniał zgromadzonym słuchaczom ewolucję 
sposobu postrzegania stosunków międzynarodowych od momentu zakończenia 
zimnej wojny, aż do chwili obecnej. Proces ten rozpoczął się od zjawiska „glo-
balnego entuzjazmu”, przekonania o zmniejszaniu roli państwa, deterytoriali-
zacji, rewolucji technologicznej czy w końcu swoistego „spłaszczenia świata”. 
Jednak już od ok. 10 lat zaobserwować można tendencje zgoła inne, czyli 
stopniowe ustępowanie entuzjazmu, czego powodem jest renacjonalizacja 
państw jako podmiotów w SM, nasilaniem się walki o globalne wpływy oraz 
reinterpretacja interesów narodowych. Prof. Kostecki w tej perspektywie posta-
wił istotne dla współczesnej nauki pytania: na czym zatem polegają dziś mocar-
stwowe aspiracje; jakie kryteria posiada siła (power) we współczesnym świecie; 
i w końcu – czy aktualna jest teza, że władza stanowi przywilej wykorzystywany 
dla wspólnego dobra?

W optyce rozważań o tym, jak współcześnie działa siła, Profesor stwierdził, 
że z  jednej strony wciąż stosujemy retorykę siły jako czynnika negatywnego, 
nasilającego międzynarodowe napięcie. Z drugiej, być może warto postrzegać 
ją w szerszym kontekście oddziaływań międzynarodowych jako element kon-
struktywny – niezbędny czynnik „sprawstwa”, dzięki któremu następują pożą-
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dane zmiany. Problemem jest jednak kto i  na jakiej podstawie ma określać 
kierunek i charakter owych zmian. Pewne jest natomiast, że na zjawisko siły 
oddziałują dwa bodźce. Po pierwsze, jest to rewolucja społeczna, z którą wiąże 
się kryzys liberalizmu, który to przestaje być atrakcyjną ideologią, rozwój róż-
nego rodzaju populizmów wynikający ze stopniowego wykluczenia wielu grup 
społecznych i pojawienia się problemów, na które demokracja antidotum nie 
znalazła. Po drugie, ludzkość stoi u  progu „drugiej rewolucji internetowej”, 
a więc coraz silniejszego polegania na technologizacji wszystkich obszarów życia. 
Prof. Kostecki zauważył również kilka istotnych faktów, przyczyniających się do 
zmiany postrzegania siły jako kategorii w nauce o stosunkach międzynarodo-
wych. Są to m.in. kryzys przywództwa światowego, przekształcenia w modelu 
racjonalnego aktora (polityków podejmujących kluczowe dla świata decyzje), 
wciąż silne zapotrzebowanie na mocną rolę państwa, upadek mitu o postępie 
i demokratyzacji świata oraz skuteczności prowadzenia „polityki wielokulturo-
wości”, a także zjawisko autodestrukcji Zachodu. 

Drugie wystąpienie pt. Wojna jako narzędzie polityki w XXI wieku. Stare 
pojęcia nowe konotacje, należało do dr. hab. Tomasza Aleksandrowicza. Główną 
tezą referatu było stwierdzenie, że do opisywania wojny jako narzędzia prowa-
dzenia polityki posługujemy się starymi pojęciami, które dzisiaj są już zbyt 
nieprecyzyjne. Wojna – zarówno jej przebieg, jak i środki – jest zmienna w cza-
sie. O ile w czasach największych teoretyków, takich jak Clausewitz, Grocjusz 
czy Sun Tzu, granica między wojną a pokojem była wyraźna, o tyle w XX wieku 
znacznie się zatarła. Powodem tego faktu jest proces technologizacji wojska 
i działań wojskowych, przez który nawet ataki cybernetyczne mogą być dziś 
uznane za wojnę. Obecnie przeważa również użycie środków niewojskowych; 
główne cele to infrastruktura krytyczna państwa, a  nie konkretne oddziały 
wroga; a także poleganie raczej na groźbie eskalacji konfliktu niż rzeczywistych 
działaniach zbrojnych. Interesującym spostrzeżeniem była wypowiedź o pro-
blematyce definicyjnej. Otóż w prawie międzynarodowym nie istnieje definicja 
wojny, jest jedynie ta dotycząca agresji. Nie ma również definicji napaści zbroj-
nej, na której z kolei opiera się słynny już art. 5. Paktu Północnoatlantyckiego. 
Konkluzją wystąpienia prof. Aleksandrowicza było zdanie, że obecnie w per-
spektywie polemologii więcej jest z nauk Sun Tzu niż Clausewitza. 

Sesja ii. Siła jako instrument polityki zagranicznej
Drugą sesję, referatem pt. Soft, hard i smart power w polityce zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych, rozpoczął prof. dr hab. Longin Pastusiak. Wystąpienie 
było próbą syntetycznego ujęcia trzech modeli prowadzenia polityki zagranicz-
nej USA. Pierwszy z nich, czyli soft power (miękka siła) zdefiniowany został 
przez Josepha Nye’a i polega na skłonieniu innych krajów środkami pozamili-
tarnymi do realizowania celów zbieżnych z  celami polityki amerykańskiej. 
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Przykładami jego stosowania są programy zagranicznej pomocy gospodarczej 
udzielanej przez administrację w Waszyngtonie, np. plan Marshalla realizowany 
tuż po II wojnie światowej oraz idea korpusu pokoju, której autorem był prezy-
dent John Kennedy. W opinii prof. Pastusiaka, największą przeszkodą w reali-
zowaniu soft power jest zjawisko antyamerykanizmu – widoczne szczególnie 
w  ostatnich kilkunastu latach. Natomiast hard power (twarda siła) , stanowi 
swoiste uzupełnienie soft power przy użyciu argumentów wojskowych oraz 
ekonomicznych. Mimo faktu, że dzięki zastosowaniu „twardej siły” dużo szybciej 
osiąga się założone cele (np. przez interwencję zbrojną), to nie zawsze jest ona 
gwarancją sukcesu. Co więcej, nie zawsze możliwe jest przekształcenie „twardej 
siły” w „miękką”, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Zdaniem decydentów politycznych w USA, narzędzia stosowania hard po-
wer, takie jak wojsko, mogą zostać użyte również do realizacji soft power, czego 
przykładem są akcje pomocy humanitarnej i  stabilizacyjne. Jednak warto 
podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych silnie akcentowany jest kult siły, w któ-
rych siła wiąże się z władzą (power). Potwierdzeniem używania modelu hard 
power jest fakt ponad 200 interwencji dokonanych przez USA w  ich historii 
i  istnienia ok. 880 baz wojskowych rozmieszczonych na całym świecie. Po II 
wojnie światowej Stany Zjednoczone interweniowały zbrojnie ponad 100 razy. 
Natomiast smart power jest połączeniem dwóch wyżej scharakteryzowanych. 
Działanie to pozwala na jeszcze skuteczniejsze realizowanie celów amerykańskiej 
polityki zagranicznej. Modelem tym, w opinii Profesora, posługiwał się Barack 
Obama, dla którego podstawowym narzędziem był dialog z państwami. Jest to 
bardzo trudny w realizacji model, ponieważ nie przynosi szybkich rezultatów. 
Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że „miękka siła” jest skuteczniejsza 
niż twarda. Wyłączając działania związane z wojną z  terroryzmem następuje 
również tendencja do rozszerzania zasięgu stosowania soft power, choć wydaje 
się, że obecny prezydent Donald Trump wraca do argumentów „twardej siły”. 

Ostatnie wystąpienie drugiej sesji, dr. hab. Wawrzyńca Konarskiego, nosiło 
tytuł Siła w polityce Ukrainy: kontekst wewnętrzny i zewnętrzny. Próba wyjaśnie-
nia splotu uwarunkowań. Inspirującym tematem, który stanowił zarazem jedną 
z głównych osi wystąpienia była etnopolityka Ukrainy – jej istota oraz wpływ 
na dzisiejsze funkcjonowanie kraju. Ponadto, zaprezentowane zostały przyczyny 
i uwarunkowania występowania zjawiska siły w kontekście istnienia państwa 
ukraińskiego. Głównymi obszarami jej występowania są: „pęknięcie” regionalne 
i religijne wewnątrz Ukrainy; siła w relacjach z Rosją jest uwarunkowania hi-
storycznie przez postrzeganie znaczenia Rusi Kijowskiej dla rozwoju państwo-
wości; fakt, że wizerunek Ukrainy jako państwa stał się współcześnie kataliza-
torem używania siły. W kontekście relacji z Rosją, prof. Konarski rozróżnił dwa 
wymiary istnienia przesłanek do używania siły. Pierwszy z nich, wewnętrzny 
wiąże się z trzema próbami powstania suwerennego państwa ukraińskiego w XX 
wieku. Fiasko tych prób wywołało w społeczeństwie frustrację i głębokie po-
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działy, które uniemożliwiały porozumienie. Ponadto, wydarzenia „euromajdanu” 
obrazują tożsamościowe „pęknięcie” wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego 
i powrót do tradycji siłowych. Rządy Wiktora Janukowycza dodatkowo wzmogły 
to zjawisko, czego konsekwencją było pojawienie się radykalnych ruchów, takich 
jak Prawy Sektor. Wymiar zewnętrzny dotyczy przesłanek strony rosyjskiej. 
W tym kontekście padły takie argumenty, jak tęsknota za imperium, ignorowa-
nie Ukrainy jako faktycznego bytu tożsamościowo-terytorialnego w stosunkach 
międzynarodowych i sprzeciw wobec polityki Stanów Zjednoczonych, a więc 
retoryka potrzeby zahamowania imperializmu amerykańskiego na terenach 
Europy Wschodniej. Dodatkowo, działania Rosji wiążą się z narracją dotyczącą 
tego, że na Ukrainie rządy sprawowane są nieudolnie, a  więc Moskwa musi 
utrzymać swoją kontrolę nad funkcjonowaniem państwa. 

Sesja iii. Siła – kultura – nauka
Ostatnią sesję konferencyjną rozpoczął dr hab. Jerzy M. Nowak z wystąpie-

niem zatytułowanym Kultura bezpieczeństwa świata zachodniego. Jego treścią 
była charakterystyka najważniejszych, z punktu widzenia koncepcji bezpieczeń-
stwa euroatlantyckiego, współczesnych zjawisk, takich jak formy stosowania 
przemocy, również w  kontekście tego, jak traktuje się potencjalnego wroga; 
sposobu funkcjonowania wojska; sojuszy międzynarodowych; pokojowego 
rozwiązywania sporów. Wcześniejszy system prowadzenia konfliktów można 
określić jako zero-jedynkowy, czyli wyraźnie można było wskazać obie strony, 
dzięki czemu był on zdecydowanie łatwiejszy w analizie. Prof. Nowak podał 
również 7 elementów kultury bezpieczeństwa świata zachodniego. Jego zdaniem 
są to: 1) pokój jako cel sam w sobie; 2) związki i wzajemne oddziaływania na 
siebie Europy i Ameryki (USA i Kanady); 3) spadek znaczenia czynnika mili-
tarnego, ale z zastrzeżeniem nierównomierności tego zjawiska; 4) coraz większe 
przyznawanie priorytetu środkom „miękkiej siły”; 5) wprowadzenie cywilnej 
kontroli sił zbrojnych; 6) teoria i praktyka partnerstwa strategicznego; 7) kon-
cepcja odpowiedzialności za ochronę ludzkości. Ponadto należy pamiętać, że 
mimo różnych niedoskonałości Sojuszu Północnoatlantyckiego, to właśnie 
w  NATO pojawiła się idea partnerstwa i  kooperacja zadań wojskowych ze 
współpracą cywilną. Dzięki temu zmienił się również język bezpieczeństwa. 
Odeszły terminy nawiązujące do konfrontacji na rzecz tych, które dotyczą 
współpracy. W wymienionych procesach dużą rolę odegrało również pojawienie 
się KBWE/OBWE. Prof. Nowak swoje wystąpienie zakończył konkluzją, że 
ludzka natura nie zmieniła się w  sposób zasadniczy, jednak nastąpił postęp 
w utrzymywaniu bezpieczeństwa świata. Żeby dalej trwał, potrzebna jest nato-
miast edukacja. Co więcej, niezbędny jest w tym przypadku również polityczny 
realizm. 
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Ostatnią sesję i tym samym konferencję, swoim wystąpieniem pt. Imperia 
wiedzy: edukacja i nauka jako siła, zakończyła dr hab. Anna Wojciuk. Postawio-
na na początku hipoteza brzmiała: edukacja i nauka są czynnikami siły państw, 
a od momentu wybuchu rewolucji przemysłowej ich rola systematycznie rośnie. 
Badania i argumentacja w tym obszarze oparte zostały na teorii konstruktywi-
zmu, a więc i na twierdzeniu, że to co stanowi siłę w stosunkach międzynaro-
dowych może zmieniać się w czasie. Najważniejsze są zatem procesy prowadzące 
do zmian. Siła, inaczej władza (power) ma kilka wymiarów. Najczęściej stoso-
wana jest perspektywa podmiotowa, czyli to, jak się kreuję siłę, która z kolei jest 
jednym z zasobów państwa. Drugi, bardzo istotny, jest wymiar strukturalny. 
Oznacza on, że podmiot w różnych warunkach strukturalnych ma inną siłę. 
Odnosi się to również do zjawiska ewolucji norm oraz tego, że siła występuje 
wówczas, gdy w nią wierzymy. Potwierdzeniem tej tezy było pytanie o to, dla-
czego nie boimy się użycia bomby atomowej przez Stany Zjednoczone, a boimy 
się tego w przypadku Federacji Rosyjskiej. Trzeci wymiar to siła poza intencjo-
nalna. Występuje wówczas, gdy państwo nie ma wpływu na efekty jej użycia 
i kontroli tychże. Prelegentka stwierdziła ponadto, że edukacja i nauka stały się 
siłą najpierw w momencie powstania nowożytnego państwa, a potem państwa 
narodowego przez trzy główne czynniki: 1) przejęcie prowadzenia szkół od 
struktur kościelnych; 2) wielkie inwestycje w edukację, czyli stworzenie warun-
ków studiowania nauk technicznych; 3) stworzenie masowego modelu edukacji, 
jako podstawowego budulca określonego modelu tożsamości społecznej. 

Reasumując, podczas wystąpień padło wiele nowatorskich tez dotyczących 
zjawiska siły w nauce o stosunkach międzynarodowych, takich jak „druga re-
wolucja internetowa” (prof. Wojciech Kostecki), powrót do nauk Sun Tzu 
w obszarze polemologii (prof. Tomasz Aleksandrowicz), koncepcja etnopolityki 
na przykładzie konfliktu na Ukrainie (prof. Wawrzyniec Konarski) oraz wiedza 
i nauka jako czynniki siły państwa (dr hab. Anna Wojciuk). Fakt ten potwierdza 
stale wzrastający poziom polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, do 
czego w dużym stopniu przyczyniają się naukowcy AFiB Vistula oraz organizo-
wane przez Uczelnię, ważne w skali kraju wydarzenia.


