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WSTĘP 
 
 

Same słowa są pewnym dobrem. 
W. B. Yeats 

 
becnie konflikty międzynarodowe powodują większe straty 
niż kiedykolwiek przedtem w historii, co związane jest ze ska-

lą nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa światowego, powstałych 
po zimnej wojnie. Ważne jest to, aby jak najszybciej rozpocząć po-
szukiwania politycznych rozwiązań dla tych problemów, by móc 
radzić sobie z ich skutkami – dlatego też tak istotna jest współpra-
ca wszystkich „graczy” areny międzynarodowej. W przeszłości 
wystarczyło, żeby dane państwo samo się o siebie troszczyło – dzi-
siaj to już nie jest takie proste. W epoce globalizacji żaden kraj nie 
jest samotną wyspą. Kryzysy w Kaszmirze, na Bliskim Wschodzie 
lub na Półwyspie Koreańskim mają wpływ na bezpieczeństwo na 
każdym kontynencie i mogą stanowić zagrożenie dla każdego.     
W epoce tak wielu niebezpieczeństw zastanawiające jest, dlaczego 
napotyka się tyle nienawiści i starć pomiędzy uczestnikami Glo-
balnej Wioski, co powoduje apogeum tychże konfliktów oraz co 
można zrobić, aby takie sytuacje nie miały miejsca albo przy- 
najmniej zdarzały się rzadziej. Czy zwyczajną walkę można 
zamienić w kuluarowe starcie dyplomatów, wzajemne negocjacje, 
które przyczynią się do partnerskich stosunków pomiędzy pań- 
stwami, czy też nadal podmioty geopolityczne preferują działania 
zbrojnie, które na ogół powodują zniszczenia. Są to wszystko 
zagadnienia związane z potęgą danego kraju oraz jej postrze- 
ganiem przez inne podmioty: bycia silniejszym, a tym samym 
lepszym, który pokazuje całemu światu swoją władzę.  
 Państwa wykorzystują własną potęgę w różny sposób. Często 
demonstrują one siłę militarną podczas różnorodnych akcji zbroj-
nych, prezentują także swój potencjał ekonomiczny (inwestycje 
bezpośrednie, dochód narodowy), jak również stosują „miękkie 
środki oddziaływania politycznego”, czyli promują własną kulturę 
oraz zachęcają do wspólnych działań na arenie międzynarodowej, 
poprzez dyplomację i wzajemny konsensus. Na wszystkie te atry-
buty potęgi i zagadnienia z nią związane zwrócił uwagę jeden 
z najwybitniejszych amerykańskich politologów – Joseph Nye – 
były zastępca sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodo- 
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wego w administracji Billa Clintona oraz przewodniczący Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego do Spraw Nierozprzestrzeniania się 
Broni Nuklearnej w latach 1977–1979. Jest on także znakomitym 
specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, 
mającym na swym koncie liczne artykuły i książki dotyczące za-
gadnień związanych z percepcją potęgi. Stworzył on „trylogię po-
tęgi” i określił jej atrybuty (wyznaczniki). Jest to tak zwana trój-
płaszczyznowa szachownica (w przeciwieństwie do koncepcji jed-
nej wielkiej szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego), na której to-
czy się „Wielka Polityka”.  
     Autor książki: Wielka szachownica. Cele polityki amerykańskiej 
(Warszawa 1998) postrzega stosunki wzajemne pośród uczestni-
ków areny międzynarodowej jako wielką szachownicę, na której 
toczy się pomiędzy nimi „Wielka Polityka” (gra). Sytuacja świa-
towa rozgrywa się, według niego, na jednej szachownicy (arenie 
międzynarodowej), a uczestnicy „gry” zajmują pozycje pionków. 
Jest to, więc swoista partia szachów, gdzie silniejszy zdobywa pre-
stiż, pieniądze i władzę, natomiast słabszy przegrywa wszystko, 
osiągając marginalne znaczenie na globalnej szachownicy. Z kolei 
J. Nye eksponuje trzy płaszczyzny tej samej szachownicy, a mia-
nowicie: siłę militarną, potęgę gospodarczą oraz „miękkie środki 
oddziaływania politycznego”, wokół których toczy się polityka 
międzynarodowa. Jego trylogia poświęcona postrzeganiu potęgi 
państw powinna być lekturą obowiązkową, skierowaną przede 
wszystkim do polityków i mężów stanu, z przesłaniem, aby wska-
zane przez autora czynniki siły stosowali w praktyce, co pomoże 
im sprawniej rządzić krajem. Jest to także książka przeznaczona 
dla wszystkich zainteresowanych polityką i jej zagadnieniami 
związanymi z percepcją potęgi.  
     W niniejszej rozprawie naukowej skoncentrowałam się na 
trzech najważniejszych książkach J. Nye’a, stanowiących analizę 
atrybutów potęgi i wyjaśniających ich znaczenie. Są to: Bound to 
Lead. The Changing Nature of American Power (New York 1991), 
The Paradox of American Power. Why the World’s Only Super-
power Can’t Go It Alone (Oxford 2002) oraz Soft Power. The 
Means to Success in World Politics (New York 2004; wyd. pol-
skie: Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, War-
szawa 2007). Stanowią one podstawę do zrozumienia percepcji po-
jęcia potęgi Stanów Zjednoczonych. Choć autora zajmują także 
kwestie innych państw, to jednak właśnie mocarstwowość USA ja-
ko najpotężniejszego kraju na świecie, posiadającego wszelkie 
czynniki wzmacniające jego potęgę (władzę), stanowi podstawę 
rozważań J. Nye’a. Wykorzystałam ponadto liczne artykuły autora 
oraz inne wielokrotnie wznawiane pozycje, ukazujące się w języ-
kach  zarówno  angielskim jak i polskim.  Wspomniane  publikacje  
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dopełniają pojęcie siły (potęgi) i ukazują jego praktyczne zastoso-
wanie na arenie międzynarodowej. 

Głównym celem mojej pracy jest analiza postrzegania potęgi 
w stosunkach międzypaństwowych. Zbadane zostaną wszystkie 
trzy segmenty „trójpłaszczyznowej szachownicy” oraz ich wpływ 
na środowisko międzynarodowe. Te trzy płaszczyzny potęgi, będą-
ce niewątpliwie istotą geopolityki, stanowią o sile i prestiżu pań-
stwa, często prowadząc do osiągania tego samego skutku, tylko in-
nymi metodami. Powyższe trzy segmenty „Wielkiej Polityki” są 
atrybutami, które powinno posiadać każde państwo, wybierając 
w odpowiednim momencie te, które przyniosą najlepszy efekt. 
Powinno to być jednak jak najmniej związane z użyciem siły mili-
tarnej, a bardziej z wykorzystaniem właśnie soft power  – by prze-
konywać do działania, a nie zmuszać do niego. Prawdziwa potęga 
państwa polega na umiejętnym oraz rozważnym stosowaniu argu-
mentów siły i słów. To natomiast przyczynia się do wzajemnej 
współpracy na rzecz bezpieczeństwa na świecie.    
 Pierwszy rozdział niniejszej książki został poświęcony ogólnym 
kwestiom związanym z „potęgą”, jak np. jej definicja, problemy 
dotyczące określenia skali jej wielkości oraz inne terminy pośred-
nio z nią powiązane, jak: potencjał wojenny i obronny, profile, ro-
dzaje oraz struktury (które można ująć w zapisie formalnym). 
Przestawione zostaną tutaj również czynniki wpływające na rozwój 
siły (jej atrybuty) oraz pojęcia jej pokrewne, takie jak: „mocar-
stwowość”, „strefy wpływów” w stosunkach międzynarodowych, 
a także „idea imperium” – które są bardzo ważne dla jej rozwoju         
i dzięki niej stają się tak potężne. Ponadto znajduje się tu podroz-
dział, dotyczący wprowadzenia do idei potęgi zawartej w rozważa-
niach J. Nye’a.  
 Druga część tejże rozprawy naukowej obejmuje analizę kon-
cepcji pierwszego segmentu „Wielkiej Polityki” powyżej wspo-
mnianego autora, czyli siły militarnej, tzw. hard power. Na tym 
polu Stany Zjednoczone są niedoścignione, bowiem przeznaczają 
dużą część budżetu na rozwój nowoczesnych technologii militar-
nych, a także są w stanie bardzo szybko wysyłać swoje wojska na-
wet w najbardziej odległe zakątki świata. Jednakże potęga amery-
kańska stanowi swoisty paradoks. USA są tak silne po okresie 
zimnej wojny, że nie mają żadnego przeciwnika, który mógłby im 
dorównać, stąd są zmuszone współpracować z innymi podmiotami 
sceny politycznej, nie mogąc same sprostać zagrożeniom, dotyczą-
cym własnego bezpieczeństwa a także wspólnoty międzynarodo-
wej – o czym państwo to mogło się przekonać po atakach na World 
Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 roku. Rozdział niniej-
szy, poświęcony działaniom unilateralnym jest także „wejściem” 
do rozważań, obejmujących kwestię stosowania siły w nadmiarze 
przez Stany Zjednoczone. Podjęta została tutaj próba scharakte-   
ryzowania działań  wielostronnych, gdyż USA także i w ten sposób  
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decydują się na działania z innymi uczestnikami globalnej sza-
chownicy – są to jednak sytuacje  rzadkie,na ogół niezwiązane ze 
współpracą partnerską. W takich przypadkach Stany Zjednoczone 
często stają ponad prawem i decydują się na posunięcia na własną 
rękę. Dopełnienie tej części rozdziału stanowi przedstawienie jed-
nego z modeli teoretycznych, odnoszących się do cyklu siły, który 
dokładnie analizuje stan potęgi i upadku państw – umieszczona zo-
stała w nim także Ameryka, która wzmacnia bądź osłabia swoją 
potęgę – w zależności od sytuacji. Autorem wspomnianego cyklu 
siły jest Charles F. Doran.  
 W trzeciej części niniejszej książki poddana została analizie 
druga płaszczyzna szachownicy „Wielkiej Polityki”, czyli potęga 
ekonomiczna, sfera, w której USA nie są już niedoścignione i po-
siadają potencjalnych rywali. J. Nye uważa, że konkurenci ci znaj-
dują się w regionie Azji Wschodniej (głównie Chiny i Japonia, ale 
do tego grona dołączone zostały także Indie – wschodzące mocar-
stwo ekonomiczne) oraz Europie. Jest to, więc trio gospodarki 
światowej: Stany Zjednoczone-Europa-Azja Wschodnia, podmioty 
geopolityczne, które mogą ze sobą współpracować lub rywalizo-
wać – decyzja zależy od nich samych. Rozdział obejmuje także 
atuty i wzajemne zależności geoekonomiczne każdego z państw 
Wielkiej Trójki – co uwidacznia wielką potrzebę wzajemnej part-
nerskiej współpracy. Została w nim opisana ponadto Rosja – kraj, 
który nigdy nie zrezygnował ze swoich ambicji mocarstwowych 
i próbuje obecnie określić swoją rolę na globalnej szachownicy. 
Federacja Rosyjska to jedno z mocarstw, na które trzeba uważać, 
gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy z przyjaciela stanie się prze-
ciwnikiem.  
 Ostatnia część pracy poświęcona jest soft power, czyli „mięk-
kim czynnikom siły”, związanym ze stosowaniem prawa, dyplo-
macji, przyciągania innych do danego działania. Jest to pojęcie, 
które nie jest nowe, do kanonu stosunków międzynarodowych zo-
stało wprowadzone przez Josepha Nye’a w 1991 r. „Perswazyjne 
środki oddziaływania politycznego” dotyczą przede wszystkim siły 
kultury danego państwa, jej możliwości oddziaływania i przycią-
gania tych, którzy będą chcieli w niej żyć lub ją naśladować.       
Na tym polu Ameryka także przoduje, ale bardzo dużym konkuren-
tem jest dla niej np. Europa, która szanuje prawo, nie prowadzi 
działań unilateralnych tylko multilateralne, a jej kultura przyciąga 
także inne społeczeństwa. Również Japonia bardzo szeroko oddzia-
łuje w sferze swej kultury na innych mieszkańców Globalnej Wio-
ski, głównie poprzez nowoczesną technikę, sprzedaż płyt itp. 
W polu soft power znajdują się także niepaństwowi aktorzy sto-
sunków międzynarodowych, którzy stosują „miękkie środki” (pra-
wo, dyplomację) i zachęcają do rozszerzania tego segmentu 
„Wielkiej Polityki” – są to przede wszystkim  organizacje pozarzą- 
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dowe, korporacje transnarodowe, jak również międzynarodowe or-
ganizacje, powołane przez rządy państw świata. 

J. Nye zwraca bardzo dużą uwagę na stosowanie „miękkich 
środków” w polityce zagranicznej głównych graczy globalnej sza-
chownicy, ponieważ to one właśnie zapewniają partnerski dialog 
oraz współpracę między nimi. Ów dialog i stosunki dyplomatyczne 
tworzą dobro – budują ład międzynarodowy, a nie niszczą, jak      
w przypadku wszelkiego użycia siły zbrojnej. Prawdziwa (rozważ-
na) potęga polega bowiem na połączeniu „twardych” i „miękkich” 
zasobów siły, które są równie ważne, aczkolwiek państwa muszą 
wiedzieć jak używać tych atrybutów, by nie zostać osamotnionymi 
pośród innych aktorów stosunków międzynarodowych. Niniejsza 
książka jest próbą analizy połączenia wszystkich trzech segmentów 
potęgi, po to by wskazać jak we właściwy sposób ją wykorzysty-
wać w dzisiejszym świecie targanym konfliktami. 



 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

Three-level chessboard  
– segmentation of „Great Politics”  

in thought of Joseph Nye 
 
 

Currently, conflicts cause greater damage than ever before in 
history. This is mainly due to the scale of new threats against na-
tional security which have emerged after the Cold War. It is crucial 
to start to seek out new measures of political solutions for these 
problems, so that later we are able to cope with their outcomes – 
for this reason the cooperation between all members of the interna-
tional community is so important.  In the past, it was sufficient for 
a country to ensure peace only in its own backyard; today it is no 
longer that simple. Due to globalization, no more is a country left 
isolated. Crises in Kashmir, the Middle East, or on the Korean Pen-
insula influence safety on every continent and are everyone’s con-
cern.  In this era of danger, it is puzzling why is there so much ha-
tred and violent encounters between the members of the Global 
Village. What causes them to come about, and what can be done to 
prevent them, or at least minimize their occurrences? Can a regular 
war change into words – mutual negotiations – that would become 
a part of a partner based relationship between nations, or is it still 
the case that political entities would rather resort to measures        
of war, causing destruction? These are all the questions concerning    
a given nation’s authority, and how it is perceived by other states: 
“being stronger and therefore better, which shows all the world its 
authority”. 

Countries use this power in different ways, showing its military 
force through armed operations, expressing economical strength 
(direct investments, GDP), but also through soft measures of politi-
cal influence. That is the endorsement of a country’s culture and 
encouraging  common  actions  on the international  arena  through  
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diplomacy and mutual consensus. All these attributes of power, 
and issues interconnected with them are the subject of work of a   
well known American political scientist – Joseph Nye –  former 
Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs 
during the Clinton Administration. He is also a renowned expert on 
safety and international policy who has published numerous arti-
cles and books concerning the issue of the perception of power. He 
created the trilogy of power and its attributes (determinants), the so 
called three-level chessboard (not the one-big chessboard as in 
Zbigniew Brzezinski’s theory), on which great politics are played. 
Brzezinski, the author of: Wielka szachownica. Cele polityki 
amerykańskiej [Warszawa 1998]/ The Grand Chessboard – Ameri-
can Primacy and Its Geostrategic Imperatives [Warsaw 1998], 
analyzed the international relations between different members of 
the international community as a great chessboard, on which          
a game of great politics is played. In his thought the international 
situation was executed on one chessboard (the international arena), 
with the members taking the positions of pawns – therefore it was   
a game of chess, where the strongest gains prestige, money, power, 
and the weaker loses all, playing only a background role on the 
global chessboard. J. Nye however points out three levels of this 
chessboard: military power, economical power and the soft meas-
ures of political influence [soft power], around which international 
politics is carried out. The trilogy on the recognition of a country’s 
might is a must-read for every politician, statesman, to be able to 
use those means of power in practice, and therefore to better rule    
a country. It is also a book intended for every other person who is 
interested in politics and its issues, concerning the perception of 
power. In this work, three very significant books were used by the 
mentioned author. They compose an analysis of the attributes       
of power and explain its meaning. Those three books are:  Bound 
to Lead. The Changing Nature of American Power (New York 
1991), The Paradox of American Power. Why the World’s Only 
Superpower Can’t Go It Alone (Oxford 2002) and Soft Power. The 
Means to Success in World Politics (New York 2004), which was 
also published in Poland in 2007. They are the basis for under-
standing the perception of the United States’ concept of power 
(though it doesn’t apply only to this country),  but  also America as  
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the world’s strongest superpower, possessing all the factors 
strengthening its might (authority). This constitutes the base of the 
authors thought. Also a number of articles and other recursively 
renewed periodicals in English and Polish were used. All of those 
publications complete the concept of strength (might) and show its 
practical application on the international arena. 

The main goal of this work is the analysis of the perception     
of power in international relations. All three segments of the three-
level chessboard were examined as well as their influence on the 
international environment. The main thesis concerns the three lev-
els of power, that are unmistakably the essence of geopolitics. 
They are what determines the countries power and status, often 
leading to the same results, but by other methods. The above men-
tioned three levels of great politics are attributes which every na-
tion should posses, choosing at the correct moment, the one which 
will bringing about the best result. This result, though, should be 
tied to the use of military force as little as possible, but with “soft 
power”– persuading action but not forcing it. A nation’s real power 
is based on the use of arguments of force and arguments of words, 
creating a prudent (smart) power. While this induces mutual coop-
eration for safety on the international arena.  

The book’s first chapter expounds on the meaning of the term 
“power” and its measurement (in other words problems in measur-
ing it) as well as terms directly linked with it, such as: war poten-
tial, defense, profiles, types and structures (which can also be ex-
pressed as formal records). Also, certain factors affecting the ad-
vancement of strength (and its attributes) have been shown as well 
as terms tied to it, like: imperial ambitions, spheres of influence in 
international relations and the empire idea – which are very impor-
tant for its development and thanks to which they become so pow-
erful. There also can be found a subchapter concerning the concept 
of might in the reflections of Joseph Nye; it enables the reader      
to further expand his knowledge on the subject of perception        
of strength. 

The second part of the work concerns the first segment of great 
politics of the above mentioned author; with military power other-
wise known as hard power. In this field the United States is un-
surpassed. They spend the most on modern defense technology and  
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what more are able to quickly dispatch their army to even the fur-
thest corners of the world. This, however, is also a paradox           
of American power. The USA are so strong after the end of the 
Cold War, they have no adversary who could match them for 
strength and so they must cooperate with others on the political 
arena because they are unable to single-handedly deal with the 
dangers concerning their safety as well as the security of the inter-
national community – which they fully understood on September 
11, 2001 after the attacks on the World Trade Center and the Pen-
tagon. This chapter, dedicated to unilateral action, is also a gate to 
reflections on the overuse of strength by the United States. In it 
there is an attempt to provide answers concerning multilateral ac-
tions, as America also in this way decides on interaction with other 
players of the global chessboard. But these situations are rather 
rare, usually isolated from partnership and cooperation. Afterwards 
the US usually stands above the law and decides on action itself. 
The completion of this part of the chapter is one of a number        
of theoretical models concerning the cycle of strength, which ana-
lyzes in detail the power and fall of states. The United States is in-
cluded; which strengthens its power or weakens it depending on its 
actions. The author of the above mentioned cycle of strength is 
Charles F. Doran. 

The third part of the book contains an analysis of the second 
level of the chessboard of great politics: economic power, an area 
in which the US is not unsurpassable, but has many potential com-
petitors. Joseph Nye believes these competitors to be the region    
of East Asia (China and Japan – to this India is added as a rising 
economic power) and Europe. This is the triumvirate of the world 
economy: the United States, Europe and East Asia – geopolitical 
subjects which can cooperate or rival each other; the decision re-
mains with them. The chapter also includes the trumps and mutual 
geo-economic dependencies of each country in the Big Three.       
It clearly makes visible the dire need for mutual cooperation. 

The final part of the work is dedicated to “soft power” or soft 
factors of power, connected with the use of law and diplomacy in 
order to coax others into a given action. This term is not a new one; 
it entered the canon of international relations in 1991 thanks to     
its originator, Joseph Nye.  Persuasive means of political  influence  
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most of all concern  the  culture of a given  nation, its  ability  to at-
tract others who will want to live in or imitate it. America is the 
leader in this field, but there is great competition from other play-
ers on the international arena, who respect law, do not lead unilat-
eral actions (but multilateral ones) and whose cultural values at-
tract other societies. In the “soft power” field there are also players 
in international relations that have no borders. They use soft meas-
ures (diplomacy, law) and encourage the spread of this segment   
of “great politics” – these are, first and foremost, nongovernmental 
organizations, transnational corporations as well as international 
government organizations. 

Joseph Nye pays close attention to the use of soft measures in 
politics because they are the ones which guarantee an equal dia-
logue and cooperation between nations. This dialogue and diplo-
matic relations create well being – they create order and stability  
in a nation, they do not destroy as when military force is used. Real 
(smart) power is based on joining “hard” and “soft” reserves of 
strength (which are both equally important). Nations must know 
and understand how to use their attributes, so they are not left play-
ing on the global chessboard all alone. This book is an attempt to 
analyze the union of the 3 levels of power, so that they may be 
properly taken advantage of. 
 
                                                         Translated by Jerzy Malicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


