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USYTUOWANIE BEZPIECZEŃSTWA 
POŚRÓD CELÓW UCZESTNIKÓW 
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Artykuł przedstawia politologiczne ujęcie celów państwa w stosunkach międzynarodowych. 
Pośród tych celów, uwaga skoncentrowana zostaje na bezpieczeństwie. Jest ono bowiem 
nadrzędnym celem działalności ludzkiej. Cele rozpatrywane są w kontekście działalności, jako 
centralnej kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Tym samym, działalność jest również 
wiodącym przedmiotem zainteresowania nauki o stosunkach międzynarodowych. Dotyczy 
to m.in. zależności w ramach prawa oddziaływań międzynarodowych. Ponieważ formułowanie 
celów odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu organizacji, to jest również ważnym etapem 
w planowaniu strategicznym państwa. W artykule prezentowane są poglądy różnych badaczy 
i stanowiska różnych nurtów teoretycznych. Autor rozpatruje podjętą problematykę w ujęciu: 
potrzeba – interes – cel – działanie. Przedstawia różne klasyfikacje celów i zależności między 
nimi. Dowodzi znaczenia celów w działalności praktycznej i poznawczej.
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Wprowadzenie

Bezpieczeństwo, jako nadrzędny do osiągnięcia cel działalności ludzkiej, nakierowane 
jest na zachowanie wartości szczególnie chronionych, zaspokojenie związanych z tym 
potrzeb i realizację interesów w tym zakresie. Wspólnym mianownikiem uświadomionej 
działalności ludzkiej pozostają przy tym wartości, względem których określane są po-
trzeby, interesy i cele. Potrzeby ludzkie, a szerzej społeczne, określają interesy narodowe, 
które ukierunkowują działalność najbardziej ogólnie i długoterminowo (niekiedy intere-
sy narodowe utożsamiane są z ogólnymi i stałymi celami). Cele wiążą się z działalnością, 
która stanowi centrum zainteresowania nauk humanistycznych i społecznych. Działal-
ność jest bowiem głównym przedmiotem zainteresowania zarówno nauk o człowieku, 
jak i o organizacjach, w tym państwach, a tym samym również wiodącym przedmiotem 
zainteresowania nauki o  stosunkach międzynarodowych (ze względu choćby na zależ-
ności w ramach prawa oddziaływań międzynarodowych). Co znamienne, w zakresie 
bezpieczeństwa realizuje się istota naczelnego celu i najwyższego dobra. Formułowanie 
celów odgrywa więc zasadniczą rolę w funkcjonowaniu organizacji, co jest ważnym eta-
pem w planowaniu strategicznym państwa.
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Politologicznie ujęcie celów państwa

Przyjmując, że bezpieczeństwo narodowe oznacza zapewnienie istnienia i przetrwania 
narodu (społeczeństwa) wraz z jego instytucjami i stanem posiadania w ramach pań-
stwa, posiadanie niezbędnych do przetrwania i funkcjonowania swobód rozwojowych, 
a także zachowanie tożsamości, precyzować można różne katalogi wartości szczególnie 
chronionych, a tym samym katalogi celów dla polityki bezpieczeństwa państwa. Tymi 
pierwszoplanowymi wartościami i zarazem celami są: przetrwanie biologiczne ludności, 
narodu jako grupy etnicznej i państwa jako instytucji, integralność terytorialna państwa, 
jego niezawisłość i suwerenność, stabilność wewnętrzna, kompleksowy i zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy1. Wyznaczają one sens ludzkiej egzystencji oraz stanowią 
podstawę działania instytucji.

Z punktu widzenia wartości zawartych w celach Kalevi J. Holsti wyróżnia ośrodko-
we interesy i wartości stanowiące o charakterze celów podstawowych2. Mają one naj-
ważniejsze znaczenie w polityce każdego państwa, gdyż odnoszą się do obrony teryto-
rium, niezawisłości politycznej, wolności społecznych i gospodarczych oraz tożsamości 
kulturowej, etnicznej i językowej. Stanowią o możliwości trwania i przetrwania państwa 
w środowisku międzynarodowym, a zatem w obronie tych wartości społeczeństwa są go-
towe ponosić największe ofiary. Celem zapewnienia bezpieczeństwa staje się w tym rozu-
mieniu ochrona najważniejszych dla danego narodu wartości. Zdolność do ich ochrony 
służy nawet do budowania definicji bezpieczeństwa państwa3.

Do takich wartości, stających się celami narodowej polityki bezpieczeństwa, w rozu-
mieniu Józefa Kukułki zalicza się „przede wszystkim:

 – przetrwanie (państwowe, etniczne i biologiczne), któremu każde państwo gotowe 
jest poświęcić inne wartości, gdyż tracą one sens w przypadku zagrożenia przetrwa-
nia samego podmiotu;

 – integralność terytorialną (w sensie fizycznym, narodowym i państwowym);
 – niezależność polityczną (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji);
 – jakość życia (w sensie poziomu życia, szczebla rozwoju społeczno-gospodarczego 

i systemu kulturalnego), która wymaga dużo zdrowego rozsądku, aby nie była zbyt 
maksymalistycznie traktowana”4.

1 J. Zając, R. Zięba, Opracowanie na temat prognozy (zdefiniowania i gradacji) interesów narodowych i 
celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat. Opracowanie do zadania: 1.4 Jakie in-
teresy narodowe ma Polska w XXI wieku i jakie wynikają z nich cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 
teraz i w perspektywie 20 lat (podzespół 4 Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego), s. 10. 
Tekst dostępny na: http://www.spbn.gov.pl/portal/sbn/619/3182/Prognoza_interesow_narodowych_i_ce-
low_strategicznych_w_dziedzinie_bezpieczenstwa.html (data dostępu 01.07.2012).

2 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1972, 
s. 136. Por.: J. Frankel, International Relations in a Changing World, Oxford University Press, Oxford 1988, 
s. 103. 

3 M. Berkowitz, P. G. Bock (eds.), American National Security: A Reader in Theory on Policy, The Free 
Press, New York 1965, s. X.

4 J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy 
Międzynarodowe”, 1982, z.  7, s.  34. Por.: V. Dimitrijević, Pojam bezbednosti u medjunarodnim odnosima, 
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Oczywiście, z punktu widzenia wartości, trudniej jest obiektywizować cele z uwagi 
na względność i subiektywizm pojmowania owych wartości. Ponadto należy zauważać, 
w jak poważnym stopniu pojmowanie wartości może być determinowane poziomem 
cywilizacyjnym oraz specyficznymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Jednak 
takie podejście obserwuje się często w polityce, jak również w badaniach naukowych5.

Istnieje ponadto ścisły związek między interesami państwa a jego celami. Autorzy 
anglosascy właśnie z interesów narodowych wyprowadzają cele w polityce państwa6. 
W nurcie realistycznym już sam interes jest wiązany z przetrwaniem, bezpieczeństwem 
i potęgą. Cele zaś składają się na ten interes. Jest to dosyć interesujące pojmowanie, w myśl 
którego interesem narodowym miałby być „zespół ogólnych i stałych celów, na rzecz któ-
rych działa państwo”7. Z zespołu tych ogólnych i stałych celów (ends), jako interesu na-
rodowego, wyprowadzane są cele bezpośrednie (objectives), realizowane po skonkrety-
zowaniu, jako działania (policies). Zachodzi więc w tym rozumieniu wręcz utożsamienie 
celów z interesem, co budzić musi jednak wątpliwości metodologiczne. Jednak przed-
stawione rozumienie było powielane w pracach wielu badaczy problematyki, zwłaszcza 
polityki zagranicznej państwa. To zastanawiające utożsamianie celów z interesem naro-
dowym wynika z faktu, że trudno jest wciąż definiować interesy w sposób nie budzący 
wątpliwości, jednoznaczny do powszechnej akceptacji8.

W nurcie neorealistycznym rozpowszechniło się podejście George Modelskiego. Po-
sługując się ogólnym pojęciem interesu, zamiast pojęciem interesu narodowego9, założył 
on, że interesy dostarczają treści celom. Tym samym cele w teorii polityki zagranicznej 
traktuje jako pochodną interesów państwa. Cele w jego rozumieniu nadają po prostu 
formę interesom. O ile bowiem interesy mogą w swej ogólności być niesprecyzowane 
i nawet niewyartykułowane, to cele powinny być dookreślone, skoordynowane ze sobą 
i zdatne do realizacji w zadaniach podejmowanych w ramach działalności operacyjnej. 
W opinii George Modelskiego zachodzi przy tym swoiste spełnienie (fulfillment) między 
interesami a celami, które prowadzą do skonkretyzowania i zrealizowania interesów da-

Savez Udreženja Pravnika Jugoslavije, Beograd 1973, s. 20-28.
5 Przykładem: Ch. P. Schleicher, Introduction to International Relations, Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs 1954, s. 313-315.
6 H. J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Knopf, New York 1954, 

s. 528.
7 Major Problems of US Foreign Policy 1950–1951, Prepared by the Staff of the International Studies 

Group of the Brookings Institution, Washington D.C. 1950, s. 384.
8 Szerzej: J. Stańczyk, Znaczenie bezpieczeństwa z punktu widzenia kategorii interesów narodowych, 

„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” [Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział 
Cybernetyki. Instytut Organizacji i Zarządzania], rok 1, nr 1, Warszawa 2011, s. 239-263.

9 „Według G. Modelskiego interes narodowy postuluje istnienie jednego typu wspólnoty, której żądania 
politycy musieliby uwzględnić, tj. narodu definiowanego jako ogół obywateli państwa. Tymczasem muszą 
oni uwzględniać żądania mniejszych grup niż naród, a także szerszych, od niego niezależnych, np. interesów 
innych państw. Ponieważ pojęcie interesu narodowego nie wyjaśnia wszystkich interesów, jakie rząd repr-
ezentuje – nie można zatem uzasadniać polityki zagranicznej interesem narodowym” – R. Zięba, Cele polityki 
zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. nauk. R. Zięba, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 40.
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nej wspólnoty. Inaczej mówiąc, interesy spełniają się w celach poprzez konkretne dzia-
łania polityczne. Zależność między celami a interesami jest zaś tak silna, że wpływają 
na siebie wzajemnie, warunkując się przy jakichkolwiek zmianach10. Odzwierciedlenie 
podobnego rozumowania zawarte jest również w poglądach innych wybitnych badaczy 
stosunków międzynarodowych11.

Jak dotąd wykazano, cele są ważną kategorią podmiotu funkcjonującego w środowi-
sku bezpieczeństwa. Są kategorią aksjologiczną, podobnie jak potrzeby i interesy. Ukie-
runkowują działalność na najwyższe dobro do osiągnięcia, stanowiące wartość. Zarazem, 
cele ukierunkowują na nadrzędne zadania do wykonania12. Tym samym mamy do czy-
nienia ze swoistym sprzężeniem aksjologicznych i teleologicznych podstaw formuło-
wania celów. Warte odnotowania powinny być w tym kontekście opinie, że w ostatnich 
dziesięcioleciach zmieniła się teleologia bezpieczeństwa: „Już nie tylko pierwotna wola 
przetrwania, ale ochrona dobrobytu państwa i jego obywateli, obrona wolności i tożsa-
mości – także ustrojowej – składają się na funkcje polityki bezpieczeństwa”13. Ponadto 
warto w tym miejscu dodać, że: „Bezpieczeństwo może być definiowane nie tylko jako 
określony cel, lecz również jako następstwo. Oznacza to, że nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, czym ono jest, dopóki nie zagraża nam jego utrata”14. W efekcie, określając mniej 
lub bardziej szczegółowo co się chce osiągnąć, cele bezpieczeństwa mogą specyfikować 
w istocie jego poszczególne składniki. Zatem, cel utożsamiany może być z motywem 
działania. Jednocześnie zaś z celów wynikają funkcje systemu, takiego jak państwo, reali-
zowane poprzez skonkretyzowane zadania.

Cele państw w stosunkach międzynarodowych

Ujęcie politologiczne, wskazując na państwo, pozwala najprawdopodobniej na  najbar-
dziej trafne rozpoznanie celów w odniesieniu do bezpieczeństwa działających podmio-
tów. Nieprzypadkowo bowiem kategorię bezpieczeństwa wywodzi się z nurtu realistycz-
nego, bardzo mocno sytuującego państwo w systemie międzynarodowym, a funkcję 
bezpieczeństwa państwa pierwotnie w polityce zagranicznej15. Dziś pojęcie bezpieczeń-
stwa wykroczyło oczywiście poza te początkowo nakreślone ramy. Jednak wciąż zasadne 
są w badaniach nad nim metodologie stosowane w analizie polityki zagranicznej państwa 
oraz stosunków międzynarodowych. W dokonywanych rozważaniach przydatne okazać 

10 G. Modelski, A Theory of Foreign Policy, Praeger, London 1962, s. 65-72, 118-119.
11 Por.: R. E. Jones, Analyzing Foreign Policy: An Introduction to Some Conceptual Problems, Routledge & 

K. Paul, London 1970, s. 98.
12 Por.: B. Balcerowicz, Wybrane problemy obronności państwa, AON, Warszawa 1999, s. 42.
13 J. Stefanowicz, Przedmowa, [w:] J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut 

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996, s. 7.
14 W. Multan, Bezpieczeństwo międzynarodowe ery nuklearnej, Polski Instytut Spraw Międzynarodo-

wych, Warszawa 1991, s. 22.
15 O. R. Holsti, Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and Its Challenges, [w:] 

Ch. W. Kegley, Jr., Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge, St. 
Martin’s Press, New York 1995, s. 37.
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się może sprecyzowanie rozumienia celów państwa, jakie Kalevi J. Holsti odniósł do po-
lityki zagranicznej, rozumiejąc poprzez te cele: „wyobrażenie przyszłego stanu spraw 
oraz przyszłego oznaczenia warunków, które rządy za pośrednictwem indywidualnych 
twórców polityki zamierzają spowodować poprzez wywieranie wpływu na zewnątrz oraz 
poprzez zmianę lub podtrzymanie zachowania innych państw”16. Analizując tę definicję, 
Ryszard Zięba wskazuje na następujące właściwości celów państwa17:

1) stanowią wyraz dążeń rządów państw, mają charakter świadomy poparty racjo-
nalnością, są rezultatem dłuższego procesu, w którym podejmowanie decyzji jest tylko 
jednym z etapów działań, muszą być podzielane przynajmniej przez ważną część narodu;

2) są projekcją jakiegoś indywidualnie określonego stanu spraw, warunków i rzeczy 
korzystnych dla danego państwa;

3) są formułowane jako dyrektywy działań politycznych, więc organy rządowe 
są zobowiązane do zmierzania w kierunku ich osiągnięcia;

4) są adresowane do określonego środowiska celem wywierania wpływu na rozma-
ite podmioty dla osiągania warunków umożliwiających osiągnięcie zakładanych zamie-
rzeń.

5) Cele państwa, a w zamiennym ujęciu cele narodowe18, to cele uniwersalne (ogól-
nie właściwe państwu, jak w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa, wzrostu jego 
siły oraz pozycji międzynarodowej i prestiżu) oraz cele specyficzne (określane przez typ 
państwa, jego ustrój społeczno-polityczny, formę rządów, atrybuty siły, położenie geo-
graficzne i geopolityczne, doświadczenia historyczne, kulturę, potencjał możliwości od-
działywania międzynarodowego, stosunki sąsiedzkie, zobowiązania zagraniczne itd.). 
Skupiając się na zasadniczych w tym opracowaniu celach uniwersalnych, zauważamy, 
że jest to grupa celów podstawowych. Wśród nich: „Zapewnienie bezpieczeństwa pań-
stwa jest celem, który wynika z konieczności zaspokajania najżywotniejszych potrzeb 
jego istnienia i przetrwania całości państwa” 19. Bez ich zaspokojenia nie może być mowy 
o prowadzeniu polityki państwa i osiąganiu jakichkolwiek celów. Właśnie dlatego pań-
stwa gotowe są ograniczać inne potrzeby, interesy i cele, jeśli tylko służyć to może ich 
bezpieczeństwu20. W sytuacji napięcia czy konfliktu (napaści, wojny) zapewnienie bez-
pieczeństwa jest przecież celem, któremu podporządkowane są wszystkie siły i środki 
oraz poświęcane jest życie obrońców. Wzrost siły państwa jest natomiast celem rozumia-
nym szeroko – w sensie siły materialnej i moralnej, wojskowej, politycznej, gospodarczej 
itd., co zapewniać ma zdolności rozwojowe, istotne również z punktu widzenia bezpie-

16 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1967, 
s. 126.

17 R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. 
nauk. R. Zięba, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 38.

18 A. F. K. Organski, The Power Transition, [w:] Global Changes and Theoretical Challenges. Approaches 
to World Politics for the 1990’s, Eds. by E. O. Czempiel, J. N. Rosenau, Lexington., Toronto 1989, s. 367-375.

19 J. Kukułka, Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa 1984, s. 43. Por.: R. Vukadinović, 
Osnove teorije vanjske politike, Centar za Kulturnu Djelatnost, Zagreb 1981, s. 134-132.

20 Znajduje to odzwierciedlenie w koncepcji tzw. twardego jądra interesu narodowego w ujęciu klasyka 
teorii „realizmu politycznego”: H. J. Morgenthau, Dilemmas of Politics, University of Chicago Press, Chicago 
1958, s. 65-69.
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czeństwa21. Wzrost pozycji międzynarodowej państwa jest zaś możliwy w sytuacji osią-
gnięcia dwóch poprzednich celów: „Podnoszenie pozycji międzynarodowej państwa słu-
ży bowiem jednocześnie umacnianiu jego bezpieczeństwa i siły”22. Znajduje to odzwier- 
ciedlenie w roli międzynarodowej, uczestnictwie w  organizacjach międzynarodowych 
i sojuszach oraz innych ugrupowaniach i porozumieniach.

Poza państwami, w analizie celów zorganizowanej działalności wyróżniani powinni 
być jednak i inni uczestnicy współczesnych stosunków międzynarodowych, jak organi-
zacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, narody niepaństwowe i inni. W sto-
sunku do tych uczestników również zostały podjęte próby służące przeanalizowaniu ich 
celów w systemie międzynarodowym. Taka analiza celów tego rozległego grona uczest-
ników stosunków międzynarodowych powiązana została przez Raymonda F. Hopkinsa 
i Richarda W. Mansbacha z analizą wartości oraz polityki, jako działalności dopełniają-
cej cele taktyczne. W hierarchii motywacji aktorów-uczestników stosunków międzyna-
rodowych wartości stanowią przedmioty pragnień, cele ogólne – preferowane przyszłe 
sytuacje, cele konkretne – konkretne kroki prowadzące do celu, a polityka – konkretną 
działalność prowadzącą do celu23.

W usytuowaniu celów związanych z bezpieczeństwem państwa użyteczne mogą się 
okazać typologie odnoszące się do polityki zagranicznej. Zauważamy tutaj: z jednej stro-
ny, wyróżnianie celów ukierunkowanych na wzmacnianie własnej siły i współzawod-
nictwo, a niekiedy wręcz ekspansję; zaś z drugiej strony, na umacnianie pokoju poprzez 
współpracę międzynarodową i poszanowanie prawa, a często drogą potrzebnych ku temu 
samowyrzeczeń24. Niekiedy ta dychotomia bywa chyba jednak zbytnio upraszczana w ze-
stawieniach celów egoistycznie wyrażających interesy narodowe (przetrwanie, niezależ-
ność, dobrobyt i prestiż) oraz celów odzwierciedlających je w sposób idealistyczny, czy 
wręcz altruistyczny (pokój, sprawiedliwość, przyzwoity standard życia i wartości moral-
ne)25. Cele bezpieczeństwa uzyskują w tych typologiach pierwszoplanowe usytuowanie, 
co wyrażać ma stosowne nazewnictwo: cele podstawowe26, bezpośrednie cele-interesy27, 
cele egzystencjalne28.

21 Szerzej: J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 
Warszawa 1996.

22 J. Kukułka, Międzynarodowe stosunki polityczne, s. 44.
23 R. F. Hopkins, R. W. Mansbach, Structure and Process in International Politics, Evanston, San Fran-

cisco – London 1973.
24 Por.: A. F. K. Organsky, World Politics, Knopf, New York 1958, s. 53-56, 63-77; A. Wolfers, Discord and 

Collaboration: Essays on International Politics, Johns Hopkins Press, Baltimore 1963, s. 73-80; W. F. Hanrie-
der (ed.), Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays, McKay, New York 1971, s. 115-116; G. Modelski, A 
Theory of Foreign Policy, Praeger, London 1962, s. 91-93; J. Stoessinger, The Might of Nations. World Politics 
in Our Time, Random House, New York 1965, s. 21-31.

25 R. Endicott Osgood, Ideals and Self-Interest in America’s Foreign Relations: The Great Transformation 
of the Twentieth Century, University of Chicago Press, Chicago 1953, s. 4-7.

26 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1967, 
s. 131.

27 K. Von Vorys, The Concept of National Interest, [w:] V. Van Dyke (ed.), Some Approaches and Concepts 
Used in the Teaching of International Politics, State University of Iowa, Iowa City 1957, s. 51.

28 J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978, s. 262.
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Analiza celów w stosunkach międzynarodowych wymaga analizy systemowej. Jed-
nak w opinii Czesława Maja skupienie się na teleologicznej sferze działalności systemów 
międzynarodowych nie wystarcza dla dokonania wyczerpującej prezentacji kompletnego 
katalogu celów poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych oraz pełnej 
ich typologii: „Przy uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń podjąć można starania o wy-
odrębnienie następujących celów uczestników stosunków międzynarodowych:

1) kryterium perspektywy czasowej: strategiczne, taktyczne, operacyjne;
2) kryterium istotności: główne, pomocnicze;
3) kryterium przedmiotowe: polityczne, ekonomiczne, kulturalne, militarne, ide-

ologiczne;
4) kryterium funkcjonalne: komplementarne, paralelne, zbieżne, wspierające, koli-

dujące, konfliktowe, sprzeczne, wyizolowane;
5) kryterium genetyczne: pierwotne, wtórne;
6) kryterium podmiotowe: zależne od uczestnika stosunków międzynarodowych”29.
Oczywiście, co uwzględnia autor przedstawionej klasyfikacji, nie jest to pełen kata-

log konkretnych celów politycznych poszczególnych uczestników stosunków międzyna-
rodowych z uwagi na złożoność problematyki wartości30.

Jednakże nie brak w literaturze przedmiotu prób konkretyzowania celów państw. Ist-
nieją cele, które zaliczane są do grupy wspólnych celów dla wszystkich państw. Arnold 
Wolfers rozróżnia m.in. aspiracyjne cele posiadania i środowiska31. Według Normana 
Hilla takimi celami są zaś w szczególności: bezpieczeństwo narodowe, ład ekonomiczny 
i prestiż32. Charles Lerche i Abdoul Said rozróżniają szczegółowo cele ogólne (samopo-
czucie, bezpieczeństwo i dobrobyt) oraz cele bezpośrednie państwa (samopoczucie, bez-
pieczeństwo, dobrobyt, prestiż, jednolitość i obrona ideologii, a także siła)33. Zdaniem 
Vernona Van Dyke są to: bezpieczeństwo i suwerenność, pokój, dobrobyt, promocja ide-
ologii i sprawiedliwości, siła, prestiż i duma oraz ekspansja34. W wizji systemu celowo-
ściowego autorstwa Jean-Baptiste Duroselle’a wyróżnione zostały: bezpieczeństwo, potę-
ga, bogactwo, prestiż i ekspansja (religijna lub rewolucyjna)35. Natomiast Raymond Aron, 
wyodrębniając cele wieczne oraz cele historyczne, do celów wiecznych (abstrakcyjnych) 
zaliczał: bezpieczeństwo, potęgę i chwałę36.

29 Cz. Maj, Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin 1992, s. 29.

30 Por.: K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 
1967, s. 136-150.

31 A. Wolfers, Discord and Collaboration: Essays in International Politics, Johns Hopkins Press, Baltimore 
1963, rozdz. 5.

32 N. Hill, International Politics., Harper & Row, New York 1963.
33 Ch. Lerche, Foreign Policy of the American People, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1961; A. Said, 

Concepts of International Politics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1963. 
34 V. Van Dyke, International Politics, University of Michigan Press, New York 1957, s. 154-167; tenże w 

drugim wydaniu tej książki, Appleton-Century-Croft, New York 1972, s. 198-220.
35 J.-B. Duroselle, Tout empire périra. Une vision théorique des ralations internationals, Publications de la 

Sorbonne, Paris 1982, s. 88.
36 W grupie celów historycznych (konkretnych) znalazły się: przestrzeń, ludzie i dusze, którym 

odpowiadają określone idee. R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann Lévy, Paris 1962, s. 82-92. 
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W polskiej literaturze politologicznej poświęconej stosunkom międzynarodowym 
i polityce zagranicznej państwa zwraca uwagę teoretyczny wkład Józefa Kukułki, pole-
gający na sprecyzowaniu relacji pomiędzy potrzebami, interesami i celami oraz wyszcze-
gólnieniu ich zasadniczych rodzajów. Autor ten, jako pierwotne uznaje potrzeby aspira-
cyjne, które w toku procesu realizacji przekształcają się w potrzeby operacyjne (stające się 
interesami), na podstawie których formułowane są cele stymulujące i ukierunkowujące 
do określonych działań37. Te działania służyć mają zaspokojeniu potrzeb i realizacji inte-
resów: „Jest to proces zorientowany na odpowiadające potrzebom cele, przede wszyst-
kim zaś polega on na identyfikacji, konfrontacji i żądaniach zmierzających do przezwy-
ciężania różnorakich uwarunkowań przeciwnych tym celom”38. Proces ten odbywa się 
w określonym środowisku, uwarunkowującym możliwości realizacji aspiracji w drodze 
konieczności ich hierarchizowania. To środowisko odnosi się nie tylko do wewnętrznej 
struktury systemów elementarnych (poszczególnych uczestników stosunków międzyna-
rodowych), lecz obejmuje także uwarunkowania systemu międzynarodowego39. Potrzeby 
aspiracyjne przyporządkowywane są do podstawowych i naturalnych celów uczestników 
stosunków międzynarodowych oraz ich systemów. Potrzeby operacyjne także są przypo-

W wersji polskiej: Raymond Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), tłumaczenie Adam Mielczarek, 
Centrum im. Adama Smitha. EXIT, Warszawa 1995, s. 100-102.

37 Należy wyjaśnić, że w opinii Józefa Kukułki, co bywa mylnie interpretowane, interesy zajmują 
miejsce między potrzebami a celami: „Są one formą wyrażania i ukierunkowania realizowanych potrzeb,  
a zarazem tworzą ogniwo łączące owe potrzeby z celami narodów, państw czy ich grup kierowniczych. […]  
W ten sposób współzależność potrzeb, interesów i celów tworzy wewnętrzny mechanizm wszystkich pro-
cesów oddziaływań międzynarodowych” – J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów 
w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, red. nauk. 
E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 244. Inaczej formułuje 
te zależności Waldemar Kitler, a mianowicie w następującej kolejności: „wartości […]; potem potrzeby – jako 
chęć ich zaspokojenia; po nich stałe cele – jako ostateczne i pożądane skutki działania; i wreszcie interesy – 
które w tym wypadku będą oznaczać formę i sposób wyrażania i ukierunkowania realizowanych potrzeb  
i osiąganych stałych celów z punktu widzenia korzyści, jakie ma przynieść określone działanie” – W. Kitler, 
Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2011, s. 78-79.

38 J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978, s.  261-262. 
Por.: H.  Cantril, The Patterns of Human Concerns., The Rutgers University Press, New Brunswick 1965; 
P.-H. Chombart de Lauwe, Pour une sociologie des aspirations, Denoël, Paris 1971.

39 Z uwagi na owe uwarunkow-
ania środowiskowe cele: „Powinny być zatem rozumiane nie tyle jako świadome antycypow-
anie nowych zjawisk i procesów przez określonego uczestnika stosunków międzynarodowych, ile 
jako końcowe, pożądane przez system stany rzeczy, będące funkcją aktywności ich sprzężeń (trak-
towanych oddzielnie lub całej struktury) oraz relacji system – środowisko. Istnieje bowiem ścisła 
współzależność poszczególnych celów systemów międzynarodowych i celów ich środowiska”  
– J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, s. 263. Por.: J. G. Miller, Systemy żywe, „Prakseo-
logia”, 1969, nr 34, s. 22.
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rządkowane do celów i z tego powodu mają charakter komplementarny, a nie rozłącz-
ny40. Wyróżnionymi przez Józefa Kukułkę celami podstawowymi są41:

1) cele egzystencjalne (obejmujące maksymalizację szans przetrwania); odnoszą się 
do potrzeb egzystencji: materialnych i świadomościowych, ekonomicznych i  organiza-
cyjnych, przetrwania i bezpieczeństwa, identyczności i osobowości uczestników stosun-
ków międzynarodowych;

2) cele koegzystencjalne (zapewniające odpowiednią rolę w środowisku międzyna-
rodowym); odnoszą się do potrzeb koegzystencji: przynależności i współżycia, łączności 
i zorganizowania (wręcz normatywizacji), współpracy i współzawodnictwa, suwerenno-
ści i roli (prestiżu);

3) cele funkcjonalne (determinujące wysoką efektywność osiągania dwóch pierw-
szych typów celów); odnoszą się do potrzeb aktywności: funkcjonowania i rozwoju, in-
formacyjnych i regulacyjnych, sprawności i innowacji, sytuacyjnych i skuteczności.

Wskazana typologia stanowi jednocześnie, w ujęciu Józefa Kukułki, swego rodzaju 
hierarchię celów uczestników stosunków międzynarodowych, w której na pierwszym 
miejscu plasują się potrzeby, interesy i cele egzystencjalne42: „Dotyczą one trzech elemen-
tów konstytutywnych państwa, tzn. terytorium, ludności i władzy. Obejmują wszelkie 
warunki i czynniki ich przetrwania, integralności i bezpieczeństwa oraz poszanowania 
ich tożsamości i suwerenności”43. Tym samym, owe cele egzystencjalne są najważniejszy-
mi celami państwa i dlatego też najbardziej stabilnymi. Ich podważenie bądź naruszenie 
stawia pod znakiem zapytania możliwości realizacji pozostałych celów. Natomiast od-
woływanie się do ich żywotnego charakteru służy często państwom w usprawiedliwia-
niu ich działań. Na drugim miejscu sytuują się potrzeby, interesy i cele koegzystencjalne. 
Są one zorientowane na odpowiednie usytuowanie danego podmiotu w środowisku jego 
działania44, w tym także oczywiście w środowisku międzynarodowym: „Zakładają więc 

40 Szerzej: J. Stańczyk, Bezpieczeństwo jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka i grup społecznych, 
„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” [Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział 
Cybernetyki. Instytut Organizacji i Zarządzania], rok 1, nr 2. Warszawa 2011, s. 159-178.

41 J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, s. 262-263. Por.: T. Kocowski, Systemowa 
koncepcja repertuaru potrzeb człowieka, „Prakseologia”, 1975, nr 3-4, s. 45, 67-80; tenże, Taktyka i strate-
gia sterowania motywacją ludzką w skali masowej, [w:] Socjotechnika – style działania, red. A. Podgórecki. 
„Książka i Wiedza”, Warszawa 1972, s. 445-451.

42 Przypomnieć trzeba, że Józef Kukułka wyprowadził te cele wprost z potrzeb. W opinii innych 
autorów zasadniej jest natomiast wiązać cele z interesami poprzez bardziej szczegółową zależność: 
potrzeby→interesy→cele. Por.: Z. J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, Lublin 1986, s. 143-145; R. Zięba, Cele 
polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna państwa, red. J. Kukułka, R. Zięba, Uniwersytet Warszawski. 
Instytut Stosunków Międzynarodowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 59; 
M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Polityka zagraniczna, PWN, Warszawa 1984, s. 26; T. Łoś-Nowak, Stosunki 
międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 
s. 195-196.

43 J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, red. nauk. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 244. 

44 Por.: F.-X.. Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart 1970.
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zapewnianie im jak najwyższego stopnia autonomii i zarazem jak największego udzia-
łu w szerszych procesach oddziaływań międzynarodowych, co łącznie może podnosić 
pozycję i zwiększać ich prestiż międzynarodowy”45. Poprzez różnicowanie, wzbogacanie 
i maksymalizowanie uczestnictwa międzynarodowego państwa starają się osiągać swoje 
cele, w tym te dotyczące bezpieczeństwa (np. poprzez udział w organizacjach międzyna-
rodowych, sojuszach, ugrupowaniach koalicyjnych i innych porozumieniach). Znajdują-
ce się zaś na trzecim miejscu potrzeby, interesy i cele funkcjonalne służą wspomaganiu 
procesu realizacji dwóch poprzednich typów: „Zakładają one ciągłe polepszanie racjona-
lizacji, sprawności i efektywności uczestnictwa państwa w stosunkach międzynarodowy-
ch”46. To w ich ramach może się odbywać funkcjonalna koordynacja polityki wewnętrz-
nej z polityką zagraniczną dla skutecznego prowadzenia polityki bezpieczeństwa, co jest 
szczególnie istotne zwłaszcza w dobie globalizacji47.

Zarysowane trzy grupy celów (wraz z powiązaniem ich z potrzebami, a pośrednio 
też z interesami) są właściwe wszystkim państwom. Oczywiście, ich zakres i ranga zależą 
od rangi państwa, oceny własnego miejsca w systemie międzynarodowym, a także skali 
zamierzeń opartych na aspiracjach. W sytuacji maksymalizowania celów może docho-
dzić do  nadinterpretowania tzw. żywotnych interesów48, co prowadzi często do napięć 
i  sprzeczności międzynarodowych, zaś w skrajnych przypadkach także do konfliktów. 
Może zatem dochodzić do sprzeczność celów, a także do sytuacji, gdy dany podmiot 
uznaje zasadę, że „cel uświęca środki”. Jest to jednak zrozumiałe, gdyż pierwszoplano-
wym celem państw i narodów jest zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim sobie. 
Oczywista jest ponadto odpowiedzialność rządów wobec własnych społeczeństw, nie zaś 
wobec społeczności międzynarodowej. Można nawet postawić tezę, że to właśnie dla za-
gwarantowania bezpieczeństwa społeczności ludzkich powstały państwa49. Prymat inte-
resów bezpieczeństwa nie wyklucza jednak, że niekiedy państwa dla realizacji ważnych 
(żywotnych na ogół, choć niekiedy związanych także z zaspokajaniem aspiracji w zakre-
sie prestiżu międzynarodowego) celów podejmują działania nawet w gruncie rzeczy ry-
zykowne dla swego bezpieczeństwa50. Głównym celem pozostaje jednak ochrona żywot-

45 J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Stosunki międzynarodowe…, s.  245. Por.: International Security: Reflections on Survival and Stability, red.  
K. J. Twitchett, Oxford University Press, London 1971.

46 J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Stosunki międzynarodowe…, s. 245.

47 Szerzej: R. Zięba, Wpływ tendencji globalizacyjnych na bezpieczeństwo narodowe, „Rocznik Nauk Po-
litycznych”, 2001, t. 3, s. 54-55.

48 Szerzej: F. Hartmann, The Relations of Nations, Macmillan, New York 1962, s. 6, 14; J. Frankel, Na-
tional Interest, Pall Mall, London 1970, s. 73-76; F. S. Northedge, The International Political System, Faber, 
London 1976, s. 194-197.

49 Według amerykańskich politologów grupy ludzi w poszukiwaniu bezpieczeństwa „ukształtowały się 
w państwa narodowe, a nacjonalizm powstał jako rezultat wysiłków, aby postawić bezpieczeństwo państwa 
ponad wszystkimi innymi wartościami”. Security in a World of Change. Readings and Notes on International 
Relations, L. W. Farnsworth, Richard B. Gray (eds.), Belmont 1969, s. 5.

50 S. Bieleń, Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w nauce brytyjskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, 
1983, z. 10, s. 110; R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), s. 101.
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nych wartości, pośród których podstawową wartością jest przetrwanie (w najwęższym 
rozumieniu bezpieczeństwa), a rozwój i tożsamość są jego koniecznym dopełnieniem51. 
Umacnianie bezpieczeństwa jest więc głównym celem polityki państwa (w tym we-
wnętrznej, zagranicznej i obronnej), która służyć ma zabezpieczaniu żywotnych potrzeb 
oraz wartości danego państwa i społeczeństwa.

Inaczej przedstawiają się okoliczności związane z maksymalizowaniem celów ko-
egzystencjalnych (adresowanych głównie do innych państw) i celów funkcjonalnych. 
Wszelkie bowiem formy współpracy poprzez wnoszenie inicjatyw i podejmowanie wy-
siłków międzynarodowych na rzecz pokoju i rozwoju przyczyniają się do rozwoju kultu-
ry współżycia międzynarodowego i umacniania bezpieczeństwa52.

Zauważyć trzeba, że wskazane grupy celów mają charakter zbiorczy, a zatem daje się 
w nich wyszczególnić wiele celów szczegółowych, pomocniczych czy roboczych: „Niższe 
cele są zwykle środkiem do realizacji celów wyższego stopnia wartości […]”53. Ponad-
to, te grupy celów podstawowych są współzależne. Największą zmiennością pośród nich 
cechują się zaś cele funkcjonalne54. Omówiona klasyfikacja, głównie ze względu na swą 
prostotę ujęcia, zachowuje aktualność, stanowiąc zarazem podstawę dla formułowania 
nowych twórczych rozwiązań w tym zakresie.

Ujęcie strategicznie celów państwa

Zaakcentować należy, że cele są niezwykle ważne dla formułowania polityki i strategii 
działania państwa: „w formułowaniu polityki i strategii państwa, należy przede wszyst-
kim podkreślić konieczność posiadania przez to państwo swojej wizji, misji i celów dzia-
łania w zakresie zapewnienia bytu i rozwoju, dostępu do dóbr i ich podziału, sposobu 
sprawowania władzy”55. Tym samym zaznacza się ścisłe powiązanie celów ze strategiami 
działania. O silnych związkach między bezpieczeństwem a strategią szczególnie wymow-
nie świadczy opinia Johna Garnetta, który określa bezpieczeństwo jako szeroką „wiązkę 
idei wyznaczających kierunki myślenia strategicznego”56. Co istotne, bezpieczeństwo for-
mułowane jako podstawowy cel polityki i strategii działania państwa przenosi na środo-

51 „Wola przetrwania państwa, czyli zachowania własnej egzystencji i tożsamości, a więc suwerenności 
i integralności terytorialnej, realizuje się w polityce zagranicznej przede wszystkim poprzez wspólne wszyst-
kim państwom, bez względu na epokę i system wewnętrzny, stałe dążenie do optymalnego bezpieczeństwa”. 
A.  Czarnocki, Z. J. Pietraś, Współistnienie państw. Wstęp do międzynarodowych stosunków politycznych, 
UMCS. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, Lublin 1988, s. 96.

52 J. Kukułka, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Stosunki międzynarodowe…, s. 245. Por.: J. Stańczyk, Wielowymiarowość bezpieczeństwa – zarys problematy-
ki, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, pr. zbior. pod red. nauk. J. Dębowskiego, 
E. Jarmocha, A. W. Świderskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 13-24.

53 R. Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa 1980, s. 231.
54 R. Zięba, Cele polityki zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii…, s. 46.
55 J. Gryz, Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 62.
56 Theories of Peace and Security. A Reader in Contemporary Strategic Thought, ed. by J. Garnett, London 

1970, s. 31.



118 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2012/2013

wisko międzynarodowe jego wewnętrzne potrzeby, interesy i wartości, w tym aspiracje 
danego narodu oraz społeczno-kulturową specyfikę jego systemu operacyjnego.
Przyjęło się określać, że zadaniem polityki jest formułowanie celów, zaś zadaniem stra-
tegii – wybór środków i sposobów ich osiągania w ramach konkretnej koncepcji działa-
nia (przemyślanej i konsekwentnie realizowanej)57. Wynikałoby z tego, że polityka pełni 
zwierzchnią rolę nad strategią. Jako metoda postępowania, strategia dotyczy procesu 
optymalizacji celów względem posiadanych sił i środków oraz służy przyporządkowaniu 
ich osiąganiu celów. Tym samym strategia służy skutecznej realizacji polityki58. Prezen-
towane stanowisko nawiązuje zatem wprost do klasycznego rozumienia relacji między 
polityką a  strategią, przypisywanego zwłaszcza Clausewitzowi (strategia sztuką użycia 
środków i sił wojskowych dla osiągnięcia celów politycznych)59. Problem relacji między 
polityką a strategią okazuje się jednak bardziej złożony60.

Pojęcie strategii państwowej (narodowej)61 czy wielkiej strategii odnoszone jest 
do tzw. polistrategii w ujęciu Józefa Kukułki. Analizując dokonujące się systematycznie 
rozszerzanie rozumienia pojęcia strategii, autor ten słusznie wskazuje, że doprowadziło 
to w konsekwencji do jej utożsamienia z „najwyższą sztuką zabezpieczania interesów na-
rodowych, sztuką ‘mierzenia i łączenia razem wszystkich środków, którymi dysponują 
naród i państwo, aby zapewnić powodzenie wyraźnie zdefiniowanej polityki ogólnej’”62. 
Zabezpieczanie tych interesów odbywa się na coraz większej ilości płaszczyzn poprzez 
odpowiednią politykę. Dlatego w tych okolicznościach, w konsekwencji logiki rozwoju 
ogólnej polityki państwa, potrzebna jest „strategia uniwersalna, sprzęgająca wszystkie 
dziedziny krajowe i międzynarodowe”63, którą nazwał właśnie polistrategią. Skoncentro-
wana jest na długofalowych celach i wartościach z całego spektrum zagadnień ważnych 
w skali narodu, określając sposoby ich osiągania. W jej ramach zawarte miałyby zostać 

57 S. P. Sałajczyk, Strategia w polityce współczesnych państw. Aspekty teoretyczne, [w:] Między polityką 
a strategią. Polska w środowisku międzynarodowym, red. R. Kuźniar, Fundacja Studiów Międzynarodowych. 
Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 1994, s. 20.

58 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2010, s. 14 i 17.

59 C. von Clausewitz, O wojnie, Wyd. MON, Warszawa 1958. Por.: A. Beaufre, Évolution de la stratégie, 
“Stratégie”, Octobre – Décembre 1970, nr 24, s. 6.

60 Por.: B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, …, s.  17; S. Koziej, Między bezpieczeństwem  
a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 10-11; R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 179-180. 

61 „Otóż strategia narodowa to teoria i praktyka działania państwa ukierunkowanego na osiągnięcie 
założonych celów we wszystkich dziedzinach ujmowanych w skali ogólnej i mających charakter długofalowy 
dla zapewnienia odpowiedniego bytu i rozwoju” – Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, MON, War-
szawa 2007, s. 14.

62 T. Albord, L’ère crépusculaire de la stratégie (1919-1939), RDN, Octobre 1965, s.  1518; J. Kukułka, 
Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978, s. 122.

63 Ibidem, s. 124. Por. A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, tłumaczył z francuskiego 
F. Dziedzic, Wyd. MON, Warszawa 1968, s. 37; F. Ruge, Politik aun Strategie, Bermard & Graefe Verlag für 
Wehrwesen, Frankfurt am Mein 1967, s. 34.
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strategie sektorowe, a całość podporządkowana władzom państwa – zgodnie z zasadą 
prymatu polityki64. Tym samym, rolę dominującą mają do odegrania cywilne kompo-
nenty polistrategii, co może z kolei sprzyjać upowszechnieniu podejścia strategicznego 
w działalności państwa65.

Mając charakter polityczny, polityka bezpieczeństwa i strategia bezpieczeństwa 
są jego instrumentami. Bezpieczeństwo jest bowiem najważniejszym celem funkcjono-
wania państwa, jako zasadniczego podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Jednak 
spotkać się można z nazewnictwem odwołującym się do innych słów, takich jak wizja czy 
misja, które pojawiają się w dokumentach państwowych o randze strategicznej. W rozu-
mieniu Jarosława Gryza „można stwierdzić, że:

 – wizja bezpieczeństwa podmiotu wyraża konceptualną gotowość do sprostania wy-
zwaniom, zagrożeniom, szansom, zwykle określającym jego działania na rzecz za-
pewnienia bytu i rozwoju w średnio- i długoterminowej perspektywie czasu;

 – misja bezpieczeństwa podmiotu określa sposób jego bieżącego działania na rzecz za-
pewnienia bytu i rozwoju w stosunku do istniejących (rozpoznanych) wyzwań za-
grożeń, szans;

 – cele bezpieczeństwa podmiotu wyznaczają kierunek działań (realizowanych bądź po-
dejmowanych) w stosunku do istniejących (rozpoznanych) oraz prognozowanych 
wyzwań zagrożeń, szans.
Wizja, misja i cele podmiotu są przy tym zawsze związane z wyzwaniami, zagro-

żeniami, szansami, które rozpoznawane są w oparciu o paradygmat bezpieczeństwa”66. 
Składniki te wskazany autor rozpatruje w ramach zbioru składającego się na „krąg bez-
pieczeństwa”, decydującego o bycie i rozwoju państwa, a także jego polityce i strategii. 
Przez ten pryzmat można oceniać skuteczność działania państwa. „O ile przy tym wizja, 
misja oraz cele państwa zasadniczo pozostają niezmienne, to sposób ich realizacji, owa 
koncepcja działania w czasie i przestrzeni, czyli strategia, poddana jest stałemu oddziały-
waniu wyzwań, zagrożeń i szans. Warto w tym miejscu podkreślić, iż wymienione skład-
niki przesądzają o:

 – zdolności państwa do sprostania wyzwaniom dla bytu i rozwoju;

64 Zdaniem Witolda Pokruszyńskiego: „Możemy bez większego błędu już teraz przyznać, że polistrate-
gia bezpieczeństwa narodowego obejmuje wszystkie 9 kategorii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
a  mianowicie: bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, militarne, publiczne, ekologiczne, informacyjne, 
społeczne, kulturowe i religijne. Natomiast polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego obejmuje systemy 
polityczne państw, globalizację, regionalizację i instytucjonalizację oraz politykę zagraniczną państw” 
– W. Pokruszyński, Polityka a strategia bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Al-
cide De Gasperi, Józefów 2011, s. 51.

65 Do pożądanych cech polistrategii bezpieczeństwa narodowego zalicza się m.in.: przyszłościowy 
charakter, synergiczność, mobilizacyjność, profilaktyczność, państwowocentryczność, szeroki zakres 
przestrzenny i kooperatywność. P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normaty-
wne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2005, s. 259-263.

66 J. Gryz, Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, 
s. 59. Por.:  J. Stańczyk, Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2010/2011, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
Wrocław 2011, s. 15-33.
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 – wrażliwości państwa na zagrożenia dla bytu, rozwoju i zdolności do przeciwstawia-
nia się im;

 – umiejętności państwa do kreowania i wykorzystania szans na rzecz zapewnienia bytu 
i rozwoju”67.
A zatem, i w tym znaczeniu strategicznym, cele są pochodną wartości, potrzeb i in-

teresów. Wartości, potrzeby, interesy i cele warunkują politykę bezpieczeństwa państwa. 
Osiąganie celów, realizacja interesów i zapewnianie potrzeb dokonuje się w ramach poli-
tyki państwa, która wyrażana jest w strategiach.

Wskazać należy więc, że mamy do czynienia z praktyczną organizacją państwa 
na rzecz realizacji jego celów, w tym bezpieczeństwa, jako pierwszoplanowego celu jed-
nostki politycznej. Zakładając przesłankę celowości w określaniu polityki bezpieczeń-
stwa państwa, dookreślenia wymaga też cel, jakim jest bezpieczeństwo: „Ale nie bez-
pieczeństwo w ogóle, lecz bezpieczeństwo konkretne, tu i teraz, w zastanych warunkach 
środowiska międzynarodowego – inaczej mówiąc bezpieczeństwo zoperacjonalizowa-
ne”68. I właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą koncepcje strategiczne, przekła-
dające potrzeby i interesy na dookreślone zadania, stosownie do danych warunków oraz 
z uwzględnieniem posiadanych możliwości.

Podsumowanie

Cele obecne są w dwóch zasadniczych typach działalności podmiotów: działalności prak-
tycznej oraz działalności poznawczej (mając przy tym znaczenie regulacyjne). Rozpa-
trywane powinny być w odniesieniu do wartości oraz potrzeb i interesów. Tym samym, 
przyczynowo-skutkowy ciąg aktywności potrzeba–interes–cel–działanie ma znaczenie 
nadrzędne w działalności politycznej. W jej ramach wyprowadzane są cele o różnym ho-
ryzoncie czasowym: długoterminowe, średnioterminowe i bezpośrednie. W zależności 
od różnie przyjmowanych założeń metodologicznych grupuje się je na cele: strategiczne, 
operacyjne czy nawet taktyczne69. Cele bezpośrednie dookreślają działania podejmowane 
w ramach ściśle skonkretyzowanych zadań (niekiedy są wiązane z działalnością opera-
cyjną). Względem celów w procesie decyzyjnym dobierane są środki i metody działania, 
stosownie do aprobowanych norm i zasad, które określane są przez dany zespół wartości. 

67 J. Gryz, Zarys podstaw teorii…, s. 60. Por.: J. Stańczyk, Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa  
i pokoju oraz strategie i sposoby ich rozwiązywania, [w:] Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań 
XXI wieku. Część I. Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju, red. R. Rosa, Wydawnictwo 
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, s. 17-25.

68 M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Instytut stosunków 
Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s.  120. 
Por.: J. Stańczyk, Złożoność kategorii bezpieczeństwa – zarys problematyki, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a 
transdyscyplinowość. Tom II. Aspekty edukacyjne i politologiczne, zbiór prac pod red. nauk. E. Jarmocha, A. 
W. Świderskiego, I. A.  Trzpil, Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo 
Naukowe, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 239-255.

69 L. Krzyżanowski, Podstawy nauki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, 
s. 270-271.
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Ukierunkowując działanie, cele są istotnym ogniwem w procesach: decyzyjnym, a także 
implementacyjnym i weryfikacyjnym.
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POSITIONING SECURITY AMONG THE OBJECTIVES OF PARTICIPANTS  
OF INTERNATIONAL RELATIONS

The article presents an approach of the political science to national objectives in international 
relations. Among these goals, the attention is focused on security, because it is the overriding 
goal of human activity. The objectives are considered in the context of activity, as a central 
category of humanities and social sciences. Thus, the activity is also a leading interest of the 
science of international relations. Because the formulation of objectives plays an essential role 
in the functioning of the organization, it is also an important step in the strategic planning of the 
state. The article presents views of various scholars and positions of various theoretical trends. 
The author examines issues taken in terms of the need – interest – goal – operation. It presents 
various classifications of objectives and relationships between them. It also demonstrates the 
importance of goals in a practical and cognitive activity.

Key words: national security, international security, international relations, needs, interests, goals, 
activity, state, policy, strategy


