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Rosn ce zainteresowanie reﬂeksj geopolityczn w kr gu anglosaskiej nauki o stosunkach mi dzynarodowych niektórzy cz ze stopniowym powrotem paradygmatu neorealistycznego1,10który po okresie
nieobecno ci w g ównym nurcie zaczyna podwa a neoliberaln wizj porz dku mi dzynarodowego (zob. Osica 2012). Tendencja ta,
cho z pewnym opó nieniem, jest widoczna równie nad Wis 2,11tak e
w naszym kraju zaczyna si coraz cz ciej mówi i pisa o powrocie geopolityki (zob. Mondry 2010). Pró no jeszcze w podr cznikach do internacjologii szuka obszernych passusów po wi conych analizie geopolitycznej, jednak prawdopodobnie sytuacja ta ulegnie niebawem zmianie.
Sukcesywnie ro nie bowiem liczba wydawanych, t umaczonych i popularyzowanych w naszym kraju publikacji z tej dziedziny (zob. strona
internetowa Instytutu Geopolityki)3.12Zapewne podobna przysz o
czeka Zemst geograﬁi. Co mapa mówi nam o nadchodz cych konﬂiktach i naszym
zmaganiu si z losem (zob. Kaplan 2012). Wspó cze nie w nauce o stosunkach mi dzynarodowych coraz cz ciej pojawia si wiele okre le
wi
cych poj cie „geopolityki” z ró nymi pokrewnymi obszarami bada , st d mo na spotka m.in. geopolityk emocji (zob. Moïsi 2012)
czy geopolityk krytyczn (zob. Tuathail 1996; Dybczy ski 2013:222–227;
Potulski 2010:260–278), s równie badacze, którzy bazuj c na ustaleniach geograﬁcznych, staraj si konstruowa nowy paradygmat geoekonomiczny (Hali ak 2012; por. Ku niar 2012).
Robert D. Kaplan jest w Polsce znany g ównie z t umacze jego
niektórych reporta owych ksi ek (2009, 2010, 2010a) oraz rozwa a
na temat ﬁlozoﬁi polityki (2009a). Kaplan jest autorem pisz cym
* dr B a ej Sajduk – doktor nauk politycznych, absolwent politologii na UJ. Prorektor Wy szej
Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie.
1
Nestor tej szko y my lenia, Kenneth Waltz, zmar 12 maja 2013 r.
2
Ponowne wprowadzanie systematycznych bada z zakresu geopolityki jest realizowane od
niedawna. Na podkre lenie zas uguje fakt powo ania do ycia 23 czerwca 2007 roku w Cz stochowie Instytut Geopolityki – pr nie rozwijaj cego si pozarz dowego o rodka badawczego,
którego cz onkowie legitymizuj si ju znacznym dorobkiem z zakresu reﬂeksji geopolitycznej.
3
W du ej mierze m.in. dzi ki powo anemu do ycia w 2008 roku Polskiemu Towarzystwu
Geopolitycznemu i prowadzonym przeze pracom naukowo-badawczym i o ywionej dzia alno ci
wydawniczej.
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o kwestiach mi dzynarodowych nie tylko z perspektywy bliskiego,
nierzadko naocznego obserwatora, ale równie lubi cym prowadzi
reﬂeksj teoretyczn i ceni cym obserwacj w skali makro (2012).
Charakteryzuje go niezwyk y kunszt pisarski i wzorcowy warsztat.
Nic wi c dziwnego, e w roku 2011 zosta wybrany przez miesi cznik
„Foreign Policy” do grona 100 najbardziej wp ywowych my licieli na
wiecie (Strona autorska...). W najnowszej ksi ce kontynuuje podejmowane wcze niej w tki analityczne, utrzymuj c przy tym erudycyjny
styl. Zemsta geograﬁi jest interesuj cym po czeniem reﬂeksji reportera, który obserwowa globalne procesy na poziomie mikro, z perspektyw osoby dobrze poruszaj cej si w wiecie akademickiej nauki.
Wcze niejsza ksi ka tego autora, Monsun, zdradza a ju jego zainteresowanie kwestiami geopolitycznymi, w recenzowanej pozycji Kaplan
idzie krok dalej, podejmuj c de facto problem przyczynowo ci w stosunkach mi dzynarodowych. W tym miejscu warto wspomnie o istotnej
zmianie, jaka zasz a w yciu zawodowym Kaplana, który w 2011 roku
obj stanowisko g ównego eksperta ds. geopolitycznych w budz cej
kontrowersje (Portal WikiLeaks publikuje... 2012), prywatnej wywiadowni gospodarczej STRATFOR4.13
Kaplan uwa a, e post p technologiczny redeﬁniuje geograﬁ , jednak jej nie uniewa nia. Autor zdaje si nawet sugerowa , e nowoczesna technika, czyni c wiat wspó zale nym, paradoksalnie wzmocnia znaczenie geograﬁi, wspó cze nie bowiem nawet niewielkie zmiany
w jednej cz ci wiata powoduj konsekwencje nierzadko o globalnym znaczeniu (Kaplan 2012:314). Jego zdaniem rozwój techniki i liberalne idee, w tym wizja p askiego wiata g oszona przez Thomasa L.
Friedmana, stworzy y fa szywe przekonanie, e cz owiek mo e wszystko – takie nastawienie nie akceptuje istnienia granic ludzkiego dzia ania5.14Autor Zemsty geograﬁi wskazuje natomiast na pewne bariery ludzkiej aktywno ci – jedn z nich jest geograﬁa (zob. George Friedman
and Robert D. Kaplan on Geopolitical Forecasting... 2012). Operacje
wojskowe w Panamie, na Ba kanach i w Somalii stworzy y przekonanie,
e ameryka ska pot ga i wola mog wszystko. Z kolei Irak i Afganistan
pokaza y, i logistyka dzia a wojskowych musi uwzgl dnia ograniczenia geograﬁi (w tym odleg o )6.15 W a nie te dwie ostatnie wojny
s tytu ow zemst geograﬁi. Wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku
4
Za o yciel tego quasi-think tanku George Friedman da si pozna jako osoba mocno wierz ca w przemo ny wp yw geograﬁi na polityk zagraniczn pa stwa. Wp yw ten uznaje za tak
silny, e a uprawniaj cy prognozowanie w stosunkach mi dzynarodowych (zob. Friedman
2009:15–28).
5
My lenie tego rodzaju dobrze okre la ameryka skie powiedzenie – Sky is the limit.
6
Wci bardziej korzystne jest posiadanie wrogów z daleka od siebie (zob. Carlo 2007:116–121).
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i interwencje w Bo ni i Kosowie ukaza y dzia ania zbrojne prowadzone rzekomo w „2D” – dzi ki technologii lotniczej wiat mia zosta
sp aszczony do dwóch wymiarów. Wp yw geograﬁi mia zosta zniwelowany. Twierdzenie takie wyda o si prawdziwe, zw aszcza e ameryka ska armia nie prowadzi a dzia a wojskowych w górach (sztabowcy deklarowali: We don’t do mountains). Dzia ania w górach Afganistanu
i w skich alejkach Bagdadu przywróci y jednak „wojn w 3D”, a co za
tym idzie znaczenie geograﬁi (Kaplan 2012:17). Aktualnie samoloty
bezza ogowe, a wcze niej lotnictwo, wzmacnia y wiar liberalnych
zwolenników interwencji humanitarnej, e uniwersalistyczne credo
praw cz owieka mo e przezwyci y ograniczenia historii i geograﬁi.
Tym samym wiara w si ludzkiej woli i ludzkiego dzia ania mia a zyska przewag nad struktur (wszelkiej odmiany determinizmami,
w tym geograﬁcznym).
Autor Zemsty geograﬁi stawia sobie za cel sk onienie czytelników do
tego, by ci doceniali znaczenie mapy, jednak równocze nie nie dali si
zwie w asnej intuicji i by wiedzieli, kiedy nie musz ulega mapom
(Kaplan 2012:29). „Geograﬁa informuje, ale niczego nie determinuje” –
wielokrotnie w tek cie podkre la autor. Zdaniem Kaplana, im bardziej
badacze koncentruj si na bie cych wydarzeniach, tym bardziej ich
uwaga jest skupiona na osobach i dora nych wyborach, jednak w miar ,
gdy skala obejmuje coraz szersz perspektyw czasu, coraz wi ksz
rol zaczyna odgrywa geograﬁa. Geograﬁa jest tylko i a punktem
wyj cia dla wszelkich projekcji dotycz cych tego, co mo e si zdarzy
w przysz o ci (zob. Sajduk, 2012). Ilustracj si y jej wp ywu na arbitralne ludzkie decyzje jest (cz sto analizowane przez postmodernistów)
poj cie granicy.
W pracy przywo ano s owa biografa Mackindera Williama Henry’ego
Parkera, który stwierdzi , e ci, którzy próbuj y w harmonii ze rodowiskiem, zwyci aj nad tymi, którzy si z nim zmagaj (Kaplan
2012:69). Historia uczy, e granice ustalane przez cz owieka wbrew
logice geograﬁi, cho mog d ugo trwa , to nie wytrzymuj próby
czasu. Podzielone Berlin i Niemcy, Wietnam oraz Jemen by y przyk adami, w których d enie do jedno ci przezwyci y o sztuczne podziay narzucone przez polityków. Innymi s owy, granice niewsparte geograficznymi uwarunkowaniami s miejscami, które w pierwszej
kolejno ci mog by przyczyn zmian w systemie mi dzynarodowym.
Dlatego te m.in. podzia Korei, zdaniem Kaplana, nieuchronnie przestanie istnie (innymi przyk adami takich obszarów s : uk ad granic
Izraela albo granica oddzielaj ca Meksyk od Stanów Zjednoczonych).
Kaplan nawi zuje równie do klasycznej maksymy g osz cej, i by
zrozumie jaka jest polityka danego pa stwa, nale y przede wszystK
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kim przeanalizowa map – da to wi cej ni studiowanie wy cznie
dzia a przywódców. Kaplan nie jest oczywi cie determinist geograﬁcznym, wie, e mapy mog k ama , nie wierzy te w pe ny woluntaryzm. Nie dziwi wi c wspomnienie w tek cie pogl dów Isaiaha Berlina i Carla R. Poppera – obaj otwarcie krytykowali teorie
monokazualne. Autor Zemsty geograﬁi doskonale zdaje sobie bowiem
spraw , e geograﬁa pomaga zrozumie , ale nie gwarantuje pewnoci. Cz sto w tek cie pada zastrze enie, i branie pod uwag mapy nie
oznacza automatycznie fatalizmu i nie jest równoznaczne z odebraniem podmiotowo ci ludzkim decyzjom. W zamian Kaplan stara si
ukaza interakcj
cz c konsekwencje po o enia geograﬁcznego
i ludzkich decyzji. St d atwo zrozumie obecno w tek cie opinii
Normana Davisa, i przyczynowo nie jest wynikiem determinizmu,
indywidualizmu czy losowych wypadków, lecz kombinacji wszystkich
trzech (Kaplan 2012:37). Przyk adem, cho skrajnym, znaczenia geograﬁi dla dzia a wojskowych jest obserwacja Kaplana, zgodna z pogl dami Hansa Morgenthaua, i nawet w epoce broni nuklearnej geograﬁa
nie straci a na znaczeniu. A to z prostej przyczyny – pa stwa kontynentalne (USA, ChRL czy Federacja Rosyjska) posiadaj bardziej realn mo liwo odstraszania nuklearnego od pa stw ma ych7,1które
w zale no ci od ukszta towania terenu prowadz albo polityk agresywn albo pasywn . Ponadto, samo u ycie broni balistycznej wymaga posiadania odpowiednio rozlokowanych si zbrojnych (na morzu
albo/i na l dzie).
Pierwsza cz
pracy ma charakter historyczny, jej warto p ynie
ze sposobu, w jaki autor dokona syntezy, rozbudowuj c wybrane
aspekty przywo ywanych teorii geopolitycznych oraz konfrontuj c je
ze sob i wyja niaj c kontekst historyczny ich powstania. W ksi ce
Kaplan wielokrotnie powo uje si na wa nych pisarzy (w ród nich
historyków, geografów, strategów, m.in. takich jak: Paul Bracken,
Julian Corbett, Lord George Nathaniel Curzon, Herodot, Ibn Khaldun, Henry Kissinger, Rudolf Kjellén, Sir Halford J. Mackinder, Hans
Morghentau, William Hardy, McMeill, Marshall Hadgson, Nicholas
J. Spykman, Robert Straus-Hupé, Friedrich Ratzel). Osiem pierwszych rozdzia ów, w których Kaplan przywo uje znane koncepcje geopolityczne, stanowi wprowadzenie. Ich celem by o wyposa enie czytelnika w wiedz teoretyczn , niezb dn dla zrozumienia dalszej
7
Zdobycie przez Iran broni atomowej oznacza co zupe nie innego dla USA czy Federacji
Rosyjskiej ni dla Izraela, który nie by by w stanie w sposób wiarygodny utrzyma mo liwo ci
drugiego, odwetowego uderzenia. St d m.in. wydaje si , e p ynie wyja nienie jednoznacznej
polityki Jerozolimy wobec Teheranu.
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cz ci ksi ki. Autor opisuje m.in. powszechnie znan „ciemn kart ”
w dziejach XIX- i XX-wiecznej geopolityki oraz powody, dla których
koncepcje cz ce polityk mi dzynarodow z geograﬁ zosta y pot pione. My lenie geopolityczne, jak s usznie zauwa a Kaplan, cz sto
ma charakter militarny, a wynika to z faktu, e w geopolityce za realne uznaje si du e grupy spo eczne (np. narody czy imperia), a nie
tworz ce je ludzkie jednostki (Kaplan 2012:110). Co ciekawe, autor
Zemsty geograﬁi uwa a, e obecnie wiat jest nie mniej niebezpieczny
ni w czasie zimnej wojny, co wi cej, z powodu rosn cej liczby ludzi
przestrze wci ma i b dzie mie znaczenie (Kaplan 2012:48–49)8.2
W dalszej cz ci pracy czytelnik, wyposa ony w zestaw przeﬁltrowanych w pierwszej cz ci pogl dów oraz do wiadczenie autora, zostaje przeniesiony do najwa niejszych regionów na kuli ziemskiej
(Europa, Rosja, Chiny, Indie, Iran oraz by e Imperium Osma skie).
Zaprezentowane w ten sposób zosta y, swoiste dla ka dego z wybranych obszarów, interpretacje/narracje geopolityczne.
Europa zawsze by a kontynentem, który ró ne wspólnoty polityczne próbowa y zjednoczy , co wynika z licznych podzia ów wewn trznych na mniejsze regiony (np. Europa rodkowa, Skandynawia) oraz
ma ych odleg o ci. W tym kontek cie Kaplan zgadza si z tez Ferdynanda Braudela, cz cego nieurodzajno ziem krajów ródziemnomorskich z utrzymywaniem w r kach mo nych na obszarze wokó
Morza ródziemnego du ych skomasowanych gospodarstw, co mia o
wp yw na ma dynamik porz dku spo ecznego. Inaczej sytuacja wygl da a na obszarze pó nocnej Europy, gdzie bardziej urodzajna ziemia przyczyni a si do powstania licznej rzeszy wolnych obywateli,
stanowi cych podglebie dla feudalnego porz dku, który z kolei u atwia przejmowanie wszelkich nowo ci spo ecznych i technicznych.
Co wi cej, N. Spykman i R. Straus-Hupé, XX-wieczni teoretycy geopolityki, twierdzili, e to w a nie klimat jest ród em powodzenia krajów Pó nocy. Poniewa to na pó nocnej hemisferze le y wi ksza cz
mas l du i to na niej wyros y najpot niejsze pa stwa, historia by a
do tej pory tworzona przez pa stwa le ce pomi dzy 20 i 60 stopniem
pó nocnej szeroko ci geograﬁcznej (Kaplan 2012:91). W tym kontekcie warto, jako kontrapunkt, przywo a sytuacj Afryki (por. A hopeful continent... 2013; The African Century... 2012). Dla jej przysz o ci
zasadnicze znaczenie, zdaniem ameryka skiego autora, ma po o enie
(zob. Landes 2000:21–48) – pa stwa le ce pomi dzy szeroko ci

8
Problematyczne pozostaje, jak d ugo b dziemy mieli do czynienia ze wzrostem ludno ci na
wiecie oraz w których regionach b dzie on najintensywniejszy (zob. Oxford London Lecture... 2012).
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23,45 pó nocn i po udniow nale do najmniej zamo nych9.3Autor
Zemsty geograﬁi, cho pozytywnie przyjmuje powy szy, deterministyczny tok rozumowania, to dodaje, e jednak dla pe nego zrozumienia
zmian koniecznie jest uwzgl dnienie ludzkiego dzia ania (w tym roli
wybitnych jednostek).
Kaplan uwa a, e kontynentalny charakter Niemiec i wyspiarski
Wielkiej Brytanii mia y kluczowe znaczenie dla historii Starego Kontynentu. Podobn uwag sfomu owa George Friedman, przypisuj c
zasadnicz rol kana owi La Manche w ukszta towaniu europejskiej
historii – dzi ki niemu zawsze w bezpo rednim s siedztwie kontynentu
i we wzgl dnym bezpiecze stwie istnia o mocarstwo ywotnie zainteresowane utrzymaniem rozdrobnienia w Europie (Friedman 2009:36).
Stany Zjednoczone, najpot niejsze pa stwo zajmuj ce kontynent
pó nocnoameryka ski, mog o rozwin si w globalne supermocarstwo w a nie dzi ki geograﬁi (bezpiecze stwo 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 wi cej, w a nie ze wzgl du na po o enie geograﬁczne kraje kontynentalnej Europy, w porównaniu z USA, dysponuj
o wiele mniejszym marginesem b du w polityce zagranicznej (USA
zawsze mog , podobnie jak Wielka Brytania, wycofa si za ocean).
Jednak w nieodleg ej przysz o ci to demograﬁa odegra kluczow rol
w przedeﬁniowaniu roli Starego Kontynentu w globalnym porz dku
(do 2050 roku Europa straci 29% ludno ci w wieku produkcyjnym,
równolegle zyskuj c 47% udzia u ludzi w wieku powy ej 60 roku ycia (Kaplan 2012:147)). Przy czym, zdaniem Kaplana, wspó cze nie
obserwujemy transfer w adzy z Unii Europejskiej do Niemiec, które
w przysz o ci b d ywotnie zainteresowane budow poprawnych relacji z Federacj Rosyjsk .
Rosj i jej elit , jak twierdzi Kaplan, charakteryzuje paranoiczna
obawa przed inwazj , która ma swoje ród o w geograﬁi. Kraj ten po
upadku ZSRR zosta pozbawiony oparcia geograﬁcznego dla w asnych granic (zob. The Geopolitics of Russia 2008). Co ciekawe, zdaniem ameryka skiego autora to w a nie geograﬁa determinuje sposób
rz dzenia pa stwem rosyjskim. Rozleg e obszary, zdobyte z du
atwo ci u zarania historii pa stwa moskiewskiego, by y zamieszkiwane przez liczne mniejszo ci etniczne. Aby sprawowa kontrol nad
nimi oraz przestrzeni , na której y y, konieczna by a scentralizowa9
Z tez , e klimat ma zasadnicze znaczenie dla stopnia rozwoju spo ecze stw, polemizuje
m.in. ksi ka pod redakcj S.P. Huntingtona i L.E. Harrisona pt. Kultura ma znaczenie (zob. 2003).
Podobn w tpliwo wyra a Niall Ferguson w Cywilizacji (zob. 2013).
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na i silna w adza. St d niewa ne, czy panuje car, pierwszy sekretarz
partii komunistycznej czy autorytarny przywódca, na Kremlu zawsze
b dzie si sprawowa w adz w ten sam sposób – autorytarny i scentralizowany. Innymi s owy, u naszego wschodniego s siada nigdy nie
b dzie demokracji w zachodnim rozumieniu tego s owa. Dla Rosji
kluczowe w zagwarantowaniu bezpiecze stwa jest posiadanie g bi
strategicznej, a t mo na zapewni jedynie poprzez posiadanie obszarów buforowych, zlokalizowanych na terenie Europy rodkowo-Wschodniej i by ych republik radzieckich. Aktualne dzia ania rosyjskie
zmierzaj do odzyskania jakiej formy kontroli nad utraconym obszarem, który wcze niej stanowi element zapewniaj cy bezpiecze stwo.
Interesuj ce jest stwierdzenie autora, i to eurazjatyzm ma zast pi
komunizm w roli doktryny i zarazem mi kkiej si y scalaj cej i wspieraj cej rewizjonistyczn polityk Kremla. Najwi kszym jednak wyzwaniem dla w adz rosyjskich b dzie demograﬁa, tzn. nie tyle problem kurczenia i starzenia si populacji, co rosn cy w niej odsetek
spo eczno ci muzu ma skiej, która w 2030 roku b dzie stanowi
15,5% populacji Federacji Rosyjskiej (Russia’s Growing Muslim Population 2013).
Autor Zemsty geograﬁi za Paulem Brackenem zauwa a, e eurazjatycka
szachownica „kurczy si ” na naszych oczach. Dawniej, ze wzgl du na
ogrom przestrzeni, budowanie sojuszy na tym obszarze nie by o tak
powszechne, jak w du o mniejszej Europie – armie sojusznicze potrzebowa y zbyt wiele czasu na przyj cie z pomoc , by w sposób skuteczny mo na by o wykorzystywa ten element dyplomacji. Sytuacja
uleg a jednak zmianie, g ównie ze wzgl du na rozwój technologii,
w tym rakiet balistycznych (Kaplan 2013:116). Bro nuklearna za
umo liwi a biednym pa stwom wywieranie na regionaln polityk
wp ywu nieproporcjonalnego do ich ca kowitego potencja u.
W XXI wieku wa ny element geopolityki b d stanowi miasta z populacj powy ej 10 mln ludno ci. Megamiast jest ju 25, do 2015 roku
b dzie ich 40, a miast z ponad milionem mieszka ców do 2025 b dzie
468 (Kaplan 2012:120–121). Autor Zemsty geograﬁi podkre la, e nie
tylko geograﬁa lub czynnik materialny ma znaczenie, ale równie
idee. S usznie zauwa a, e w przysz o ci to logika t umu b dzie naczeln logik politycznego dzia ania w Azji Po udniowo-Wschodniej.
To w a nie tam masowa edukacja wyprodukuje s abo wykszta cone
masy, wiadome jednak w asnej przynale no ci narodowej i, co gorsza, swojego po o enia socjoekonomicznego, które najprawdopodobniej b d chcia y przezwyci y dotychczasowy fatalizm, co mo e
przyczyni si do wzrostu niepokojów spo ecznych na niespotykan
skal (Kaplan 2012:123). Warto zauwa y , i dane historyczne poK
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twierdzaj istnienie korelacji pomi dzy tzw. wy em m odzie y (ang.
youth bungle), w szczególno ci m odych m czyzn (tzw. drugich, trzecich, czwartych i kolejnych synów) w wieku pomi dzy 15–29 rokiem
ycia a rosn ca agresywno ci (równie mi dzynarodow ) spo ecze stw (zob. Heinsohn 2009). Napi cia spo eczne mo e zintensyﬁkowa równie przewidywany problem z dost pem do pitnej wody –
w 2030 roku prognozuje si np. w Chinach 25-procentowy deﬁcyt
w dost pie do wody (Kaplan 2012:204).
Chocia Chiny od 2004 roku s g ównym partnerem handlowym dla
pa stw w regionie (Kaplan 2012:209), to Kaplan nie wierzy w trwa o
rozwoju chi skiego modelu gospodarczego (10-procentowy wzrost
obserwowany przez ostatnie kilkadziesi t lat nie mo e trwa wiecznie)10.4 Gdy rozwój gospodarczy zacznie spowalnia , pojawi si problemy z mniejszo ciami etnicznymi, stanowi cymi 10% populacji,
g ównie zamieszkuj cymi zasobne w z o a w gla i innych surowców
obrze a Pa stwa rodka. Autor Zemsty geograﬁi stawia równie interesuj ce pytanie o to, czy z powodów geopolitycznych (Pietrasiak, Sta czyk 2011) aktualna blisko rosyjsko-chi ska nie zostanie rozbita, podobnie jak mia o to miejsce w latach 70.?
S abo ci Chin, w przeciwie stwie do USA, ma by m.in. brak ideologii, któr w adze w Pekinie chcia yby szerzy . Kaplan oczywi cie odnotowuje te proces rozbudowy marynarki wojennej Pa stwa rodka
i w tym kontek cie zwraca uwag , i tak jak USA zdominowa y Karaiby,
analogicznie chi ska marynarka wojenna mo e zdominowa Morze
Po udniowochi skie. Co wi cej, ameryka ski autor uwa a, e ChRL nie
b dzie stanowi zagro enia dla globalnego porz dku, a dzia ania Chin
na arenie mi dzynarodowej s typowe dla ka dego rosn cego w pot g
pa stwa. Jego zdaniem, elity tego kraju b d prowadzi überrealistyczn
polityk zagraniczn , a papierkiem lakmusowym chi skich zamiarów
b dzie Mongolia i sposób, w jaki w adze w Pekinie b d wspiera
chi sk obecno gospodarcz w tym bogatym w z o a surowców pa stwie. Ponadto, po wycofaniu si si wojskowych USA z Afganistanu
swoj obecno w tym kraju wzmocni zapewne Chiny, które ju intensywnie inwestuj w wydobycie miedzi. Równie Indie postrzegaj
Afganistan jako w asn historyczn stref wp ywów.
Sztaby ﬂot wzrastaj cych pot g, Chin i Indii, zaczytuj si w dzie ach
Alfreda Thayera Mahana, podczas gdy admiralicja marynarki wojennej
USA czyta Juliana Corbetta. G ówna ró nica pomi dzy nimi sprowadza
10
W tym kontek cie warto pokre li , i coraz cz ciej pojawiaj si g osy mówi ce o rosn cej roli krajów z tzw. rodka tabeli najbardziej rozwini tych pa stw (zob. George Friedman and
Rodger Baker on the Post-China 16 2013).
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si do stwierdzenia, e podczas gdy A.T Mahan uwa a , i w momencie utraty kontroli nad morzem przez jedno pa stwo automatycznie
zyskuje inne, J. Corbett twierdzi , e nie jest to takie oczywiste, poniewa pa stwa mog tworzy dora ne koalicje ﬂot. Wszystko nie po to,
by zatopi si y przeciwnika, ale by w razie konieczno ci opanowa
strategicznie wa ne punkty, tym samym oddanie pola sojusznikom nie
oznacza automatycznej pora ki (Kaplan 2012:111). W tym kontek cie
szczególnie interesuj co brzmi analogia, któr Kaplan prowadzi pomi dzy rol dwóch aktualnych ameryka skich sojuszników w polityce mi dzynarodowej – Japonii we wschodniej Azji i Wielkiej Brytanii
w Europie (Kaplan 2012:98).
Pisz c o Bliskim Wschodzie, Kaplan zwraca uwag , i z powodu
niespotykanej wcze niej populacji m odych ludzi oraz rewolucji telekomunikacyjnej nast pne pokolenie rz dz cych najprawdopodobniej
straci „przywilej” autokratycznych rz dów11.5W tym kontek cie dwa
pa stwa wydaj si szczególnie interesuj ce: Arabia Saudyjska, której aktualna, prawie 29-milionowa populacja podwoi si za kilka dziesi cioleci, oraz Iran, który jest wyj tkiem w ród pa stw Bliskiego
Wschodu, bowiem jego granice s w du ej mierze zbie ne z geograﬁ
tego kraju (pokrywaj si niemal idealnie z Wy yn Ira sk ). Autor
Zemsty geograﬁi zwraca uwag , i wp ywy perskie si ga y g boko na
pó noc i wschód, czego dobrym przyk adem jest ko cówka „-istan”
w nazwach niektórych pa stw tego obszaru, oznaczaj ca w j zyku
perskim miejsce12.6
Osobny rozdzia w ksi ce po wi cono Republice Turcji. Zdaniem
ameryka skiego autora, strefy historyczno-kulturowych wp ywów
Iranu i Turcji nie pokrywaj si , co wi cej, za rz dów szacha w Iranie oba
pa stwa by y proameryka skie, dlatego do pomy lenia jest sytuacja,
w której za dekad Iran ponownie b dzie sojusznikiem USA, natomiast zmianie mo e ulec proameryka ska polityka Arabii Saudyjskiej
(The Revenge of Geography – Robert D. Kaplan presentation to ASPI
2012). Kaplan czyni ponadto interesuj c uwag , i Turcy, yj c
w pa stwie po o onym na pó wyspie, maj co prawda mniejsze oddzia ywanie na s siadów w porównaniu do Iranu, mo na jednak
o nich my le po cz ci jako o narodzie wyspiarskim. Wyj tkowo
po o enia Turcji polega oczywi cie na pe nieniu funkcji mostu cz cego

11
Co mo e skutkowa powa n zmian wektorów w polityce zagranicznej np. Arabii Saudyjskiej, podobn jak ta, któr mo na by o obserwowa w Egipcie po arabskiej wio nie (zob. Obama:
Egipt ju nie jest sojusznikiem... 2012).
12
Np. j zykiem urz dowym sunnickiego Tad ykistanu, który, co prawda, w 1991 roku przyj
alfabet aci ski, przez co zbli y si do Turcji, jest j zyk tad ycki, silnie spokrewniony z perskim.
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wschód z zachodem, ale równie na posiadaniu le cych na terytorium
tego pa stwa róde Tygrysu i Eufratu. Fakt ten podnosi rang Ankary
w relacjach z Damaszkiem i Bagdadem (tak, jak Syria i Iran s naftowymi pot gami, tak Turcja jest potentatem w zakresie pitnej wody).
Autor Zemsty geograﬁi zwraca uwag tak e na znany paradoks tureckiej
polityki, w której islamskie elity, sprawuj c w adz , promuj demokratyzacj , poniewa jest to najlepsze narz dzie walki z pozostaj cymi w opozycji proautokratycznymi elitami wojskowymi, które z kolei
posiadaj prozachodnie inklinacje. Od dekad Turcja stawa a si równocze nie bardziej islamska i proameryka ska, od niedawna mo na
jednak zaobserwowa zmian – b d c coraz bardziej islamska, Turcja
nie staje si równocze nie proameryka ska, a nawet zaczyna post powa antyizraelsko.
Ksi k zamykaj rozwa ania po wi cone ojczy nie autora, w których stara si on odpowiedzie na pytanie, czy wojny w Iraku i Afganistanie s drobnymi wyj tkami potwierdzaj cymi regu dominacji
USA, czy te b d mia y powa ne strukturalne znaczenie dla ameryka skiej przysz o ci. W tym kontek cie przywo uje opini Andrew J.
Bacevicha, który twierdzi, i dla strategicznego bezpiecze stwa USA
du o wa niejsze jest zabezpieczenie pomy lnej przysz o ci po udniowego s siada. Zamiast anga owa si w (od)budow pa stwowo ci
Afganistanu i Iraku Ameryka powinna przeznaczy rodki na pomoc
Meksykowi. Kaplan wydaje si zgadza z t diagnoz , uwa a, e bez
wzgl du na to, jaka b dzie przysz a strategia USA, na pewno b dzie
musia a uwzgl dnia Meksyk. Co wi cej, za Arnoldem Toynbee zwraca
uwag , i w miejscach, gdzie granicz ze sob mniej i bardziej rozwini te spo eczno ci, z biegiem czasu te mniej rozwini te wykorzystuj
t sytuacj na swoj korzy (Kaplan 2012:334). Nie podejmuj c polemiki z t tez , autor przywo uje za to opinie znanych ameryka skich
analityków polityki zagranicznej (Stephena Walta, Johna Mersheimera,
Paula Pillara, Marka Helprona, Teda Galena Carpentera i Samuela
Huntingtona), by stwierdzi , e przed USA stoj trzy strategiczne wyzwania: pierwsze to chaos w eurazjatyckim heartlandzie i na Bliskim
Wschodzie, drugie to wzrastaj ca asertywno Chin, trzecie – kryzys
instytucji pa stwa w Meksyku. By zabezpieczy trwa o ameryka skiej pot gi w przysz o ci, USA musz z du ostro no ci my le
o mo liwym anga owaniu si na Bliskim Wschodzie13.7Autor Zemsty
geograﬁi, przywo uj c jeszcze przyk ady Wenecji, staro ytnego Rzymu
i Bizancjum, zdaje si nie odrzuca powy szych argumentów, dodaje
13
Co ciekawe, pogl d taki w pe ni pokrywa si z opiniami znanego, sprzyjaj cego demokratom
komentatora Fareeda Zakarii (2009:258–262).

P

O

L

I T

Y

K

A

147

B A EJ SAJDUK

do nich jednak trosk o konsekwencje gwa townej redukcji ameryka skich si zbrojnych w Afganistanie.
Ksi ka Kaplana jest niezwykle warto ciow publikacj . Dzi ki
kunsztowi pisarskiemu autorowi uda o si osi gn idealn równowag pomi dzy publikacj naukow a porywaj cym esejem. Pozycja ta
na pewno b dzie stanowi obowi zkow lektur dla wszystkich zainteresowanych sytuacj mi dzynarodow oraz wp ywem, jaki wywiera
na ni geopolityka.
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