
Błażej Sajduk

Zemsta geografii
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie nr 14, 138-150

2013



138

K U L T U R A       

Błażej Sajduk*9

RECENZJA – ZEMSTA GEOGRAFII

RosnÈce zainteresowanie refl eksjÈ geopolitycznÈ w krÚgu anglosa-
skiej nauki o stosunkach miÚdzynarodowych niektórzy ïÈczÈ ze stop-
niowym powrotem paradygmatu neorealistycznego1,10który po okresie 
nieobecnoĂci w gïównym nurcie zaczyna podwaĝaÊ neoliberalnÈ wi-
zjÚ porzÈdku miÚdzynarodowego (zob. Osica 2012). Tendencja ta, 
choÊ z pewnym opóěnieniem, jest widoczna równieĝ nad WisïÈ2,11takĝe 
w naszym kraju zaczyna siÚ coraz czÚĂciej mówiÊ i pisaÊ o powrocie geo-
polityki (zob. Mondry 2010). Próĝno jeszcze w podrÚcznikach do inter-
nacjologii szukaÊ obszernych passusów poĂwiÚconych analizie geopolitycz-
nej, jednak prawdopodobnie sytuacja ta ulegnie niebawem zmianie. 
Sukcesywnie roĂnie bowiem liczba wydawanych, tïumaczonych i popu-
laryzowanych w naszym kraju publikacji z tej dziedziny (zob. strona 
internetowa Instytutu Geopolityki)3.12Zapewne podobna przyszïoĂÊ 
czeka ZemstÚ geografi i. Co mapa mówi nam o nadchodzÈcych konfl iktach i naszym 
zmaganiu siÚ z losem (zob. Kaplan 2012). WspóïczeĂnie w nauce obsto-
sunkach miÚdzynarodowych coraz czÚĂciej pojawia siÚ wiele okreĂleñ 
wiÈĝÈcych pojÚcie „geopolityki” z róĝnymi pokrewnymi obszarami ba-
dañ, stÈd moĝna spotkaÊ m.in. geopolitykÚ emocji (zob. Moïsi 2012) 
czy geopolitykÚ krytycznÈ (zob. Tuathail 1996; Dybczyñski 2013:222–227; 
Potulski 2010:260–278), sÈ równieĝ badacze, którzy bazujÈc na ustale-
niach geografi cznych, starajÈ siÚ konstruowaÊ nowy paradygmat geo-
ekonomiczny (Haliĝak 2012; por. Kuěniar 2012). 

Robert D. Kaplan jest w Polsce znany gïównie z tïumaczeñ jego 
niektórych reportaĝowych ksiÈĝek (2009, 2010, 2010a) oraz rozwaĝañ 
na temat fi lozofi i polityki (2009a). Kaplan jest autorem piszÈcym 

* dr Bïaĝej Sajduk – doktor nauk politycznych, absolwent politologii na UJ. Prorektor Wyĝszej 
Szkoïy Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz pracownik naukowo-dydaktycz-
ny na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.

1 Nestor tej szkoïy myĂlenia, Kenneth Waltz, zmarï 12 maja 2013 r.
2 Ponowne wprowadzanie systematycznych badañ z zakresu geopolityki jest realizowane od 

niedawna. Na podkreĂlenie zasïuguje fakt powoïania do ĝycia 23 czerwca 2007 roku w CzÚsto-
chowie Instytut Geopolityki – prÚĝnie rozwijajÈcego siÚ pozarzÈdowego oĂrodka badawczego, 
którego czïonkowie legitymizujÈ siÚ juĝ znacznym dorobkiem z zakresu refl eksji geopolitycznej.

3 W duĝej mierze m.in. dziÚki powoïanemu do ĝycia w 2008 roku Polskiemu Towarzystwu 
Geopolitycznemu i prowadzonym przezeñ pracom naukowo-badawczym i oĝywionej dziaïalnoĂci 
wydawniczej.
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obkwestiach miÚdzynarodowych nie tylko z perspektywy bliskiego, 
nierzadko naocznego obserwatora, ale równieĝ lubiÈcym prowadziÊ 
refl eksjÚ teoretycznÈ i ceniÈcym obserwacjÚ w skali makro (2012). 
Charakteryzuje go niezwykïy kunszt pisarski i wzorcowy warsztat. 
Nic wiÚc dziwnego, ĝe w roku 2011 zostaï wybrany przez miesiÚcznik 
„Foreign Policy” do grona 100 najbardziej wpïywowych myĂlicieli na 
Ăwiecie (Strona autorska...). W najnowszej ksiÈĝce kontynuuje podej-
mowane wczeĂniej wÈtki analityczne, utrzymujÈc przy tym erudycyjny 
styl. Zemsta geografi i jest interesujÈcym poïÈczeniem refl eksji reporte-
ra, który obserwowaï globalne procesy na poziomie mikro, zbperspek-
tywÈ osoby dobrze poruszajÈcej siÚ w Ăwiecie akademickiej nauki. 
WczeĂniejsza ksiÈĝka tego autora, Monsun, zdradzaïa juĝ jego zainte-
resowanie kwestiami geopolitycznymi, w recenzowanej pozycji Kaplan 
idzie krok dalej, podejmujÈc de facto problem przyczynowoĂci wbstosun-
kach miÚdzynarodowych. W tym miejscu warto wspomnieÊ o istotnej 
zmianie, jaka zaszïa w ĝyciu zawodowym Kaplana, który wb2011 roku 
objÈï stanowisko gïównego eksperta ds. geopolitycznych w budzÈcej 
kontrowersje (Portal WikiLeaks publikuje... 2012), prywatnej wywia-
downi gospodarczej STRATFOR4.13

Kaplan uwaĝa, ĝe postÚp technologiczny redefi niuje geografi Ú, jed-
nak jej nie uniewaĝnia. Autor zdaje siÚ nawet sugerowaÊ, ĝe nowocze-
sna technika, czyniÈc Ăwiat wspóïzaleĝnym, paradoksalnie wzmocni-
ïa znaczenie geografi i, wspóïczeĂnie bowiem nawet niewielkie zmiany 
w jednej czÚĂci Ăwiata powodujÈ konsekwencje nierzadko o global-
nym znaczeniu (Kaplan 2012:314). Jego zdaniem rozwój techniki i li-
beralne idee, w tym wizja pïaskiego Ăwiata gïoszona przez Thomasa L. 
Friedmana, stworzyïy faïszywe przekonanie, ĝe czïowiek moĝe wszyst-
ko – takie nastawienie nie akceptuje istnienia granic ludzkiego dziaïa-
nia5.14Autor Zemsty geografi i wskazuje natomiast na pewne bariery ludz-
kiej aktywnoĂci – jednÈ z nich jest geografi a (zob. George Friedman 
and Robert D. Kaplan on Geopolitical Forecasting... 2012). Operacje 
wojskowe w Panamie, na Baïkanach i w Somalii stworzyïy przekonanie, 
ĝe amerykañska potÚga i wola mogÈ wszystko. Z kolei Irak i Afganistan 
pokazaïy, iĝ logistyka dziaïañ wojskowych musi uwzglÚdniaÊ ograni-
czenia geografi i (w tym odlegïoĂÊ)6.15 WïaĂnie te dwie ostatnie wojny 
sÈ tytuïowÈ zemstÈ geografi i. Wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku 

4 Zaïoĝyciel tego quasi-think tanku George Friedman daï siÚ poznaÊ jako osoba mocno wie-
rzÈca w przemoĝny wpïyw geografi i na politykÚ zagranicznÈ pañstwa. Wpïyw ten uznaje za tak 
silny, ĝe aĝ uprawniajÈcy prognozowanie w stosunkach miÚdzynarodowych (zob. Friedman 
2009:15–28).

5 MyĂlenie tego rodzaju dobrze okreĂla amerykañskie powiedzenie – Sky is the limit.
6 WciÈĝ bardziej korzystne jest posiadanie wrogów z daleka od siebie (zob. Carlo 2007:116–121).
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ibinterwencje w BoĂni i Kosowie ukazaïy dziaïania zbrojne prowadzo-
ne rzekomo w „2D” – dziÚki technologii lotniczej Ăwiat miaï zostaÊ 
spïaszczony do dwóch wymiarów. Wpïyw geografi i miaï zostaÊ zniwe-
lowany. Twierdzenie takie wydaïo siÚ prawdziwe, zwïaszcza ĝe amery-
kañska armia nie prowadziïa dziaïañ wojskowych w górach (sztabow-
cy deklarowali: We don’t do mountains). Dziaïania w górach Afganistanu 
i wÈskich alejkach Bagdadu przywróciïy jednak „wojnÚ w 3D”, a co za 
tym idzie znaczenie geografi i (Kaplan 2012:17). Aktualnie samoloty 
bezzaïogowe, a wczeĂniej lotnictwo, wzmacniaïy wiarÚ liberalnych 
zwolenników interwencji humanitarnej, ĝe uniwersalistyczne credo 
praw czïowieka moĝe przezwyciÚĝyÊ ograniczenia historii i geografi i. 
Tym samym wiara w siïÚ ludzkiej woli i ludzkiego dziaïania miaïa zy-
skaÊ przewagÚ nad strukturÈ (wszelkiej odmiany determinizmami, 
wbtym geografi cznym).

Autor Zemsty geografi i stawia sobie za cel skïonienie czytelników do 
tego, by ci doceniali znaczenie mapy, jednak równoczeĂnie nie dali siÚ 
zwieĂÊ wïasnej intuicji i by wiedzieli, kiedy nie muszÈ ulegaÊ mapom 
(Kaplan 2012:29). „Geografi a informuje, ale niczego nie determinuje” – 
wielokrotnie w tekĂcie podkreĂla autor. Zdaniem Kaplana, im bardziej 
badacze koncentrujÈ siÚ na bieĝÈcych wydarzeniach, tym bardziej ich 
uwaga jest skupiona na osobach i doraěnych wyborach, jednak wbmiarÚ, 
gdy skala obejmuje coraz szerszÈ perspektywÚ czasu, coraz wiÚkszÈ 
rolÚ zaczyna odgrywaÊ geografi a. Geografi a jest tylko ibaĝ punktem 
wyjĂcia dla wszelkich projekcji dotyczÈcych tego, co moĝe siÚ zdarzyÊ 
w przyszïoĂci (zob. Sajduk, 2012). IlustracjÈ siïy jej wpïywu na arbi-
tralne ludzkie decyzje jest (czÚsto analizowane przez postmodernistów) 
pojÚcie granicy.

W pracy przywoïano sïowa biografa Mackindera Williama Henry’ego 
Parkera, który stwierdziï, ĝe ci, którzy próbujÈ ĝyÊ w harmonii ze Ăro-
dowiskiem, zwyciÚĝajÈ nad tymi, którzy siÚ z nim zmagajÈ (Kaplan 
2012:69). Historia uczy, ĝe granice ustalane przez czïowieka wbrew 
logice geografi i, choÊ mogÈ dïugo trwaÊ, to nie wytrzymujÈ próby 
czasu. Podzielone Berlin i Niemcy, Wietnam oraz Jemen byïy przykïa-
dami, w których dÈĝenie do jednoĂci przezwyciÚĝyïo sztuczne podzia-
ïy narzucone przez polityków. Innymi sïowy, granice niewsparte geo-
graficznymi uwarunkowaniami sÈ miejscami, które w pierwszej 
kolejnoĂci mogÈ byÊ przyczynÈ zmian w systemie miÚdzynarodowym. 
Dlatego teĝ m.in. podziaï Korei, zdaniem Kaplana, nieuchronnie prze-
stanie istnieÊ (innymi przykïadami takich obszarów sÈ: ukïad granic 
Izraela albo granica oddzielajÈca Meksyk od Stanów Zjednoczonych).

Kaplan nawiÈzuje równieĝ do klasycznej maksymy gïoszÈcej, iĝ by 
zrozumieÊ jaka jest polityka danego pañstwa, naleĝy przede wszyst-
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kim przeanalizowaÊ mapÚ – da to wiÚcej niĝ studiowanie wyïÈcznie 
dziaïañ przywódców. Kaplan nie jest oczywiĂcie deterministÈ geogra-
fi cznym, wie, ĝe mapy mogÈ kïamaÊ, nie wierzy teĝ w peïny wolunta-
ryzm. Nie dziwi wiÚc wspomnienie w tekĂcie poglÈdów Isaiaha Berli-
na i Carla R. Poppera – obaj otwarcie krytykowali teorie 
monokazualne. Autor Zemsty geografi i doskonale zdaje sobie bowiem 
sprawÚ, ĝe geografi a pomaga zrozumieÊ, ale nie gwarantuje pewno-
Ăci. CzÚsto w tekĂcie pada zastrzeĝenie, iĝ branie pod uwagÚ mapy nie 
oznacza automatycznie fatalizmu i nie jest równoznaczne z odebra-
niem podmiotowoĂci ludzkim decyzjom. W zamian Kaplan stara siÚ 
ukazaÊ interakcjÚ ïÈczÈcÈ konsekwencje poïoĝenia geografi cznego 
ibludzkich decyzji. StÈd ïatwo zrozumieÊ obecnoĂÊ w tekĂcie opinii 
Normana Davisa, iĝ przyczynowoĂÊ nie jest wynikiem determinizmu, 
indywidualizmu czy losowych wypadków, lecz kombinacji wszystkich 
trzech (Kaplan 2012:37). Przykïadem, choÊ skrajnym, znaczenia geogra-
fi i dla dziaïañ wojskowych jest obserwacja Kaplana, zgodna z poglÈ-
dami Hansa Morgenthaua, iĝ nawet w epoce broni nuklearnej geografi a 
nie straciïa na znaczeniu. A to z prostej przyczyny – pañstwa konty-
nentalne (USA, ChRL czy Federacja Rosyjska) posiadajÈ bardziej real-
nÈ moĝliwoĂÊ odstraszania nuklearnego od pañstw maïych7,1które 
wbzaleĝnoĂci od uksztaïtowania terenu prowadzÈ albo politykÚ agre-
sywnÈ albo pasywnÈ. Ponadto, samo uĝycie broni balistycznej wyma-
ga posiadania odpowiednio rozlokowanych siï zbrojnych (na morzu 
albo/i na lÈdzie).

Pierwsza czÚĂÊ pracy ma charakter historyczny, jej wartoĂÊ pïynie 
ze sposobu, w jaki autor dokonaï syntezy, rozbudowujÈc wybrane 
aspekty przywoïywanych teorii geopolitycznych oraz konfrontujÈc je 
ze sobÈ i wyjaĂniajÈc kontekst historyczny ich powstania. W ksiÈĝce 
Kaplan wielokrotnie powoïuje siÚ na waĝnych pisarzy (wĂród nich 
historyków, geografów, strategów, m.in. takich jak: Paul Bracken, 
Julian Corbett, Lord George Nathaniel Curzon, Herodot, Ibn Khal-
dun, Henry Kissinger, Rudolf Kjellén, Sir Halford J. Mackinder, Hans 
Morghentau, William Hardy, McMeill, Marshall Hadgson, Nicholas 
J.bSpykman, Robert Straus-Hupé, Friedrich Ratzel). Osiem pierw-
szych rozdziaïów, w których Kaplan przywoïuje znane koncepcje geo-
polityczne, stanowi wprowadzenie. Ich celem byïo wyposaĝenie czy-
telnika wbwiedzÚ teoretycznÈ, niezbÚdnÈ dla zrozumienia dalszej 

7 Zdobycie przez Iran broni atomowej oznacza coĂ zupeïnie innego dla USA czy Federacji 
Rosyjskiej niĝ dla Izraela, który nie byïby w stanie w sposób wiarygodny utrzymaÊ moĝliwoĂci 
drugiego, odwetowego uderzenia. StÈd m.in. wydaje siÚ, ĝe pïynie wyjaĂnienie jednoznacznej 
polityki Jerozolimy wobec Teheranu.
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czÚĂci ksiÈĝki. Autor opisuje m.in. powszechnie znanÈ „ciemnÈ kartÚ” 
wbdziejach XIX- i XX-wiecznej geopolityki oraz powody, dla których 
koncepcje ïÈczÈce politykÚ miÚdzynarodowÈ z geografi È zostaïy potÚ-
pione. MyĂlenie geopolityczne, jak sïusznie zauwaĝa Kaplan, czÚsto 
ma charakter militarny, a wynika to z faktu, ĝe w geopolityce za real-
ne uznaje siÚ duĝe grupy spoïeczne (np. narody czy imperia), a nie 
tworzÈce je ludzkie jednostki (Kaplan 2012:110). Co ciekawe, autor 
Zemsty geografi i uwaĝa, ĝe obecnie Ăwiat jest nie mniej niebezpieczny 
niĝ w czasie zimnej wojny, co wiÚcej, z powodu rosnÈcej liczby ludzi 
przestrzeñ wciÈĝ ma i bÚdzie mieÊ znaczenie (Kaplan 2012:48–49)8.2

W dalszej czÚĂci pracy czytelnik, wyposaĝony w zestaw przefi ltro-
wanych w pierwszej czÚĂci poglÈdów oraz doĂwiadczenie autora, zo-
staje przeniesiony do najwaĝniejszych regionów na kuli ziemskiej 
(Europa, Rosja, Chiny, Indie, Iran oraz byïe Imperium Osmañskie). 
Zaprezentowane w ten sposób zostaïy, swoiste dla kaĝdego z wybra-
nych obszarów, interpretacje/narracje geopolityczne. 

Europa zawsze byïa kontynentem, który róĝne wspólnoty politycz-
ne próbowaïy zjednoczyÊ, co wynika z licznych podziaïów wewnÚtrz-
nych na mniejsze regiony (np. Europa ¥rodkowa, Skandynawia) oraz 
maïych odlegïoĂci. W tym kontekĂcie Kaplan zgadza siÚ z tezÈ Ferdy-
nanda Braudela, ïÈczÈcego nieurodzajnoĂÊ ziem krajów Ăródziemno-
morskich z utrzymywaniem w rÚkach moĝnych na obszarze wokóï 
Morza ¥ródziemnego duĝych skomasowanych gospodarstw, co miaïo 
wpïyw na maïÈ dynamikÚ porzÈdku spoïecznego. Inaczej sytuacja wy-
glÈdaïa na obszarze póïnocnej Europy, gdzie bardziej urodzajna zie-
mia przyczyniïa siÚ do powstania licznej rzeszy wolnych obywateli, 
stanowiÈcych podglebie dla feudalnego porzÈdku, który z kolei uïa-
twiaï przejmowanie wszelkich nowoĂci spoïecznych i technicznych. 
Co wiÚcej, N. Spykman i R. Straus-Hupé, XX-wieczni teoretycy geo-
polityki, twierdzili, ĝe to wïaĂnie klimat jest ěródïem powodzenia kra-
jów Póïnocy. Poniewaĝ to na póïnocnej hemisferze leĝy wiÚksza czÚĂÊ 
mas lÈdu i to na niej wyrosïy najpotÚĝniejsze pañstwa, historia byïa 
do tej pory tworzona przez pañstwa leĝÈce pomiÚdzy 20 i 60 stopniem 
póïnocnej szerokoĂci geografi cznej (Kaplan 2012:91). W tym kontek-
Ăcie warto, jako kontrapunkt, przywoïaÊ sytuacjÚ Afryki (por. A hope-
ful continent... 2013; The African Century... 2012). Dla jej przyszïoĂci 
zasadnicze znaczenie, zdaniem amerykañskiego autora, ma poïoĝenie 
(zob. Landes 2000:21–48) – pañstwa leĝÈce pomiÚdzy szerokoĂciÈ 

8 Problematyczne pozostaje, jak dïugo bÚdziemy mieli do czynienia ze wzrostem ludnoĂci na 
Ăwiecie oraz w których regionach bÚdzie on najintensywniejszy (zob. Oxford London Lecture... 2012).
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23,45 póïnocnÈ i poïudniowÈ naleĝÈ do najmniej zamoĝnych9.3Autor 
Zemsty geografi i, choÊ pozytywnie przyjmuje powyĝszy, deterministycz-
ny tok rozumowania, to dodaje, ĝe jednak dla peïnego zrozumienia 
zmian koniecznie jest uwzglÚdnienie ludzkiego dziaïania (w tym roli 
wybitnych jednostek).

Kaplan uwaĝa, ĝe kontynentalny charakter Niemiec i wyspiarski 
Wielkiej Brytanii miaïy kluczowe znaczenie dla historii Starego Kon-
tynentu. PodobnÈ uwagÚ sfomuïowaï George Friedman, przypisujÈc 
zasadniczÈ rolÚ kanaïowi La Manche w uksztaïtowaniu europejskiej 
historii – dziÚki niemu zawsze w bezpoĂrednim sÈsiedztwie kontynentu 
i we wzglÚdnym bezpieczeñstwie istniaïo mocarstwo ĝywotnie zainte-
resowane utrzymaniem rozdrobnienia w Europie (Friedman 2009:36). 
Stany Zjednoczone, najpotÚĝniejsze pañstwo zajmujÈce kontynent 
póïnocnoamerykañski, mogïo rozwinÈÊ siÚ w globalne supermocar-
stwo wïaĂnie dziÚki geografi i (bezpieczeñstwo gwarantowane przez 
dwa oceany i korzystny system rzeczny) (zob. The Geopolitics of the 
United States, Part 1... 2011; The Geopolitics of the United States, 
Part 2... 2011). Co wiÚcej, wïaĂnie ze wzglÚdu na poïoĝenie geogra-
fi czne kraje kontynentalnej Europy, w porównaniu z USA, dysponujÈ 
o wiele mniejszym marginesem bïÚdu w polityce zagranicznej (USA 
zawsze mogÈ, podobnie jak Wielka Brytania, wycofaÊ siÚ za ocean). 
Jednak w nieodlegïej przyszïoĂci to demografi a odegra kluczowÈ rolÚ 
w przedefi niowaniu roli Starego Kontynentu w globalnym porzÈdku 
(do 2050 roku Europa straci 29% ludnoĂci w wieku produkcyjnym, 
równolegle zyskujÈc 47% udziaïu ludzi w wieku powyĝej 60 roku ĝy-
cia (Kaplan 2012:147)). Przy czym, zdaniem Kaplana, wspóïczeĂnie 
obserwujemy transfer wïadzy z Unii Europejskiej do Niemiec, które 
w przyszïoĂci bÚdÈ ĝywotnie zainteresowane budowÈ poprawnych re-
lacji z FederacjÈ RosyjskÈ.

RosjÚ i jej elitÚ, jak twierdzi Kaplan, charakteryzuje paranoiczna 
obawa przed inwazjÈ, która ma swoje ěródïo w geografi i. Kraj ten po 
upadku ZSRR zostaï pozbawiony oparcia geografi cznego dla wïa-
snych granic (zob. The Geopolitics of Russia 2008). Co ciekawe, zda-
niem amerykañskiego autora to wïaĂnie geografi a determinuje sposób 
rzÈdzenia pañstwem rosyjskim. Rozlegïe obszary, zdobyte z duĝÈ ïa-
twoĂciÈ u zarania historii pañstwa moskiewskiego, byïy zamieszkiwa-
ne przez liczne mniejszoĂci etniczne. Aby sprawowaÊ kontrolÚ nad 
nimi oraz przestrzeniÈ, na której ĝyïy, konieczna byïa scentralizowa-

9 Z tezÈ, ĝe klimat ma zasadnicze znaczenie dla stopnia rozwoju spoïeczeñstw, polemizuje 
m.in. ksiÈĝka pod redakcjÈ S.P. Huntingtona i L.E. Harrisona pt. Kultura ma znaczenie (zob. 2003). 
PodobnÈ wÈtpliwoĂÊ wyraĝa Niall Ferguson w Cywilizacji (zob. 2013).
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na i silna wïadza. StÈd niewaĝne, czy panuje car, pierwszy sekretarz 
partii komunistycznej czy autorytarny przywódca, na Kremlu zawsze 
bÚdzie siÚ sprawowaÊ wïadzÚ w ten sam sposób – autorytarny i scen-
tralizowany. Innymi sïowy, u naszego wschodniego sÈsiada nigdy nie 
bÚdzie demokracji w zachodnim rozumieniu tego sïowa. Dla Rosji 
kluczowe w zagwarantowaniu bezpieczeñstwa jest posiadanie gïÚbi 
strategicznej, a tÚ moĝna zapewniÊ jedynie poprzez posiadanie obsza-
rów buforowych, zlokalizowanych na terenie Europy ¥rodkowo-
-Wschodniej i byïych republik radzieckich. Aktualne dziaïania rosyjskie 
zmierzajÈ do odzyskania jakiejĂ formy kontroli nad utraconym obsza-
rem, który wczeĂniej stanowiï element zapewniajÈcy bezpieczeñstwo. 
InteresujÈce jest stwierdzenie autora, iĝ to eurazjatyzm ma zastÈpiÊ 
komunizm w roli doktryny i zarazem miÚkkiej siïy scalajÈcej i wspie-
rajÈcej rewizjonistycznÈ politykÚ Kremla. NajwiÚkszym jednak wy-
zwaniem dla wïadz rosyjskich bÚdzie demografi a, tzn. nie tyle pro-
blem kurczenia i starzenia siÚ populacji, co rosnÈcy w niej odsetek 
spoïecznoĂci muzuïmañskiej, która w 2030 roku bÚdzie stanowiÊ 
15,5% populacji Federacji Rosyjskiej (Russia’s Growing Muslim Popu-
lation 2013).

Autor Zemsty geografi i za Paulem Brackenem zauwaĝa, ĝe eurazjatycka 
szachownica „kurczy siÚ” na naszych oczach. Dawniej, ze wzglÚdu na 
ogrom przestrzeni, budowanie sojuszy na tym obszarze nie byïo tak 
powszechne, jak w duĝo mniejszej Europie – armie sojusznicze po-
trzebowaïy zbyt wiele czasu na przyjĂcie z pomocÈ, by wbsposób sku-
teczny moĝna byïo wykorzystywaÊ ten element dyplomacji. Sytuacja 
ulegïa jednak zmianie, gïównie ze wzglÚdu na rozwój technologii, 
wbtym rakiet balistycznych (Kaplan 2013:116). Broñ nuklearna zaĂ 
umoĝliwiïa biednym pañstwom wywieranie na regionalnÈ politykÚ 
wpïywu nieproporcjonalnego do ich caïkowitego potencjaïu.

W XXI wieku waĝny element geopolityki bÚdÈ stanowiÊ miasta zbpo-
pulacjÈ powyĝej 10 mln ludnoĂci. Megamiast jest juĝ 25, do 2015 roku 
bÚdzie ich 40, a miast z ponad milionem mieszkañców do 2025 bÚdzie 
468 (Kaplan 2012:120–121). Autor Zemsty geografi i podkreĂla, ĝe nie 
tylko geografi a lub czynnik materialny ma znaczenie, ale równieĝ 
idee. Sïusznie zauwaĝa, ĝe w przyszïoĂci to logika tïumu bÚdzie na-
czelnÈ logikÈ politycznego dziaïania w Azji Poïudniowo-Wschodniej. 
To wïaĂnie tam masowa edukacja wyprodukuje sïabo wyksztaïcone 
masy, Ăwiadome jednak wïasnej przynaleĝnoĂci narodowej i, co gor-
sza, swojego poïoĝenia socjoekonomicznego, które najprawdopodob-
niej bÚdÈ chciaïy przezwyciÚĝyÊ dotychczasowy fatalizm, co moĝe 
przyczyniÊ siÚ do wzrostu niepokojów spoïecznych na niespotykanÈ 
skalÚ (Kaplan 2012:123). Warto zauwaĝyÊ, iĝ dane historyczne po-
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twierdzajÈ istnienie korelacji pomiÚdzy tzw. wyĝem mïodzieĝy (ang. 
youth bungle), w szczególnoĂci mïodych mÚĝczyzn (tzw. drugich, trze-
cich, czwartych i kolejnych synów) w wieku pomiÚdzy 15–29 rokiem 
ĝycia a rosnÈca agresywnoĂciÈ (równieĝ miÚdzynarodowÈ) spoïe-
czeñstw (zob. Heinsohn 2009). NapiÚcia spoïeczne moĝe zintensyfi ko-
waÊ równieĝ przewidywany problem z dostÚpem do pitnej wody – 
wb2030 roku prognozuje siÚ np. w Chinach 25-procentowy defi cyt 
wbdostÚpie do wody (Kaplan 2012:204). 

Chociaĝ Chiny od 2004 roku sÈ gïównym partnerem handlowym dla 
pañstw w regionie (Kaplan 2012:209), to Kaplan nie wierzy wbtrwaïoĂÊ 
rozwoju chiñskiego modelu gospodarczego (10-procentowy wzrost 
obserwowany przez ostatnie kilkadziesiÈt lat nie moĝe trwaÊ wiecz-
nie)10.4 Gdy rozwój gospodarczy zacznie spowalniaÊ, pojawiÈ siÚ pro-
blemy zbmniejszoĂciami etnicznymi, stanowiÈcymi 10% populacji, 
gïównie zamieszkujÈcymi zasobne w zïoĝa wÚgla i innych surowców 
obrzeĝa Pañstwa ¥rodka. Autor Zemsty geografi i stawia równieĝ intere-
sujÈce pytanie o to, czy z powodów geopolitycznych (Pietrasiak, Stañ-
czyk 2011) aktualna bliskoĂÊ rosyjsko-chiñska nie zostanie rozbita, po-
dobnie jak miaïo to miejsce w latach 70.?

SïaboĂciÈ Chin, w przeciwieñstwie do USA, ma byÊ m.in. brak ideolo-
gii, którÈ wïadze w Pekinie chciaïyby szerzyÊ. Kaplan oczywiĂcie od-
notowuje teĝ proces rozbudowy marynarki wojennej Pañstwa ¥rodka 
i w tym kontekĂcie zwraca uwagÚ, iĝ tak jak USA zdominowaïy Karaiby, 
analogicznie chiñska marynarka wojenna moĝe zdominowaÊ Morze 
Poïudniowochiñskie. Co wiÚcej, amerykañski autor uwaĝa, ĝe ChRL nie 
bÚdzie stanowiÊ zagroĝenia dla globalnego porzÈdku, abdziaïania Chin 
na arenie miÚdzynarodowej sÈ typowe dla kaĝdego rosnÈcego wbpotÚgÚ 
pañstwa. Jego zdaniem, elity tego kraju bÚdÈ prowadziÊ überrealistycznÈ 
politykÚ zagranicznÈ, a papierkiem lakmusowym chiñskich zamiarów 
bÚdzie Mongolia i sposób, w jaki wïadze w Pekinie bÚdÈ wspieraÊ 
chiñskÈ obecnoĂÊ gospodarczÈ w tym bogatym w zïoĝa surowców pañ-
stwie. Ponadto, po wycofaniu siÚ siï wojskowych USA z Afganistanu 
swojÈ obecnoĂÊ w tym kraju wzmocniÈ zapewne Chiny, które juĝ in-
tensywnie inwestujÈ w wydobycie miedzi. Równieĝ Indie postrzegajÈ 
Afganistan jako wïasnÈ historycznÈ strefÚ wpïywów. 

Sztaby fl ot wzrastajÈcych potÚg, Chin i Indii, zaczytujÈ siÚ w dzieïach 
Alfreda Thayera Mahana, podczas gdy admiralicja marynarki wojennej 
USA czyta Juliana Corbetta. Gïówna róĝnica pomiÚdzy nimi sprowadza 

10 W tym kontekĂcie warto pokreĂliÊ, iĝ coraz czÚĂciej pojawiajÈ siÚ gïosy mówiÈce o rosnÈ-
cej roli krajów z tzw. Ărodka tabeli najbardziej rozwiniÚtych pañstw (zob. George Friedman and 
Rodger Baker on the Post-China 16 2013).
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siÚ do stwierdzenia, ĝe podczas gdy A.T Mahan uwaĝaï, iĝ w momen-
cie utraty kontroli nad morzem przez jedno pañstwo automatycznie 
zyskuje inne, J. Corbett twierdziï, ĝe nie jest to takie oczywiste, ponie-
waĝ pañstwa mogÈ tworzyÊ doraěne koalicje fl ot. Wszystko nie po to, 
by zatopiÊ siïy przeciwnika, ale by w razie koniecznoĂci opanowaÊ 
strategicznie waĝne punkty, tym samym oddanie pola sojusznikom nie 
oznacza automatycznej poraĝki (Kaplan 2012:111). Wbtym kontekĂcie 
szczególnie interesujÈco brzmi analogia, którÈ Kaplan prowadzi po-
miÚdzy rolÈ dwóch aktualnych amerykañskich sojuszników w polity-
ce miÚdzynarodowej – Japonii we wschodniej Azji i Wielkiej Brytanii 
wbEuropie (Kaplan 2012:98). 

PiszÈc o Bliskim Wschodzie, Kaplan zwraca uwagÚ, iĝ z powodu 
niespotykanej wczeĂniej populacji mïodych ludzi oraz rewolucji tele-
komunikacyjnej nastÚpne pokolenie rzÈdzÈcych najprawdopodobniej 
straci „przywilej” autokratycznych rzÈdów11.5W tym kontekĂcie dwa 
pañstwa wydajÈ siÚ szczególnie interesujÈce: Arabia Saudyjska, któ-
rej aktualna, prawie 29-milionowa populacja podwoi siÚ za kilka dzie-
siÚcioleci, oraz Iran, który jest wyjÈtkiem wĂród pañstw Bliskiego 
Wschodu, bowiem jego granice sÈ w duĝej mierze zbieĝne z geografi È 
tego kraju (pokrywajÈ siÚ niemal idealnie z WyĝynÈ IrañskÈ). Autor 
Zemsty geografi i zwraca uwagÚ, iĝ wpïywy perskie siÚgaïy gïÚboko na 
póïnoc i wschód, czego dobrym przykïadem jest koñcówka „-istan” 
wbnazwach niektórych pañstw tego obszaru, oznaczajÈca w jÚzyku 
perskim miejsce12.6 

Osobny rozdziaï w ksiÈĝce poĂwiÚcono Republice Turcji. Zdaniem 
amerykañskiego autora, strefy historyczno-kulturowych wpïywów 
Iranu i Turcji nie pokrywajÈ siÚ, co wiÚcej, za rzÈdów szacha w Iranie oba 
pañstwa byïy proamerykañskie, dlatego do pomyĂlenia jest sytuacja, 
w której za dekadÚ Iran ponownie bÚdzie sojusznikiem USA, nato-
miast zmianie moĝe ulec proamerykañska polityka Arabii Saudyjskiej 
(The Revenge of Geography – Robert D. Kaplan presentation to ASPI 
2012). Kaplan czyni ponadto interesujÈcÈ uwagÚ, iĝ Turcy, ĝyjÈc 
wbpañstwie poïoĝonym na póïwyspie, majÈ co prawda mniejsze od-
dziaïywanie na sÈsiadów w porównaniu do Iranu, moĝna jednak 
obnich myĂleÊ po czÚĂci jako o narodzie wyspiarskim. WyjÈtkowoĂÊ 
poïoĝenia Turcji polega oczywiĂcie na peïnieniu funkcji mostu ïÈczÈcego 

11 Co moĝe skutkowaÊ powaĝnÈ zmianÈ wektorów w polityce zagranicznej np. Arabii Saudyj-
skiej, podobnÈ jak ta, którÈ moĝna byïo obserwowaÊ w Egipcie po arabskiej wioĂnie (zob. Obama: 
Egipt juĝ nie jest sojusznikiem... 2012).

12 Np. jÚzykiem urzÚdowym sunnickiego Tadĝykistanu, który, co prawda, w 1991 roku przyjÈï 
alfabet ïaciñski, przez co zbliĝyï siÚ do Turcji, jest jÚzyk tadĝycki, silnie spokrewniony z perskim.
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wschód z zachodem, ale równieĝ na posiadaniu leĝÈcych na terytorium 
tego pañstwa ěródeï Tygrysu i Eufratu. Fakt ten podnosi rangÚ Ankary 
wbrelacjach z Damaszkiem i Bagdadem (tak, jak Syria i Iran sÈ nafto-
wymi potÚgami, tak Turcja jest potentatem w zakresie pitnej wody).

Autor Zemsty geografi i zwraca uwagÚ takĝe na znany paradoks tureckiej 
polityki, w której islamskie elity, sprawujÈc wïadzÚ, promujÈ demo-
kratyzacjÚ, poniewaĝ jest to najlepsze narzÈdzie walki z pozostajÈcy-
mi w opozycji proautokratycznymi elitami wojskowymi, które z kolei 
posiadajÈ prozachodnie inklinacje. Od dekad Turcja stawaïa siÚ rów-
noczeĂnie bardziej islamska i proamerykañska, od niedawna moĝna 
jednak zaobserwowaÊ zmianÚ – bÚdÈc coraz bardziej islamska, Turcja 
nie staje siÚ równoczeĂnie proamerykañska, a nawet zaczyna postÚpo-
waÊ antyizraelsko. 

KsiÈĝkÚ zamykajÈ rozwaĝania poĂwiÚcone ojczyěnie autora, w któ-
rych stara siÚ on odpowiedzieÊ na pytanie, czy wojny w Iraku i Afga-
nistanie sÈ drobnymi wyjÈtkami potwierdzajÈcymi reguïÚ dominacji 
USA, czy teĝ bÚdÈ miaïy powaĝne strukturalne znaczenie dla amery-
kañskiej przyszïoĂci. W tym kontekĂcie przywoïuje opiniÚ Andrew J. 
Bacevicha, który twierdzi, iĝ dla strategicznego bezpieczeñstwa USA 
duĝo waĝniejsze jest zabezpieczenie pomyĂlnej przyszïoĂci poïudnio-
wego sÈsiada. Zamiast angaĝowaÊ siÚ w (od)budowÚ pañstwowoĂci 
Afganistanu i Iraku Ameryka powinna przeznaczyÊ Ărodki na pomoc 
Meksykowi. Kaplan wydaje siÚ zgadzaÊ z tÈ diagnozÈ, uwaĝa, ĝe bez 
wzglÚdu na to, jaka bÚdzie przyszïa strategia USA, na pewno bÚdzie 
musiaïa uwzglÚdniaÊ Meksyk. Co wiÚcej, za Arnoldem Toynbee zwraca 
uwagÚ, iĝ w miejscach, gdzie graniczÈ ze sobÈ mniej i bardziej rozwi-
niÚte spoïecznoĂci, z biegiem czasu te mniej rozwiniÚte wykorzystujÈ 
tÚ sytuacjÚ na swojÈ korzyĂÊ (Kaplan 2012:334). Nie podejmujÈc po-
lemiki z tÈ tezÈ, autor przywoïuje za to opinie znanych amerykañskich 
analityków polityki zagranicznej (Stephena Walta, Johna Mersheimera, 
Paula Pillara, Marka Helprona, Teda Galena Carpentera i Samuela 
Huntingtona), by stwierdziÊ, ĝe przed USA stojÈ trzy strategiczne wy-
zwania: pierwsze to chaos w eurazjatyckim heartlandzie ibna Bliskim 
Wschodzie, drugie to wzrastajÈca asertywnoĂÊ Chin, trzecie – kryzys 
instytucji pañstwa w Meksyku. By zabezpieczyÊ trwaïoĂÊ amerykañ-
skiej potÚgi w przyszïoĂci, USA muszÈ z duĝÈ ostroĝnoĂciÈ myĂleÊ 
obmoĝliwym angaĝowaniu siÚ na Bliskim Wschodzie13.7Autor Zemsty 
geografi i, przywoïujÈc jeszcze przykïady Wenecji, staroĝytnego Rzymu 
i Bizancjum, zdaje siÚ nie odrzucaÊ powyĝszych argumentów, dodaje 

13 Co ciekawe, poglÈd taki w peïni pokrywa siÚ z opiniami znanego, sprzyjajÈcego demokratom 
komentatora Fareeda Zakarii (2009:258–262).
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do nich jednak troskÚ o konsekwencje gwaïtownej redukcji amerykañ-
skich siï zbrojnych w Afganistanie. 

KsiÈĝka Kaplana jest niezwykle wartoĂciowÈ publikacjÈ. DziÚki 
kunsztowi pisarskiemu autorowi udaïo siÚ osiÈgnÈÊ idealnÈ równo-
wagÚ pomiÚdzy publikacjÈ naukowÈ a porywajÈcym esejem. Pozycja ta 
na pewno bÚdzie stanowiÊ obowiÈzkowÈ lekturÚ dla wszystkich zain-
teresowanych sytuacjÈ miÚdzynarodowÈ oraz wpïywem, jaki wywiera 
na niÈ geopolityka.
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