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Przyszłość amerykańskiej potęgi1

I. Dominacja i upadek – perspektywy na przyszłość

XXI wiek rozpoczął się od bardzo nierównego podziału źródeł władzy
[potęgi]. Stany Zjednoczone ze swoimi pięcioma procentami mieszkańców
świata były i nadal są odpowiedzialne za dostarczenie około jednej czwartej
światowej produkcji gospodarczej. Również połowę swoich nakładów finan-
sowych przeznaczały na wydatki militarne – są one największe pośród in-
nych uczestników Globalnej Szachownicy. Mocarstwo to posiada także naj-
bardziej rozległe czynniki składające  się na „miękką siłę” tzw. kulturę
oraz inne wartości związane z edukacją. Pomimo tylu atrybutów przyszłość
USA jest niepewna, a wielcy tego świata (analitycy stosunków międzynaro-
dowych) coraz bardziej liczą się z możliwym upadkiem tego imperium.
2008 rok jest wręcz nazywany Globalnym Kryzysem Finansowym, który
rozpoczął się od powolnego zmierzchu amerykańskiej potęgi. Narodowa
Rada Wywiadu przewiduje, iż w 2025 r. Stany Zjednoczone Ameryki będą
nadal jedną z dominujących potęg, natomiast ich hegemonia znacznie osłab-
nie.

Potęga jest pewną zdolnością do osiągania pewnych rezultatów różnymi
sposobami. Hiszpania w XVI w. kontrolowała swoje kolonie, skąd uzyski-
wała kruszce złota. Niderlandy w XVII w. posiadały znaczne dochody
z handlu i finansów. Francja w XVII w. otrzymywała korzyści, a dzięki du-
żej populacji mieszkańców terytoriów jej podległych, stała się potężna mili-
tarnie. Wielka Brytania w XIX w. korzystała ze swojej władzy, jaką nabyła
podczas Rewolucji Industrialnej, gdzie prymat wiodła jej marynarka wojen-
na. Obecne stulecie jest naznaczone nowymi technologiami informatyczny-
mi, postępującą globalizacją oraz kwestią zrozumienia tych nowych zjawisk,
by w przyszłości można by było ich uniknąć.

Po pierwsze należy uważać na mylące metafory związane z upadkiem
USA i je uporządkować. Narody nie są jak ludzie, nie można przewidzieć
ich rozpiętości życia. Rzym dominował przeszło trzy stulecia i pomimo koń-
ca swej władzy nadal pozostał ważnym podmiotem geopolitycznym dla in-
nych państw. Pomimo wszelkich stwierdzeń, iż Stany Zjednoczone zostaną
zastąpione takimi aktorami jak: Chińska Republika Ludowa, Indie, Brazylia,

1 Tłumaczony tekst jest częścią książki Josepha Nye’a. Ukazał się on pod tym samym ty-
tułem co  monografia:  J .  S .  Nye , The Future of Power, „Foreign Affairs” XI-XII 2010, t. 89.
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bardziej przekonujące jest to, iż dominacja tego imperium zostanie znacznie
osłabiona przez barbarzyńców i niepaństwowych aktorów areny międzyna-
rodowej. W erze informatyzacji, rozprzestrzenianie się władzy powoduje
większe zagrożenia niż jej zmiana. Pewna mądrość głosi, iż państwa posia-
dające największe armie zawsze zwyciężają i utrzymują hegemonię,
ale w świecie informatyzacji, podmiotów państwowych oraz niepaństwo-
wych, nawet najlepsza historia może ulec zmianie i przesunąć się na nieko-
rzyść danego gracza szachownicy. Świat jest nieprzewidywalny, trudno pro-
gnozować pewne zjawiska: one mogą ulec diametralnej zmianie.

Potęga nie opiera się już tylko na jednym sektorze: sile militarnej,
a Wielka Gra rozgrywa się już nie na jednej szachownicy, lecz na trzech jej
płaszczyznach. W pierwszym sektorze dominuje nadal siła militarna, która
charakteryzuje się jednobiegunowością. Stany Zjednoczone odgrywają
w niej najistotniejszą rolę, pewnie będą w tej dziedzinie wiodły prym jeszcze
przez dłuższy okres czasu. Od niemal dekady drugim atrybutem potęgi,
a więc drugą płaszczyzną szachownicy jest siła ekonomiczna. Opiera się ona
na wielobiegunowości. Głównymi graczami są Stany Zjednoczone, Europa
(UE), Japonia oraz Chiny, natomiast pozostałe podmioty areny międzynaro-
dowej odgrywają mniejszą rolę. Na Wielkiej Szachownicy, która stanowi
pewne centrum, rozgrywają się wzajemne relacje pomiędzy wyżej wymie-
nionymi członkami. Coraz większego znaczenia w tym sektorze nabierają
podmioty niepaństwowe takie jak np. bankierzy, którzy elektronicznie prze-
lewają pieniądze, terroryści, dysponujący, a także handlujący bronią,
jak również hakerzy zagrażający bezpieczeństwu informatycznemu. Docho-
dzą do tego zmiany klimatu, pandemie, wywoływane jako skutki uboczne
działania tychże pozarządowych aktorów. W tym obszarze potęgi władza
jest rozproszona, nie opiera się ona o jednobiegunowość, hegemonię, tylko
wsparta jest na wielobiegunowości.

W tak toczących się wzajemnych relacjach pomiędzy uczestnikami Wiel-
kiej Gry, ważnym czynnikiem jest powrót Azji do lat swojej świetności, jako
znaczący gracz na szachownicy. W 1750 r. Azja posiadała połowę populacji
całego świata oraz wiodła prym w ekonomii. Po 1900 r., czyli Rewolucji
Industrialnej, która miała miejsce w USA i Europie, wzrost azjatyckiej eko-
nomii skurczył się do jednej piątej globalnej ekonomicznej wydajności.
Do 2050 r. państwa azjatyckie mają powrócić do swej świetności w dziedzi-
nie udziału w światowym rynku ekonomii. Wzrost Chin oraz Indii może
spowodować pewną niestabilność. Mówi się m.in. o pewnym precedensie,
aczkolwiek sama historia, jak i polityka tych państw pokaże przyszłe rezulta-
ty zmian tychże aktorów.
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II. Upadek hegemonii?

Bardzo popularne jest obecnie porównanie potęgi Stanów Zjednoczonych
do tej, którą posiadała ok. wiek temu Wielka Brytania. Tworzy się przypusz-
czenia upadku hegemonii amerykańskiej, biorąc pod uwagę historię impe-
rium brytyjskiego, które po okresie swojej świetności, rozpadło się. Amery-
kanie są bardzo związani z siłą swojego państwa, wierzą w nią bezwzględ-
nie, nie dopuszczając myśli o końcu tego mocarstwa. Jednakże niemożliwym
jest, aby USA zawsze były pierwszą potęgą, imperium, nad którym nigdy
nie zachodzi słońce. Upadek tej potęgi można rozpatrywać w dwóch katego-
riach: jako upadek mocarstwowości oraz relatywny kres dominacji Stanów
Zjednoczonych – co oznaczałoby wzrost, na arenie międzynarodowej siły
innych aktorów, a USA nie byłyby głównym trzonem szachownicy, aczkol-
wiek posiadałyby znaczne wpływy. Wszelkie działania podmiotów Global-
nej Szachownicy stałyby się bardziej efektywne, dzięki wspólnym decy-
zjom.

 Porównywanie obu mocarstw jest jednak mylące. Wielka Brytania
pomimo swojej morskiej supremacji i okresie świetności, po I wojnie świa-
towej stała się jedną z wielu potęg,– a jej panowanie dobiegło końca. Zaj-
mowała już tylko czwarte miejsce pod względem wzrostu gospodarczego,
a trzecie jako potęga militarna. Państwo to coraz bardziej nadwyrężało swój
majątek, wzrosła w nim tendencja do nacjonalizmu. Ponadto, USA zawsze
cieszyły się większą wolnością swobód, niż miało to kiedykolwiek miejsce
w Wielkiej Brytanii. Poza tym, Brytyjczycy mieli w swoim zasięgu tak sil-
nych konkurentów jak: Niemcy czy Rosja, natomiast Stany Zjednoczone są
otoczone dwoma oceanami i sąsiadami, którzy są znacznie słabsi, niż ci
konkurujący z Brytanią.

Pomimo wielu różnic, bardzo często imperium amerykańskie jest porów-
nywane do brytyjskiego. Ojcowie-Założyciele Ameryki, obawiali się
na początku swej drogi ku świetności, nadmiernych analogii USA
do potęgi Rzymu. Obywatele imperium amerykańskiego nie dopuszczają
myśli o upadku swego mocarstwa, jedynie godzą się powoli z utratą hege-
monii tego państwa na każdym obszarze – to jednak nie powoduje całkowi-
tego upadku amerykańskiej dominacji. Charles Dickens dekadę temu napi-
sał: „To jest indywidualną sprawą każdego amerykańskiego obywatela,
czy wierzy on w upadek, kryzys czy cokolwiek innego, co dotyczy USA”.
Przewidywał on także, iż dominacja Stanów Zjednoczonych zaczęła upadać
tuż po 1957 r., czyli wystrzeleniu w kosmos przez Związek Sowiecki Sput-
nika. Pisał on także o naftowym szoku lat siedemdziesiątych oraz kiepskiej
prezydenturze Ronalda Reagana. Wydarzenia te dodatkowo osłabiły wzrost
potęgi Ameryki. Mimo to 10 lat później, nadal uważa się ją za jedyną super-
potęgę – która może pozostać osamotniona na arenie międzynarodowej,
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gdyż coraz silniej widać wpływy pozostałych graczy szachownicy.
Stąd niektórzy badacze są przekonani o upadku wpływów USA.

Amerykańscy uczeni, choć nie tylko oni, są zdania, iż amerykańska potę-
ga nie jest już dłużej w stanie kontrolować takich obszarów jak Afganistan
czy Iran. Aczkolwiek Stany Zjednoczone jakby nie zdają sobie z tego spra-
wy. Mocarstwo to ma za zadanie błyszczeć na Globalnej Szachownicy, ma-
jąc na wszystko wpływ – choć czasami jest zupełnie inaczej. Ameryka
już nie jest tak dominującą potęgą, jak po II w. św., kiedy to dawała sobie
sama radę ze wszystkimi problemami światowymi. Państwo to przewodziło
innym, posiadało wystarczającą ilość broni, niezrównaną siłę ekonomii.
Jednakże samo nie poradziło sobie z upadkiem komunizmu, wojną w Korei,
stratą Chin, Północnego Wietnamu oraz reżimem na Kubie. Ameryka po-
trzebowała do tych przedsięwzięć chętnych państw, pomocy innych podmio-
tów sceny międzynarodowej, którzy tak jak Amerykanie, wierzyli w nowy
lepszy świat. Siła sama w sobie czasami nie wystarcza, potrzebne są dodat-
kowe jej źródła, które ją samą wzbogacają. Nie oznacza to jednak, iż mniej-
sze wpływy amerykańskiej potęgi to jej upadek – takie myślenie może po-
wodować wiele komplikacji w polityce.

III. Wzrost Chin na arenie międzynarodowej

Więcej niż dekadę temu, według wielu badaczy, to właśnie ChRL miała
za zadanie równoważyć amerykańska potęgę, a nawet ja prześcignąć. Ana-
logiczna sytuacja miała miejsce, kiedy Niemcy miały dogonić oraz przego-
nić wielkie imperium brytyjskie. Ostatnio na amerykańskim rynku ukazała
się książka Martina Jacques’a: When China Rules the World: The End of the
Western World and the Birth of a New Global Order [Kiedy Chiny będą
rządzić światem: Koniec świata Zachodu i początek Nowego Globalnego
Porządku]. Goldman Sachs przewiduje, iż chińska gospodarka przewyższy
amerykańską do 2027 r.

Jak dotychczas Chiny musza przejść jeszcze długą drogę nim przegonią
amerykańską potęgę. Nawet jeżeli dorównałyby gospodarczo Stanom Zjed-
noczonym do 2013 r. to nadal będą miały problemy z dochodem na miesz-
kańca – a według tego parytetu mierzona jest siła gospodarcza. Gdyby nawet
stopa chińskiego wzrostu do 2030 r. zwiększyłaby się sześciokrotnie, a ame-
rykańska tylko dwukrotnie , to nadal ChRL byłaby za USA w dochodach
na mieszkańca.

 Ponadto, liniowe prognozy mogą być mało przewidujące, gdyż po-
ziom wzrostu w stosunku do rozwoju ekonomii może zawsze osłabnąć –
zatem spada. Państwo to ma także problemy wewnętrzne związane ze swoim
systemem politycznym, z którym nie potrafi sobie poradzić. Pomimo demo-
kratycznego rynku, Chiny mają zupełnie inny system wewnętrzny, co powo-
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duje, iż nagły wzrost potęgi tego państwa może ulec zmianie na niekorzyść.
Czas pokaże, czy Chiny dadzą sobie radę ze swoimi wewnętrznymi proble-
mami, takimi jak: ubóstwo, niezadowolenie mniejszości etnicznych – a tym
samym dogonią Stany Zjednoczone jako potężniejsze mocarstwo.

Niektórzy twierdzą, iż ChRL może zagrozić wpływom Stanów Zjedno-
czonych we Wschodniej Azji. Jest to jednak mylące, gdyż Chiny są dużym
mocarstwem regionalnym na tym kontynencie, natomiast są jeszcze inni
partnerzy, którzy nie godzą się na bezwzględną dominację tego państwa –
gdyż ich interesy mogłyby być zagrożone.

Oprócz Chin ważnymi graczami na wspomnianym obszarze są Indie
oraz Japonia – mające zarówno pokłady siły „twardej” jak i „miękkiej”.
Wzajemne stosunki pomiędzy USA, Japonią oraz Indiami powodują,
że mocarstwo chińskie nie wyprze potęgi amerykańskiej z tego terenu
przez następne kilkadziesiąt lat. Państwa Azji Wschodniej obawiają się
nadmiernego wzrostu chińskiej potęgi, gdyż to spowodowałoby ich nielicze-
nie się na Wielkiej Szachownicy, a także potencjalną agresję ze strony Chin.

IV. Wewnętrzny upadek?

Niektórzy twierdzą iż Stany Zjednoczone cierpią z powodu „nadwyręże-
nia imperialnego”, aczkolwiek analizując pewne fakty, jest zupełnie inaczej.
Przeciwnie, USA zmniejszyły swoje wydatki na obronę i sprawy zagranicz-
ne – twa to od ponad kilkudziesięciu lat. Natomiast nie to jest powodem
wyczerpania związanego z utrzymywaniem imperium, tylko niewiarą
we własne siły. Rzym upadł od środka, a więc od swej wewnętrznej struktu-
ry. Niektórzy obserwatorzy zauważają, iż w środku amerykańskiego mocar-
stwa panuje także zatruta atmosfera. Problemy wewnętrzne tego imperium
wpływają bezpośrednio na zdolność wpływania tego państwa na najważniej-
sze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W bardzo ponurych teoriach,
USA zostaną podzielone wewnętrznie, kulturowo, a zarazem nastąpi rozkład
instytucji politycznych oraz stagnacja ekonomiczna.

Pomimo takich złych scenariuszy, trzeba zdawać sobie sprawę, iż impe-
rium amerykańskie, jak każde państwo ma wiele problemów, natomiast wca-
le nie prowadzi to do jego upadku. Z niektórymi zagrożeniami USA dają
sobie coraz lepiej radę, jak np. współczynnik zbrodni, stopień rozwodów
czy ciąże nastolatków. Choć pomiędzy dwoma partiami toczą się zagorzałe
dyskusje na temat aborcji, mieszanych małżeństw – to jednak przeważa co-
raz bardziej tolerancja dla tychże sytuacji. Społeczeństwo obywatelskie
ma się dobrze, a 42% spośród nich deklaruje swoją obecność w kościele.
Minione spory o imigrację, niewolnictwo, ewolucję ,prohibicję, maccartyzm
oraz prawa obywatelskie były zapewne poważniejsze od któregokolwiek
z dzisiejszych.
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Stany Zjednoczone są jednym z kilku państw, które w przyszłości raczej
unikną demograficznego upadku, co wiąże się z utrzymywaniem wysokiego
stopnia wzrostu społecznego. To się jednak może zmienić, gdy do głosu
dojdzie ksenofobia, terroryzm, a to z kolei może spowodować zamkniecie
granic. W XXw. liczba osób urodzonych poza granicami USA osiągnęła
14,7%. Obecnie, liczba mieszkańców urodzonych poza terytorium amery-
kańskim wynosi 11,7%. Już w 2009 r. połowa Amerykanów opowiedziała
się za zmniejszeniem imigracji. Ekonomiczna recesja może w przyszłości
znacznie pogłębić ten problem.

Imigracja w tym państwie jest jednym z problemów socjalnych, z który-
mi musi sobie ono poradzić. Jest ono jednym z bardziej liczebnych aktorów
sceny międzynarodowej, uwzględniając liczbę ludności. USA są pod tym
względem na trzecim miejscu – po Chinach i Indiach. Imigracja powoduje
radzenie sobie z wieloma politycznymi problemami, przede wszystkim
z zagrożeniem starzenia się społeczeństw – w Ameryce zjawisko to prak-
tycznie nie ma miejsca. Tak licznie napływająca ludność przyczynia się
do wzrostu ekonomicznego tego państwa, a więc i nowoczesnych technolo-
gii.

Imigracja jest także związana z trzecim segmentem potęgi, a więc soft
power. Potęga ta oparta jest na atrakcyjności swojej kultury, zachęca innych
uczestników do korzystania z niej – jest jak magnes, który przyciąga chęt-
nych do swych wartości itp. Wiele osób chce być Amerykanami, korzystać
z kultury tego państwa. Pomimo, iż ChRL posiada więcej ludności, nie jest
to społeczeństwo kreatywne i rozwinięte technologicznie, a więc nawet
w tym przypadku Stany Zjednoczone dominują nad Chinami swoją „miękką
siłą”.

Nowoczesna technologia nie jest jedynym źródłem  amerykańskiej pro-
duktywności. Stany Zjednoczone wykazują również znaczącą innowacyj-
ność w rolnictwie, jak również są otwarte na globalizację – przez co zwięk-
sza się wydajność tego państwa.

Wielu obserwatorów jest zdania, że amerykańska gospodarka jest nazbyt
obciążona i chyli się ku upadkowi. Aczkolwiek obecnie, po kryzysie finan-
sowym i recesji, które to dotknęło Stany Zjednoczone, jest ono czwartą po-
tęgą gospodarczą (zaraz po Szwecji i Szwajcarii). Ameryka ma nad innymi
ogromna przewagę. Pomimo swojego zadłużenia, posiada zarówno walutę
rezerwową świata, jak i najpłynniejszy rynek aktywów w postaci obligacji
państwowych. Wbrew obawom o spadek wartości dolara, rósł on w siłę,
a zyski tego państwa nie traciły na wartości.

Inwestycje amerykańskie na rozwój nowoczesnych technologii osiągnęły
w 2007 r. 369 bilionów dolarów, jednocześnie był to najwyższy wskaźnik
spośród takich aktorów jak Chiny czy Unia Europejska. W tym samym roku
amerykańscy inwestorzy zarejestrowali 80 tysięcy patentów – co świadczy
o pokaźnym rozwoju tego mocarstwa. Ameryka przyciąga także swoim



7

przemysłem, uniwersytetami oraz polityką imigracyjną co jest związane
z szerzeniem się na cały glob kultury tego imperium.

Można obawiać się zbyt dużego zadłużenia tego mocarstwa, a tym sa-
mym obciążonego budżetu. Jak napisał wybitny brytyjski historyk - Niall
Ferguson – „Upadek imperiów często jest spowodowany nadmiernym kry-
zysem finansowym”. Jednakże zadłużenie USA nie spowoduje upadku tej
potęgi, natomiast powoduje znaczne ryzyko, które odbija się np. na reformie
zdrowia, edukacji itp. Te dziedziny mogą zostać zaniedbane kosztem nadwy-
rężenia gospodarczego.

Jednakże pomimo wielu problemów, Stany Zjednoczone wydają znacznie
więcej na edukację niż Francja, Japonia czy Wielka Brytania. Amerykańskie
uniwersytety cieszą się największą renomą na całym świecie. Amerykanie
zdobywają więcej Nagród Nobla w dziedzinie przedmiotów ścisłych niż np.
obywatele Chin. To świadczy o tym, iż pomimo wielu wewnętrznych pro-
blemów, amerykańskie mocarstwo nie chyli się ku upadkowi, a jednocześnie
korzysta z zasobów „siły miękkiej’, jak i „twardej”.

V.Polityka i Instytucje

Oprócz gospodarki, bardzo ważnym aspektem polityki amerykańskiej
jest rozdrobnienie systemu politycznego tego państwa. Problemem jest
XVIII-wieczna konstytucja, która oparta jest na liberalnym poglądzie,
iż najlepszym sposobem kontrolowania władzy jest właśnie jej rozdrobnie-
nie, jak również wprowadzenie mechanizmów gwarantujących zachowanie
politycznej równowagi. Mechanizm ten prowadzi często do rywalizacji po-
między Kongresem a Prezydentem. W istocie pojawiają się liczne grupy
nacisku, które walczą o wąsko pojęte swoje interesy, przy czym sam Kon-
gres zauważa najbardziej palące problemy, nagłośnione właśnie przez lobby
– inne jakby tracą na znaczeniu. Stąd bierze się brak zaufania społeczeństwa
do decyzji podejmowanych przez najważniejsze instytucje państwowe –
czują się oni pominięci, a ich sprawy mają drugorzędne znaczenie. Władza
federalna jest niejako kamieniem węgielnym tego mocarstwa, a konstytucja
została tak sporządzona, aby dać pewną wolność poszczególnym władzom
stanowym. Pomimo tego, pytając Amerykanów, gdzie chcieliby mieszkać,
odpowiadają, że tylko w Stanach Zjednoczonych. Imperium to zapewnia im
najwyższy stopień swobód, pomimo, że niektórzy twierdzą, iż powoli do-
chodzi ono do stanu rozkładu.

Część problemów wynikłych z niezadowolenia społeczeństwa wiąże się
z niestabilnością polityczną i kłótniami pomiędzy różnymi grupami nacisku.
Polityka amerykańska jest coraz bardziej spolaryzowana, pełna wzajemnych
sporów  społecznych  –  tak  było  także  w  przeszłości  i  nie  jest  to  żadne
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novum, o czym mogliby zaświadczyć John Adams, Alexander Hamilton
czy Thomas Jefferson. Pokolenie, które przetrwało Wielki Kryzys oraz
II w. św. bardziej ufało w dobre intencje władzy, pomimo pewnego rozdrob-
nienia. Dzisiejsze wskaźniki pokazują coś zupełnie odmiennego. Największe
rozdrobnienie, a zatem i niezadowolenie społeczne miało miejsce podczas
prezydentury L. Johnsona i R. Nixona. Obecnie, według sondaży nie wyglą-
da to najlepiej – a więc USA mogą mieć coraz większe problemy z rozdrob-
nieniem oraz zaufaniem społecznym. Gdyby społeczeństwo przestało płacić
podatki lub straciło ochotę na podporządkowywanie się prawu albo gdyby
młodzi ludzie zaprzestaliby się zatrudniać w służbie publicznej – potencjał
państwa były wtedy dodatkowo nadwyrężony. W poprzednich latach roz-
drobnienie polityczne było większe, władza federalna napotykała wiele
utrudnień w sprawie wdrażania pewnych reform w życie. Aczkolwiek histo-
ria jest najlepszą nauczycielką i państwo nie stosujące się do pewnych reguł,
narzucające pewne zasady nieaprobowane społecznie, może w przyszłości
mieć wiele problemów z tym związanych. Stany Zjednoczone powinny wy-
brać własną drogę rozwoju swoich instytucji i podejmowanych przez nie
działań – w taki sposób, aby społeczeństwo amerykańskie było z prawa za-
dowolone. W innym wypadku struktura wewnętrzna państwa może się roz-
paść, jak w przypadku Rzymu czy innych wielkich imperiów.

VI. Debata na temat upadku

Nie ma jednej recepty dotyczącej wizji Ameryki na arenie międzynaro-
dowej. Natomiast mylące jest stwierdzenie, przewidujące upadek potęgi
amerykańskiej. Każda ocena potęgi Ameryki w nadchodzących dziesięciole-
ciach pozostanie mocno niepewna – właśnie ze względu na mylącą analizę
schyłku imperium amerykańskiego. Ci, którzy mówią o upadku tego mocar-
stwa, nie dostrzegają siły samej Ameryki. To właśnie to państwo było moto-
rem zwycięstwa nad komunizmem, przyczyniło się w największym stopniu
do odbudowy powojennych Niemiec i Japonii. USA kierują się w swoich
działaniach zarówno atrybutami hard jak  i soft power – dodatkowo mają
ku temu wszelkie możliwości. Niektórzy dziennikarze zbyt łatwo oceniają
potęgę Stanów Zjednoczonych, zbyt pobieżnie analizując sytuację między-
narodową – co jest niestety mylące. Inni znów argumentują, iż USA
zbyt często używają siły militarnej, a inni aktorzy Globalnej Szachownicy
nie mają wyjścia, wręcz muszą podążać za tym mocarstwem. Niektóre przy-
puszczenia dotyczą także zastąpienia tego imperium przez mocarstwo chiń-
skie. Wszystkie te analizy są niepełne, a prognozowanie amerykańskiej
przyszłości tak naprawdę zależy od samego imperium. Nawet gdyby doszło
do zejścia Stanów Zjednoczonych z pierwszego planu, nie da się zastąpić
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tego państwa – ono nadal będzie „pierwszym wśród równych”.
ChRL nie może przewodzić światu, gdyż potrzebuje działań multilateral-
nych, graczy, którzy tak jak to mocarstwo zechcą uznawać ich przywództwo
– do tego niestety są zbyt słabi, przede wszystkim militarnie i kulturowo.
Nawet pomimo zadłużenia finansowego, które w części pokrywają pieniądze
z Chin, nie są one w stanie dominować nad światem.

Najważniejszym celem Ameryki powinno być dążenie do koalicji chęt-
nych państw. Pękanie granic, czyli wzajemnie podejmowane decyzje, dobre
stosunki z innymi aktorami szachownicy – to dodatkowo podniesie szacunek
i atrakcyjność tego imperium. Kultura pełna otwartości i innowacji wzmocni
dodatkowo morale USA. Budowanie sojuszy np. z Chinami czy też Japonią
nada większe znaczenie amerykańskiej potędze. Pomimo tego, iż poszcze-
gólne państwa mogą mieć różne interesy, to jednak można współpracować
w imię wartości wyższego rzędu – czyli bezpieczeństwa międzynarodowego.

Problemy Stanów Zjednoczonych jak np. polityczne rozdrobnienie, zbyt-
nie nadużywanie siły militarnej itp. da się rozwiązać, trzeba tylko chcieć.
USA muszą stworzyć wizerunek dobrego mocarstwa, imperium, które liczy
się ze zdaniem wspólnoty międzynarodowej, nie popełnia strategicznych
błędów – by stać się prawdziwym przywódcą, poprzez połączenie wszyst-
kich segmentów szachownicy: „twardych” jak i „miękkich”, by móc stać się
rozważną, prawdziwą potęgą. Wybór należy do tego mocarstwa - domino-
wać czy przewodzić – gdyż sama dominacja nie prowadzi do niczego dobre-
go i może stać się szybko nadwątlona poprzez innych uczestników areny
międzynarodowej.

VII. Nowa narracja

Nadszedł czas, aby Ameryka na nowo zdefiniowała swoją rolę na arenie
międzynarodowej. Zwykła hegemonia, przewaga ponad działania
wraz z innymi członkami wspólnoty, może w przyszłości doprowadzić
do niebezpiecznych implikacji. USA muszą wyzbyć się strachu i stać się
prawdziwa potęgą imperialną, mocarstwem, które chętnie zawiera sojusze
oraz liczy się ze zdaniem pozostałych uczestników Wielkiej Szachownicy.
Jest to jedno z najpotężniejszych mocarstw świata, natomiast musi ono zdać
sobie z tego sprawę i stać się przywódcą, a nie tylko hegemonem.
 Na Globalnej Scenie Międzynarodowej liczy się coraz bardziej koopera-
cja nad przymus, wzajemne radzenie sobie z wszelkiego rodzaju zagroże-
niami – przy udziale państw, jak również aktorów pozapaństwowych. Nie da
się być samym i unilateralnie rozwiązywać wszelkich problemów, gdyż pań-
stwa nie są osamotnione, a działanie w pojedynkę często przynosi więcej
strat. USA powinny bardziej korzystać zasobów „miękkiej potęgi” kosztem
nienadużywania siły militarnej – na tym właśnie opiera się rozważna polity-
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ka. Siła nie jest dobra lub zła. Natomiast jest podobna do kalorii: „więcej
nie znaczy lepiej”. Państwo w danej sytuacji powinno używać odpowiednich
atrybutów swej siły. Na tym właśnie polega umiejętne prognozowanie oraz
siła strategii. Dawid zabił Goliata dysponując czystą naga siłą, upajając się
zwycięstwem wobec prawie bezbronnego pasterza. Zemsta i siła militarna
doprowadziła do śmierci Goliata. Niech ta przypowieść stanie się przestrogą
dla imperium amerykańskiego. Nie chodzi o to, aby nadużywać swojej potę-
gi, zwłaszcza tej militarnej. Najważniejsze jest połączenie wszystkich trzech
segmentów potęgi: siły militarnej, gospodarczej oraz soft power, by w od-
powiednim momencie użyć właściwego środka prowadzącego do celu. Na-
leży liczyć się ze zdaniem społeczności międzynarodowej.
 Stany Zjednoczone muszą zatem w XXI w. wybrać odpowiednią strategię
do swoich działań. To już nie jest tylko zwykła hegemonia, nadużywanie
siły ale powinna się ona opierać na umiejętnym zastosowaniu czynników
„twardej” oraz „miękkiej” potęgi. Kiedy mocarstwo amerykańskie to zrozu-
mie, nastąpi nowy kontekst (układ sił) w erze informacji.

SUMMARY

THE FUT URE OF POWER

In the article Author analyses perception of american power. He does not
agree with presumptions of other researchers, that in the future will come
the falling of United States power. If would even happen, United States
of America will be still "Primus Inter Pares ” among different members
of the Great Chessboard. He observes with attention policy faults and advan-
tages  in  american  power.  Divides  this  power  on  three  areas:  military  seg-
ment, economic potential and soft power. In his opinion only reasonable use
the suitable sources of power: soft or hard leads  to smart power, which
is the judicious policy. On this levels should be base American Great Power
– not only abuses military actions. This states should define its role in the
international affairs, does not fear "imperial stretching ” and become the real
leader, not only hegemonic superpower. That behaviour bring on the mutual
cooperation and also the rise of international security.

Dorota MIŁOSZEWSKA
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Joseph S. Nye Jr. – Amerykański analityk stosunków międzynarodo-
wych. Jest honorowym Profesorem University of Harvard. W swoich rozwa-
żaniach naukowych zajmuje się percepcją potęgi amerykańskiej. Liczne
książki oraz artykuły są poświęcone tzw. „Trójpłaszczyznowej Szachowni-
cy”, która składa się z trzech segmentów: siły militarnej, gospodarczej
oraz „miękkiego oddziaływania politycznego”, czyli soft power.  Słynna jest
Jego maksyma, iż łącząc wszystkie trzy źródła potęgi, uzyskuje się smart
power – (rozważną potęgę, siłę). Na polskim rynku w 2007 r. ukazała się
trzecia część trylogii potęgi: Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce
światowej. Powyższy artykuł jest natomiast częścią najnowszej książki, któ-
ra dopiero co weszła na rynek amerykański: The Future of Power, Public
Affairs 2011.


