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Z pojęciem „mocarstwowości” często utożsamia się pojęcie „potęgi państwa”. Pojęcie 

to jest przedmiotem wielu dyskusji w stosunkach międzynarodowych „Od potęgi państwa 

zależy wprost jego miejsce w hierarchii aktorów sceny międzynarodowej, a dążność do 

maksymalizacji potęgi traktuje się, jako immanentną właściwość […] państw”1. Potęga to 

zdolność do zagwarantowania własnych interesów.  Przykładowo J. G. Stoessinger uważa, że 

„potęga to zdolność państwa do użycia swych materialnych i niematerialnych zasobów w 

sposób, który wpłynie na zachowanie innych państw”2. Natomiast w definicji sformułowanej 

przez A. Bógdał-Brzezińską: „potęga, widziana z perspektywy realizmu klasycznego, jest 

niczym innym jak dowodem obsesyjnego lęku państwa o przetrwanie w anarchicznym 

środowisku międzynarodowym. W tej sytuacji państwa dążą do maksymalizacji potęgi”3. 

Natomiast Dariusz Kondrakiewicz w określenie potęgi państwa wpisuje „[…] możliwości 

skutecznego oddziaływania na zachowanie innych uczestników międzynarodowych, a w razie 

ich oporu pozwalającą na stosowanie wobec nich wszelkich dostępnych środków z użyciem 

siły włącznie”4. 

To właśnie pojęcie siły towarzyszy bardzo często idei mocarstwowości. Z tego względu 

w teorii stosunków międzynarodowych wyodrębniono dwie kategorie, takie jak: „hard 

power”(twarda siła) i „soft power” (miękka siła). Jednym z autorów tego podziału jest Joseph 

S. Nye.  Jeżeli chodzi o twardą siłę państwa, to obejmuje ona takie czynniki jak np. położenie 

geograficzne, potencjał militarny czy gospodarczy. Joseph S. Nye do grupy twardych 

składników siły zalicza potęgę militarną, potencjał gospodarczy i surowcowy, położenie 

geopolityczne itd., czyli w pewnym sensie „klasyczne” składniki potęgi. Do elementów potęgi 

miękkiej zalicza przede wszystkim oddziaływanie kulturalne, eksponowanie popularnych w 

świecie wartości oraz prowadzenie polityki zagranicznej uwzględniającej preferencje innych 

państw. Zauważa on, że obie grupy są współzależne, ale mogą występować oddzielnie, a ich 

                                                 
1 B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 

2006, s. 125. 
2  J. G. Stoessinger, The Might of Nations. World Politics in Our Time, Random House, New York  

1962, s. 27 
3 A. Bógdał-Brzezińska, Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych, [w:] M. Sułek,  

J. Symonides (red.), Państwo w teorii i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu  

Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 97 i n. 
4 D. Kondrakiewicz, Rozdział 3. Państwo, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, 

s. 83. 
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skuteczność, bądź zasięg oddziaływania zależy m.in. od okresu historycznego  i miejsca, w 

którym są stosowane5. 

Natomiast pojęcie miękka siła państwa obejmuje czynniki takie jak: wpływ kulturowy, 

zdolności mobilizacyjne państwa oraz przywództwo polityczne. Analizą koncepcji twardej i 

miękkiej potęgi podjął się także Robert Cooper pełniący funkcję dyrektora generalnego ds. 

stosunków zewnętrznych i spraw polityczno-militarnych w Sekretariacie Rady UE. Jego 

zdaniem podstawą miękkiej potęgi jest legitymizacja. Według Coopera przykładem miękkiej 

potęgi było Imperium Brytyjskie6.  W międzynarodowym porządku politycznym, czynniki 

materialne i niematerialne wzajemnie na siebie oddziaływają. Szczegółowej analizy tego 

zagadnienia podjął się Ray S.Cline, który opracował wzór oddziaływania ww. czynników.  

Wzór ten został przedstawiony w sposób następujący: 

 

 „Postrzegana siła państwa = (Ludność wraz z Terytorium {w masie krytycznej} + Zdolności 

Ekonomiczne Kraju + Zdolności Militarne Kraju) x (Koherentne Planowanie, Strategia 

Narodowa, Wola Społeczeństwa)”7. 

 

Badania Cline’a skupiały się na ogólnej polityce państwa, szczególnie strategii 

narodowej. Przedstawiony przez tego badacza wzór sprowadza się głównie do siły, którą 

państwo prezentuje w układzie międzynarodowym.  Jego zdaniem sprawdzenie potęgi danego 

państwa należy sprawdzić poprzez jego zdolności do prowadzenia wojny. 

Z kolei Wilhelm Fucks, zachodnioniemiecki profesor fizyki teoretycznej przedstawił 

tezę, że potęga państwa zależy od ludzi i rzeczy.  

Należy także zwrócić uwagę na to, że mocarstwowość nie jest wielkością stałą i może 

się zmieniać w zależności od tempa rozwoju gospodarczego, jak również postępu 

technologicznego i organizacyjnego. Tę kwestię przeanalizował Paul Kennedy w książce 

„Mocarstwa świata.  Narodziny. Rozkwit, Upadek”. Według  P. Kennedy’ego „Względna siła 

czołowych państw świata nigdy nie jest wielkością stałą, głównie z powodu nierówności tempa 

wzrostu gospodarczego poszczególnych społeczeństw i z racji przełomów w technice i w 

rozwiązaniach organizacyjnych – przełomów przynoszących większe korzyści jednym 

                                                 
5 J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa  

2009, s. 99 – 103. 
6 Robert Cooper, Hard power, soft power and the goals of diplomacy, [w] David Hels, Mathias Koening-Archibudi, 

American Power in the 21st Century, 2004, s. 6-10. 
7 Ray S. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980’s, Boulder, Co., 1980, s. 211. 
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społeczeństwom niż innym”8. Powyższe twierdzenie pokazuje, że mocarstwowość nie jest 

wartością uniwersalną i jest w dużej mierze uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi. Można 

podać wiele przykładów świadczących o tym twierdzeniu. Przykładem jest chociażby Wielka  

Brytania, która długa panowała na świecie, ostatecznie utraciła swoją potęgę stając się zwykłym 

państwem Unii Europejskiej. Świadczy o tym także przypadek rozpadu Związku Radzieckiego, 

którego upadek był spowodowany głównie problemami społeczno – gospodarczymi.  

 

 

                                                 
8 Paul Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa, 1995 , s. 7. 


