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Bezpieczeństwo militarne w ujęciu liberalizmu i neoliberalizmu  

  

W literaturze przedmiotu powstało wiele definicji słowa bezpieczeństwo. Brzmią one 

różnie, ale posiadają kilka wspólnych elementów. Słowo bezpieczeństwo wywodzi się z języka 

łacińskiego sine cura i oznacza stan bez troski, zmartwień i niepokoju. Z definicji słownikowej 

wynika, że bezpieczeństwo jest stanem spokoju i pewności1. W znaczeniu ogólnym pojęcie to 

rozumie się, jako stan braku zagrożenia, a w znaczeniu abstrakcyjnym stanowi 

przeciwstawieństwo chaosu. W trakcie niwelowania chaosu prowadzone są działania, których 

celem jest wspierających zaufanie w społeczeństwie. Bezpieczeństwo stanowi stan 

dostarczający poczucie pewności i gwarancji, że zostanie on zachowany.   Świadomość 

braku ryzyka należy do fundamentalnych potrzeb człowieka2. W aspekcie biologicznym byt 

człowieka normowany jest przez jego fundamentalne potrzeby i chęci ich zaspokojenia we 

właściwy sposób. Wśród potrzeb wyróżnia się, m.in. zapewnienie sobie odpowiedniej 

niezależności, pozycji, korzyści, rozwoju, przetrwania3, itp. Z tych zagadnień wynika, że 

bezpieczeństwo jest możliwością zaspokojenia potrzeb o charakterze egzystencjalnym oraz 

zapewnienia rozwoju, przetrwania i istnienia.    Anonimem bezpieczeństwa 

jest zagrożenie, czyli zdarzenia, które w krótkim czasie wpływają na zagrożenie, jakości życia 

ludzi oraz zwężeniu zakresu podejmowanych decyzji politycznych należących do rządu i 

państwa. Zagrożeniem dla państwa są zdarzenia wewnętrzne lub zewnętrzne, w których może 

nastąpić utrata warunków spokojnego bytu i rozwoju wewnętrznego oraz naruszenie lub utrata 

suwerenności państwa4.    

Bezpieczeństwo nie stanowi synonimu braku zagrożeń. Działania mające na celu 

dążenie do bezpieczeństwa polegają na likwidacji lub minimalizacji zagrożeń. Zapewnienie 

bezpieczeństwa polega na maksymalnym ograniczeniu podatności państwa na aktualne lub 

potencjalne zagrożenia, które mogą ograniczyć swobodę rozwoju państwa5.    

                                                 
1 Mały słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 597. 
2 T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki 

Wojennej”, Rok XLVII, Nr 4 (167), 2006, s. 88. 
3 R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie, Wyd. 

Naukowe Solar, Warszawa 2004, s. 27. 
4 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001, s. 61. 
5 Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Wyd. Polski Instytut 

Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003. 
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W literaturze przedmiotu występuje wiele różnych teorii określających podstawowe 

zagadnienia bezpieczeństwa. Powstające przez wiele wieków nurty naukowe mają różnorodne 

tradycje, które przyczyniły się do klasyfikacji i wielokontekstowości. Wielość szkół 

opisujących stosunki międzynarodowe wpływa na powstanie różnych ujęć w nauce. Wśród 

wielu klasyfikacji wyróżnia się tzw. teorie głównego nurtu, w której występuje trójpodział na: 

realizm, liberalizm i globalizm6.         Słowo 

liberalizm wywodzi się z języka łacińskiego liberalis „wolnościowy”, liber „wolny”. Może być 

tłumaczony, jako swoboda działania jednostek, szczególnie w dziedzinie politycznej i 

gospodarczej.   

Teoria bezpieczeństwa w liberalizmie pojawiła się, jako odpowiedź na zmianę sił na 

świecie po zakończeniu zimnej wojny. Szkoła liberalna opierała się na relacji państwo – 

społeczeństwo. Jednostka ma zapewnioną własność prywatną a także szeroki zakres praw. 

Bardzo ważne miejsce zajmuje polityka wewnętrzna oraz harmonia między państwami. 

W świecie liberalnym zasady są przestrzegane. W sytuacji, gdy państwo w stosunku z innymi 

państwami łamie te zasady powinno ponieść konsekwencje tego naruszenia7.   W 

modelu bezpieczeństwa międzynarodowego ważną rolę odgrywałby dobrobyt ekonomiczny, 

oraz rozwój i współpraca gospodarcza w skali światowej. Preferowanym ustrojem była 

demokracja oparta na bazie kapitalistycznej. Powstanie Paktu Ligi Narodów wdrażało 

koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego, zgodnie, z którą agresja jednego państwa miała się 

spotkać z zespołowym przeciwdziałaniem8. 

Zakładali oni, że tworzenie ładu powinno odbywać w oparciu na szeroko pojętej 

współpracy, współzależności i symbiozy9. W czasach współczesnych liberałowie w swoich 

działaniach nie posługują się ideami wilsonowskiego idealizmu okresu międzywojennego, lecz 

w stosunkach między narodami usiłują zastąpić siły, systemem porozumień i organizacji 

międzynarodowych. Ich zdaniem model układania stosunków powinien być budowany 

w oparciu o uniwersalne prawo i instytucje ponadnarodowe, dzięki którym istnieje możliwość 

przezwyciężania stanu anarchii i stworzenie dobrej współpracy państw i narodów. 

Wilsonowskich liberałów– idealistów charakteryzowała wrogość do wojny i z wszystkim, co 

                                                 
6 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyka, Wyd. PWN, Warszawa 2008, 

s. 50. 
7 J. Przeździecka, Bezpieczeństwo według poglądów głównych nurtów naukowych w stosunkach 

międzynarodowych, „Zeszyty naukowe ruchu studenckiego”, nr 2/2012, s. 25. 
8 K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 65-66. 
9 J. Szkoła, Tradycyjne (realistyczne) i współczesne podejście pojęcie bezpieczeństwa, „Zeszyty naukowe ruchu 

studenckiego”, nr 1/2011, 12. 
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utożsamiano w stosunkach międzynarodowych ze stanem wojny, np. do autorytaryzmu10. 

Wrogość do rządów autorytarnych uzasadniali faktem, że źródłem wojen jest charakter 

władzy11. Francuski filozof Monteskiusz uważał, że istnieje dobra strona natury ludzkiej. 

Natura ludzka nie jest zepsuta, lecz problemy pojawiają się w sytuacji, gdy człowiek wkracza 

w społeczeństwo obywatelskie i tworzy odrębne narody. Był zdania, w czasie pokoju narody 

powinny sobie świadczyć najwięcej dobra, a w czasie wojny najmniej zła, bez szkody dla 

swoich zasadniczych interesów12.   

Uważali oni, że odpowiedzią na wojnę jest wiara w idee demokracji, które budują poczucie 

wzajemnego zaufania i przynoszą poczucie bezpieczeństwa. Wprowadzili oni zasadę 

narodowego samookreślenia, która w ramach instytucjonalnych daje demokracji gwarancje 

pokoju. Według liberałów sposobem na pokój jest samookreślenie, demokracja oraz 

współpraca międzynarodowa, która oparta jest na powszechnie panującym prawie13. Do cech 

charakterystycznych liberalnej teorii bezpieczeństwa zalicza się: rządy oparte na demokracji; 

współpraca międzynarodowa oparta na powszechnie obowiązującym prawie; współzależność 

międzynarodowa; współzależność między państwami; negacja konfliktów i zbrojeń; integracja 

międzynarodowa; instytucjonalizacja bezpieczeństwa; harmonia polityczno-społeczna oraz 

narodowe samookreślenie14.      W teoriach liberalnych i 

neoliberalnych bardzo ważną rolę odgrywają instytucje powołane do tworzenia ładu w świecie. 

Wśród nich wyróżnia się organizacje międzynarodowe, których celem są działania zmierzające 

do wspólnego dobra społeczności międzynarodowej, która jest zainteresowana szeroko 

pojętym pokojem na świecie i bezpieczeństwem międzynarodowym15. Zdaniem E. Haliżaka 

instytucje w ujęciu liberalnym zapewniają przejrzystość funkcjonowania państw i ich intencji, 

gdyż dostarczają informacji na ten temat, a także tworzą poczucie prawnego zobowiązania 

państw wobec ustalonych norm i zobowiązań.       

 Do najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych zalicza się jednostki 

funkcjonujące w konkretnej przestrzeni rządu, polityki wewnętrznej i instytucji 

międzynarodowych. Na stosunki międzynarodowe oddziaływają idee, wartości i normy, gdyż 

wpływają one na kształtowanie interesów państwa, na jego wybory i preferencje. Instytucje 

                                                 
10 M. Soja, Neorealizm i neoliberalizm w bezpieczeństwie międzynarodowym, źródło: http://www.psz.pl/tekst-

6067/Malgorzata-Soja-Neorealizm-i-neoliberalizm-w-bezpieczenstwie-miedzynarodowym/Str-3 
11 J. Szkoła, Tradycyjne….dz. cyt., s. 12. 
12 Monteskiusz, O duchu praw, Wydawnictwo Antyk, 1997, s. 16. 
13 M. Soja, Neorealizm…dz. cyt. 
14 J. Szkoła, Tradycyjne….dz. cyt., s. 12-13. 
15 Tamże, s. 13. 
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międzynarodowe tworzą społeczną strukturę stosunków międzynarodowych, ograniczają 

działanie państwa, ale stwarzają możliwość do nowych działań.   

 


