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Granica jako główny element konsty-
tutywny terminu „pogranicze” oraz jako 
wyznacznik zwierzchnictwa państwa 
(domeny) nad danym obszarem, posiada 
przede wszystkim polityczne znaczenie, 
a co za tym idzie jest przedmiotem refleksji 
politologicznej. Tego faktu nie jest w stanie 
zmienić zauważalny (przede wszystkim 
w Unii Europejskiej) zanik oddzielającej 
czy separującej funkcji granicy i poja-
wienie się koncepcji bliskich etnoplurali-
zmowi lub multikulturowemu współżyciu 
(Ruszkowski 1997).

„Pogranicze” w elementarnym ujęciu 
statycznym składa się z regionu granicz-
nego (czyli położonego na styku granicy) 
w jednym państwie. Z kolei w ujęciu dyna-
micznym „pogranicze” tworzą regiony 
graniczne usytuowane po obu stronach 
granicy i należące do dwóch różnych państw, 
co w efekcie staje się zalążkiem współpracy 
transgranicznej tworzącej istotne pole zainte-
resowania badaczy w naukach o polityce oraz 
w studiach europejskich. „Pogranicze” jako 
obszar stykowy oraz przejściowy staje się więc 
rodzajem pomostu, gdyż pozwala na przeni-
kanie się różnorodnych kontaktów przekra-
czających granicę (Żurek 2011). „Pogranicza” 
są zatem mikrolaboratoriami procesów 
pomostowych, w tym integracyjnych, są więc 
zalążkami kontaktów międzynarodowych. To 

właśnie „pogranicza” są obszarami licznych 
politycznych, ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych: operacji, transakcji, nego-
cjacji, deliberacji, koordynacji, instytucjo-
nalizacji itd. Stąd też integracja europejska 
jawi się jako definiowana przez procesy 
zachodzące na pograniczach (takie jak: 
inkluzja, wykluczenie, wzajemne wpływy, 
transnarodowość, różnorodność językowa, 
współzależność, spójność itp.).

 W konsekwencji wykazanych powiązań 
badawczych, „pogranicze” jest kate-
gorią należącą do siatki pojęć w naukach 
o polityce. Bardziej pluralistyczne podej-
ścia sytuują kategorię „pogranicza” jako 
jedną z elementarnych kategorii wchodzą-
cych w skład relatywnie młodej subdy-
scypliny w naukach o polityce nazywaną 
border studies. Obecnie – także w Polsce – 
trwa faza teoretycznej refleksji i metodolo-
gicznych aplikacji w ramach border studies. 
(Jańczak 2008; 2009; 2011; Ruszkowski 
1997; Żurek 2011) Warto zauważyć, że 
obok tak klasycznych terminów jak „pogra-
nicze”, „współpraca transgraniczna”, czy 
współpraca euroregionalna”, pojawiają 
się bardziej zaawansowane sekwencje 
badawcze poświęcone cross-border gover-
nance (CBG), multi-level network (MLN), 
multi-level links (MLL), czy też ponadgra-
niczności (suprabordering).
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Reasumując, choć termin „pogra-
nicze” często pojawia się jako jednostka 
analityczna w studiach europejskich, czy 
w border studies, to należy pamiętać, że oba 

wymienione obszary badawcze są subdyscy-
plinami w ramach nauk o polityce, stąd poli-
tologiczna proweniencja „pogranicza” nie 
powinna budzić wątpliwości.
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