
R O Z D Z I A Ł 9 

J A K U B W Ó D K A 

„Nowa" mocarstwowość 

w kształtującym się ładzie międzynarodowym. 

Przykład Brazylii i Turcji1 

9.1. W P R O W A D Z E N I E 

Celem opracowania jest ukazanie przemian zachodzących w polityce 

zagranicznej Turcji i Brazylii oraz instrumentów — często bardzo podobnych, 

jakie te dwa państwa wykorzystują w procesie budowy swojej pozycji między¬

narodowej i realizacji ambicji regionalnych i globalnych. Istotne jest rów¬

nież wykazanie, jakie są przesłanki „nowej" mocarstwowości „wzrastających" 

potęg. Czy ich aktywność na globalnym forum uderza w interesy tradycyj¬

nych, transatlantyckich potęg, czy też jest wobec nich komplementarna? 

Niewątpliwym fenomenem ładu międzynarodowego w trzecim tysiącleciu 

jest rosnące znaczenie „nowych" potęg i narodziny świata poamerykańskiego 

i pozachodniego. Burzy się modelowy podział z jednej strony na dominu¬

jące w systemie międzynarodowym państwa bogatej, rozwiniętej północy 

— „centrum" świata, z drugiej zaś na państwa biednego, zacofanego połu¬

dnia — „peryferie". Ten dychotomiczny podział przez dekady stanowił jeden 

z paradygmatów systemu i ładu międzynarodowego. Jednocześnie jednak, 

„dopominanie" się przez wzrasta jące potęgi większego wpływu na globalne 

procesy decyzyjne nie jest w stosunkach międzynarodowych novum. Bowiem 

jak zauważa profesor Uniwersytetu Oxford Andrew Hurrel l , „wiodącym 

motywem XX-wiecznej historii świata była walka rewizjonistycznych państw 

o Gleichberechtigung — równouprawnienie — w podziale terytorium, regional-

1 Artykuł powstał w ramach realizacji przez Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Poli¬
tycznych PAN projektu badawczego nr 2011/01/B/HS5/02630 pt. „Rola euroatlantyckiego sys¬
temu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształ tu jącego się nowego ładu globalnego", 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
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nych stref wpływów i statusu w ramach formalnych i nieformalnych instytucji 
międzynarodowych" 2 . 

W X X I wieku, państwa te są coraz aktywniejsze w światowej polityce. 
Real izując swoje ambicje międzynarodowe, wykorzystują różnorakie instru¬
menty, w tym w coraz większym zakresie instrumentarium soft power. Przy¬
kładowo, udzie la ją coraz więcej pomocy rozwojowej czy częściej uczestniczą 
w misjach pokojowych. Chiny ma ją istotny wkład w zwalczanie pandemii 
na świecie. Od paru lat, najważnie jsze imprezy sportowe — olimpiady czy 
mistrzostwa w piłce nożnej odbywają się w państwach BRICS, wzbudzając 
zachwyt miliardowej publiczności (uroczystość otwarcie igrzysk olimpijskich 
w Pekinie była tego najlepszym przykładem). Tym samym, państwa te wyko¬
rzystują narzędz ia budowy własne j , „nowej" mocarstwowości dotychczas 
„zarezerwowane" dla „rozwiniętych państw" Zachodu — przecież to Zachód 
zawsze miał (a przynajmniej taka była jego autopercepcja) „moc przyciągania", 
zdolność do kształtowania preferencji innych siłą „przekonywania", a nie siłą 
„przymusu". Potęga Zachodu przejawiała się w jego potencjale normatyw¬
nym. Dziś więc to paradoksalnie „nowe" mocarstwa przełamują realistyczny 
paradygmat stosunków międzynarodowych, w których to siła militarna jest 
głównym wyznacznikiem potencjału państwa. Swoje przywództwo międzyna¬
rodowe chcą budować na bazie nie hard power, ale „miękkiego" wpływu i atrak¬
cyjności własnej kultury, rozwiązań ustrojowych czy sukcesów gospodarczych. 

Dogłębne przewartościowanie ładu międzynarodowego i wzrost znacze¬
nia „nowych" potęg kosztem „dawnych" mocarstw zachodnich przejawia się 
między innymi w „nowym", globalnym ładzie instytucjonalnym. Jak zauważa 
Bogdan Góralczyk, zajęcie miejsca G-7 przez G-20, która przejmuje funkcje 
instytucji wpisanych w system Bretton Woods jest tego najlepszym przykła-
dem 3. Państwa te domaga ją się coraz większego udziału w globalnych proce¬
sach decyzyjnych — państwa, które jeszcze niedawno były jedynie „biorcami" 
zachodnich norm, dziś, zwłaszcza w dobie światowego kryzysu finansowego, 
normy te chcą stanowić i de facto stanowią (ang.yesterday's rule takers will become 
tomorrow's rule makers)4. Dziś trudno sobie wyobrazić, aby możliwe było sku¬
teczne „zarządzanie" na poziomie globalnym polityką klimatyczną, handlową 
czy rozbrojeniem w ramach instytucji, w których nie uczestniczyłyby takie 
państwa jak Chiny, Indie czy Brazylia. 

2 A. Hurrel l , Hegemony, liberalism andglobal order: what space for would-be great powers?, „Inter
national Affairs", t. 82, nr 1, 2006, s. 2. 

3 B. Góralczyk, The search for a new global order, „Yearbook of Polish European Studies", t. 14, 
2011, s. 91—92. 

4 P. Stewart, Irresponsible stakeholders?, „Foreign Affairs", t. 89, nr 6, 2010. 
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Ale równie istotne jest inne zjawisko. Nie chodzi bowiem tylko o to, że 
poszczególne państwa „niezachodnie" zaczynają odgrywać coraz istotniejszą 
rolę w polityce międzynarodowej — ważne jest również to, że coraz inten
sywniej współpracują ze sobą, z pominięc iem tradycyjnych potęg; budują 
„pozazachodnie" koalicje. Przykładem takiej współpracy jest forum IBSA, 
w ramach której współpracują Indie, Brazylia i RPA. Państwa intensyfi¬
kują współpracę Południe—Południe, która nie jest j uż l i tylko wymierzoną 
w świat kapitalistyczny nic nieznaczącą „zabawą", ale rzeczywistym two¬
rzeniem się konkurencyjnych i alternatywnych wobec Zachodu bloków 
integracyjnych. Wzras ta j ące potęgi zawiązują strategiczne sojusze, które 
podważają geopolityczną dominację świata zachodniego — znaczącym przy¬
kładem jest Szanghajska Organizacja Współpracy, okreś lana niekiedy jako 
Pakt Warszawski 2 lub antyNATO5. Państwa Ameryki Południowej intensyfikują 
współpracę w ramach Uni i Narodów Południowoamerykańskich UNASUR, 
a Azji Południowo-Wschodniej na forum Stowarzyszenia Narodów Azji Połu¬
dniowo-Wschodniej ASEAN. Intensyfikują również dwustronną i wielostronną 
współpracę wojskową, z której wykluczane są coraz częściej państwa Zachodu. 
Tym samym, wzrasta jące potęgi wyłamują się z „zachodniocentrycznego gor¬
setu instytucjonalnego", którego centrum stanowiły tradycyjne, zachodnie 
potęgi, jego satelitami zaś były państwa „trzeciego świata", „rozwijające się", 
„postkolonialne" czy „państwa południa", jakkolwiek by je nie nazwać. Jak 
pisze Parag Khanna, „intensywność, złożoność i 'gęstość' powiązań między 
państwami 'drugiego świata ' — bez pośrednictwa Waszyngtonu czy Moskwy — 
są tak duże, że jedna potęga nie jest w stanie ich kontrolować" 6 . 

9.2 . Z M I E R Z C H Z A C H O D U - M I T C Z Y R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć ? 

Jeszcze w pierwszych latach nowego tysiąclecia „rozwój świata wydawał się 
bezalternatywny, a historycznie bezprecedensowa militarna hegemonia USA 
miała zapewnić trwałość supremacji Zachodu"7. Zachód, przekonany o wyższo¬
ści własnego modelu społecznego, gospodarczego, własnej kultury ignorował 
sygnały świadczące o wyłanianiu się „nowego" świata, kwestionującego domi¬
nację transatlantyckiego tandemu — państw europejskich oraz Stanów Zjed¬
noczonych. Dziś państwa, które wcześniej zaliczane były do „trzeciego świata" 

5 R. Kagan, The return of history and the end of dreams, Wydawnictwo Knopf, Nowy Jork 2009, 
s. 74 

6 P. Khanna, Here comes the second world, „Prospect", nr 146, 2008, s. 61. 
7 R. Kuźniar, Zmierzch dominacji Zachodu, w: R. Kuźniar (red.), Kryzys a pozycja międzynarodowa 

Zachodu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2011, s. 30. 
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i określane w duchu wallersteinowskiej teorii, mianem peryferii czy półperyferii, 
znajdują się w centrum światowej polityki. J u ż w 2004 r. Richard Falk w pracy 
The Declining World Order: America's Imperial Geopolitics pisał o kształtowaniu się 
„świata postzachodniego". Prorokował wtedy, że w nadchodzącej dekadzie 
będziemy mieli do czynienia z „postwestfalskim scenariuszem", oznaczającym 
między innymi słabnący wpływ Zachodu na global governance8. Fareed Zakaria 
pisze o świecie „postamerykańskim" 9 , a sam proces wyłaniania się „konkuren¬
cyjnych" wobec świata zachodniego potęg określa mianem the rise of the rest — 
reszta świata staje się coraz większym wyzwaniem dla Zachodu. Co istotne 
Zakaria zauważa, że w kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym nie 
tyle chodzi o spadek znaczenia USA, ile o wzrost znaczenia „nowych potęg", 
a więc relatywne umacnianie się tych państw w „nowym" ładzie globalnym. 

W literaturze przedmiotu pojawiają się również takie określenia jak „bez-
biegunowość" (ang. non-polarity), „zerobiegunowość" (ang. zero-polarity), „abie-
gunowość" (ang. apolarity)10 i przede wszystkim „wielobiegunowość" (ang. 
multipolarity), które pokazują, że dobiegły końca czasy, w których jedynym 
biegunem ładu międzynarodowego były Stany Zjednoczone, czy szerzej świat 
zachodni. Pax Americana i „jednobiegunowy moment" w historii, jak na początku 
lat 90., po upadku komunizmu określił dominację USA Charles Krauthammer, 
bezpowrotnie miną ł 1 1 . Zdezaktualizowała się również konstatacja poczyniona 
ponad dekadę temu przez Nye'a i Donahue, że „globalizacja [globalizm] jest 
amerykocentryczna"12. 

Choć czas zweryfikował przekonania takich autorów jak Stephen Brooks 
i William Wohlforths, którzy jeszcze w 2008 r. bronili tezy o „trwałości" amery¬
kańskiej hegemonii i systemu unipolarnego13 wciąż toczy się ożywiona dyskusja 
na temat zmierzchu (lub też nie) potęgi USA i świata zachodniego14. 

8 R. Falk, The declining world order: America's imperial geopolitics, Routledge, Nowy Jork 2004. 
9 F. Zakaria, The post-American world, Wydawnictwo Norton, Nowy Jork 2008. 

1 0 R. Haass, The age of nonpolarityy: What will follow U.S. dominance?, „Foreign Affairs", t. 87, 
nr 3, 2008. 

1 1 Ch. Krauthammer, The unipolar moment, „Foreign Affairs", tom 70, 1990/1991; Ch.A. 
Kupchan, After Pax Americana. Benign power, regional integration and the sources of stable multipolarity, 
„Internat ional Security", t. 23, nr 2, 1988; Ch. Layne, The unipolar exit: beyond the Pax Americana, 
„Cambr idge Review of International Affairs", t. 24, nr 2, 2011. W 2002 r., Krauthammer prze
powiadał „jednobiegunową erę" , k tóra miała trwać „od trzydziestu do czterdziestu lat". Patrz: 
Ch. Krauthammer, The unipolar moment revisited, „The National Interest", t. 70, 2002/2003. 

1 2 Cyt. za: B. Góralczyk, The search for a new. , op. cit., s. 101. 
1 3 S.G. Brooks, W.C. Wohlforth, World out of balance: international relations and the challenge of 

American primacy, Princeton University Press, 2008. 
1 4 Patrz np. M . Cox, Power shifts, economic change and the decline of the West?, „Internat ional 

Affairs", t. 26, nr 4, 2012. 



JAKUB WÓDKA — „Nowa" mocarstwowość w kształtującym się ładzie międzynarodowym... 233 

Ta debata ma również swoje odzwierciedlenie w danych, którymi „żon
glują" poszczególni badacze, podbudowujący nimi głoszone przez siebie 
tezy. Z jednej strony mamy więc statystyki wskazujące na rosnące znacze¬
nie „nowego" świata . Przykładowo, podczas gdy w 1913 r. udział popula¬
cji Zachodu w ludności świata wynosił 33%, to w 2003 r. spadł on do 17%. 
Według prognoz, w 2050 r. odsetek ten wynosić będzie jedynie 12%.15 Kon¬
kretne dane lepiej oddają skalę różnic — w ostatnich dwóch dekadach, popu¬
lacja Nigerii wzrosła o ponad 60%, Indii o 40%, a Brazylii o 30%; również 
Turcja odnotowuje znaczny, choć male jący przyrost naturalny. Kontrastuje 
to z „zapaścią" demograficzną większości państw zachodnich. Inne „kla¬
syczne" mierniki również wskazują na rosnące znaczenie „nowych potęg". 
Podczas gdy udział Zachodu w globalnym PKB wynosił w 1950 r. 68%, w 2003 
r. było to już 47%.16 Tylko nieco ponad 20% wzrostu światowego PKB w latach 
2003—2050 zawdzięczać będziemy Zachodowi 1 7. W wydanym przez Pricewater-
houseCoopers w styczniu 2013 r. raporcie prognostycznym pt. World in 2050 The 
BRICs and Beyond: Prospects, challenges and opportunities szacuje się, że wielkość 
gospodarek E7 — a więc czterech państw BRIC oraz Meksyku, Indonezji i Tur¬
cji, liczona według parytetu siły nabywczej powinna przed 2020 r. przekroczyć 
wielkość gospodarek państw G7. Do roku 2050, największymi gospodarkami 
świata będą, według prognoz PwC, w kolejności Chiny, USA, Indie, Brazylia 
i Japonia. Co równie istotne, gospodarka rosyjska, meksykańska i indone¬
zyjska mają być większe niż niemiecka i brytyjska, szacuje się również, że 
gospodarka turecka w połowie obecnego stulecia „przeskoczy" gospodarkę 
włoską 1 8 . 

Bogaci się również ludność krajów rozwijających się — w regionie Azji 
Wschodniej i Pacyfiku odsetek ludności żyjącej poniżej 1,25 dolara na dzień 

spadł z 55% w 1990 r. do 17% w 2006 r. W ostatnich 25 latach, w samych 

Chinach 200 milionów ludzi wyszło z ubós twa 1 9 . Podczas gdy Wielka Bry¬
tania potrzebowała 155, a USA 50 lat by podwoić PKB per capita, Chiny 
dokonały tego w zaledwie 15 lat. Wzras ta j ą również inwestycje w edukację 
w państwach rozwijających się, co przekłada się na poprawę jakości naucza¬
nia i organizacji systemów edukacyjnych. Potwierdzają to wyniki badań PISA 
pokazujące, że największą poprawę w tym względzie w ostatnim 10-leciu 

1 5 R. Kuźniar, Zmierzch dominacji. , op. cit., s. 36. 
1 6 Ibidem. 
1 7 J . Goldstone, The new population bomb, „Foreign Affairs", t. 89, nr 1, 2010. 
1 8 World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities, PwC, styczeń 

2013, http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-prospects-challenges-and-
opportunities.jhtml [data dostępu: 2.02.2013]. 

1 9 M . Cox,Powershifts, economic..., op. cit., s. 379. 

http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-prospects-challenges-and-
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odnotowano w takich krajach jak Brazylii i Turcja 2 0 . Można przytaczać wiele 
innych danych. Paola Subacchi zauważa, że udział państw BRIC w ekspor¬
cie światowym wzrósł z 4% w 1990 r. do prawie 15% w 2006 r., imporcie zaś 
z poniżej 3% do prawie 10%.21 W 2009 r. Chiny wyprzedziły Niemcy i stały się 
największym eksporterem świata. 

W 2011 r., również Chiny przeskoczyły USA i Japonię pod względem liczby 
zgłoszonych patentów — tym samym etykieta „made in China" powoli zmienia 
się w „designed in China"22. Co więcej , apologeci tezy o „zmierzchu" Zachodu 
wskazują na fakt, że Chiny są największym wierzycielem USA, a wielkość ame¬
rykańskiego długu w rękach Chińczyków przekracza bilion dolarów 2 3 — czyli 
niewiele mniej niż 10% całego amerykańskiego długu publicznego i więcej niż 
dług pozostający w rękach amerykańskich gospodarstw domowych. Chiny są 
trzecim największym wierzycielem amerykańskiego rządu i oczywiście najwięk¬
szym wierzycielem zagranicznym. Dziś nadwyżki kapitału są na kontynencie 
azjatyckim, Zachód zaś pogrążony jest w długach. 

Dodatkowo, kryzys finansowy, który zaczął się w 2008 r., dotknął głównie 
państwa Zachodu, obalając mit o jedynie słusznej drodze, j a k ą kraje rozwija¬
jące się powinny obierać w swojej polityce gospodarczej. Warto w tym miej¬
scu przytoczyć dłuższy fragment z rozważań Marcina Floriana Gawryckiego, 
który zauważa, że: „dotąd wydawało się, że tego typu problemy [kryzys gospo¬
darczy — JW] mogą dotyczyć jedynie państw niedawnego Trzeciego Świata , 
a dziś globalnego Południa. Po kryzysie w Meksyku (1994—1995), Brazylii 
(1998—1999) czy Argentynie (2001—2002) mówiono o n ieumie ję tnym zasto¬
sowaniu neoliberalnych reguł w gospodarkach krajów latynoamerykańskich 
i niemożności rozprawienia się z «tradycyjnymi» problemami tych państw — 
rozwiniętym ponad miarę sektorem publicznym, korupcją czy nepotyzmem. 
W przypadku kryzysów w Azji Wschodniej (1997—1998) czy Rosji (1998) 2 4 

także znaleziono proste wytłumaczenie, dlaczego do nich doszło — winę pono-

2 0 PISA 2009 results: Learning trends. Changes in student performance since 2000 (Volume V), OECD 
2010, http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852742.pdf [data dostępu: 11.02.2013]. 

2 1 P. Subacchi, New power centres and new power brokers: are they shaping a new economic order?, 
„Internat ional Affairs", t. 84, nr 3, 2008, s. 491. 

2 2 L . Chyen Yee, China tops U.S, Japan to become top patent filer, Reuters, http://www. 
reuters.com/article/2011/12/21/us-china-patents-idUSTRE7BK0LQ20111221 [data dostępu: 
11.02.2013]. 

2 3 China increases holdings of US debt, „The Global Review", 27.03.2013, http://www.theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=en&id=10953&type = 6 [data dostępu: 2.02.2013]. 

2 4 Tę l istę można uzupełnić również o Turcję. Pierwsze z trzech załamań gospodarczych 
w tym kraju w latach 90. miało miejsce w 1994 r. Kolejny kryzys, spowodowany ucieczką kapi¬
tału spekulacyjnego, był pochodną kryzysu na Dalekim Wschodzie i Rosji w latach 1997 i 1998. 
Mimo zainicjowania reform gospodarczych, wieloletnia niestabi lność ekonomiczna państwa 
i zaniedbania w tym obszarze doprowadziły do kolejnego, bardzo poważnego kryzysu finanso-

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852742.pdf
http://www
http://reuters.com/article/2011/12/21/us-china-patents-idUSTRE7BK0LQ20111221
http://www.theglobal-
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sili «pacjenci» , chcący stać się Zachodem, a nie « lekarze» , którzy doradzali 
w procesie koniecznych zmian, mających to umożliwić. W istocie cały proces 
dostosowania do wymogów Washington Consensus oraz ocena ich praktycznej 
realizacji, dokonywana przez międzynarodowe instytucje finansowe, kontro¬
lowane przez Zachód, z gruntu sprowadzały się do hierarchicznych relacji 
między oceniającymi a ocenianymi" 2 5. 

Słowa te dobrze pokazują, jak jeszcze do niedawna państwa bogatego 
Zachodu narzucały własne wzorce rozwojowe państwom biednego Południa, 
które wzorce te nolens volens, bez względu na własne uwarunkowania, były 
zmuszone, z pozycji „słabszego" przyjmować. Dziś „wzrastające" potęgi, które 
szybciej wyszły z kryzysu, odczuwają swoiste Schadenfraude i gorzką satysfakcję 
z faktu, że ich dawni „patroni" jeszcze długo walczyć będą z konsekwencjami 
załamania gospodarczego. 

Z drugiej jednak strony, „obrońcy" hegemonii Zachodu postulują, aby dane 
pokazujące „absolutny" wzrost „nowych" potęg zestawić z liczbami obrazu¬
jącymi siłę Zachodu. Argumentują , że potęga jest w stosunkach międzyna¬
rodowych pojęciem „relatywnym", „względnym". Idąc tym tropem wskazują 
przykładowo, że podczas gdy populacja Chin stanowi ok. 20% ludności świata, 
państwo to generuje jedynie pomiędzy 10 a 15% globalnej produkcji; Ame¬
rykanie zaś, którzy stanowią 6% ludności świata, wytwarzają 20—25% świa¬
towego PKB. Gospodarka USA jest większa niż cztery kolejne gospodarki 
razem wzięte, t j . Chiny, Japonia, Niemcy oraz Wielka Brytania. W 1995 r., 
udział w globalnym PKB (liczonym po cenach rynkowych) wynosił 29% — dziś 
pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie. Udział państw azjatyckich 
w światowym eksporcie wzrósł jedynie o 3% w latach 1995—2009, osiągając 
poziom 31% 2 6 . Co ciekawe, jak obrazowo zauważa Michael Cox, dziś PKB 
samej Kalifornii przewyższa PKB Brazylii i Rosji, i jest dwukrotnie większy 
od gospodarek Turcji i Indonezji. „Nie wygląda to na gospodarkę w stanie 
schyłkowym", podkreśla profesor London School of Economics27. 

Jeszcze większa przepaść dzieli Zachód i „wschodzące potęgi" w standar¬
dzie życia obywateli — tutaj przewaga USA nad Brazyl ią jest 4-krotna, nad 
Chinami 6-krotna, a nad Indiami 15-krotna. Przykładowo, dochód per capita 
w Indiach jest równy dochodowi w Papua Nowej Gwinej, 40% ludności żyje 

wego w lutym 2001 r. Inwestorzy gwałtowanie wycofywali kapi ta ł spekulacyjny. Turecki PKB 
zanotował 7,5% spadek, a stopa procentowa osiągnęła poziom ponad 400%. 

2 5 M.F. Gawrycki, Świat po kryzysie 2008 roku — w poszukiwaniu nowych peryferii, w: Kryzys 
a pozycja..., op. cit., s. 211. 

2 6 East orfamine, „The Economist", 25.02.2010. 
2 7 M . Cox, Power shifts, economic., op. cit., s. 379. 
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poniżej granicy ubóstwa, a umieralność niemowląt jest 40-krotnie wyższa niż 
w Japonii i zbliżona do poziomu w Namibi i 2 8 . 

Państwa rozwijające się to wciąż przede wszystkim eksporterzy surowców 
i towarów, a nie usług. Pośród największych korporacji globalnych, niewiele 
jest firm zlokalizowanych w „nowych" potęgach. Co więcej , firmy te w nie¬
wielkim stopniu są umiędzynarodowione. Wystarczy przyjrzeć się najlep¬
szym na świecie uczelniom (pośród 10 najlepszych uniwersytetów, według 
tzw. listy szanghajskiej, jest osiem uczelni amerykańskich i dwie brytyjskie), 
czy poziomowi innowacyjności poszczególnych państw. Sama liczba chińskich 
patentów, o którym była wcześniej mowa, również nie ukazuje całej prawdy 
— są one często bezwartościowe, o czym świadczy między innymi fakt, że nie¬
wielu chińskich wynalazców próbuje opatentować swoje pomysły poza grani¬
cami samych Chin 2 9 . Jest wiele rankingów i mierników rozwoju społecznego, 
gospodarczego czy politycznego państw, wskazujących na wciąż ogromną 
przepaść dzielącą tradycyjne, zachodnie potęgi od aspirujących do miana 
„nowych" potęg państw. 

Co istotne, również przytoczone wcześniej prognozy, pokazujące drama¬
tyczny „wzrost" świata niezachodniego obarczone są bardzo dużym prawdo¬
podobieństwem „niesprawdzalności". Przykładowo zastanawia przypisywanie 
Rosji tak dużego potencjału wzrostowego w sytuacji, kiedy wiele wskazuje na 
to, że państwo to w najbliższych latach może pogrążyć się głębokim, struktu¬
ralnym kryzysie, wynikającym między innymi z problemów demograficznych 
(populacja Rosji spada w tempie 4% rocznie — jeś l i trend ten utrzyma się, 
w 2050 r. Rosja liczyć będzie 120 mil ionów wobec 140 milionów dziś) czy 
całkowitego uzależnienia finansów państwa od handlu surowcami3 0. „Wzra¬
stanie" Chin może zostać zahamowane przez wewnętrzną niestabilność poli¬
tyczną, napięcia etniczne, degradację środowiska naturalnego czy podobnie 
jak w przypadku Rosji, negatywne trendy demograficzne. 

Czynnikiem osłabiającym siłę „nowych" potęg jest również fakt, że nie 
tworzą one homogenicznego sojuszu z jasno zdefiniowanymi interesami 
i wspólną agendą, która stanowiłaby wyzwanie dla Zachodu. Przykładowo, 
choć BRICS jest „użytecznym formatem", umożl iwiającym pięciu państwom 
koordynowanie stanowisk ad hoc w takich sprawach jak kwestie finansowe czy 
reforma instytucji międzynarodowych (stworzenie alternatywy dla Między¬
narodowego Funduszu Walutowego), to jednocześnie między pięcioma pań-

2 8 A. Etzioni, The myth of multipolarity, „The National Interest", 5.02.2012, http://nation-
alinterest.org/commentary/the-myth-multipolarity-7500?page=1 [data dostępu: 12.02.2013]. 

2 9 How innovative is China? Valuingpatents, „The Economist", 5.01.2013. 
3 0 A.F. Hart , B.D. Joness, How do rising powers rise?, „Survival", t. 52, nr 6, 2010/2011, 

s. 67—68. 

http://nation-
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stwami występują istotne różnice „aksjologiczne" w odniesieniu do takich 

spraw jak demokracja czy poszanowanie praw człowieka. Państwa te również 

konkurują między sobą. Dla przykłada Chiny i Rosja są sceptyczne wobec 

ambicji Brazylii uzyskania stałego miejsca w RB ONZ. Błędem jest więc 

sumowanie potencjałów tych państw i wykazywanie, że stanowią coraz więk¬

szą przeciwwagę dla Zachodu (jednocześnie uproszczeniem jest postrzeganie 

Zachodu jako monolitu, real izującego spójną pol i tykę) . 

Istotny jest również fakt, że przekształcanie siły gospodarczej czy społecz¬

nej we wpływy dyplomatyczne wymaga czasu i nie jest zawsze możliwe. Czę¬

sto państwa konfrontowane są z „paradoksem niezrealizowanej potęgi", jak 

określił to między innymi David Baldwin ponad 30 lat temu 3 1 . Rzeczywiste 

wpływy „wzrastających potęg" wciąż pozostają ograniczone oraz daleko odbie¬

gają od możliwości jakimi dysponują USA. Dlatego też w najnowszej książce 

David Shambaug pisze, że Chiny — największy konkurent USA, choć przesu¬

nęły się z peryferii do centrum, są dziś tylko „częściowym" mocarstwem; stały 

się już „globalnym aktorem", ale wciąż nie są „globalnym mocarstwem"3 2. 

9.3. „NOWI W P Ł Y W O W I " - TURCJA I B R A Z Y L I A . 

PORÓWNANIE POTENCJAŁU 

J u ż sama dyskusja między apologetami tezy o zmierzchu Zachodu a jego 

obrońcami ukazuje jednak zmienia jący się układ sił w skali globalnej. W tym 

kontekście istotny jest również inny trend — mianowicie, to nie tylko kraje, 

które określamy mianem BRIC(S) będą miały w przyszłości coraz więcej do 

powiedzenia na globalnej scenie. Istniejące i potencjalne problemy Rosji, 

Chin sprawiają, że państwa te przesta ją odgrywać rolę wiodących, „przy¬

szłych mocarstw". W raporcie opublikowanym przez amerykańską Narodową 

Radę Wywiadu, w którym prognozuje się trendy globalne do 2030 r. zapisano, 

że „obok Chin, Indii i Brazylii, również regionalni gracze tacy jak Kolumbia, 

Indonezja, Nigeria, Republika Południowej Afryki oraz Turcja będą zajmować 

szczególnie istotne miejsce w światowej gospodarce"33. Podobnie rozwój ładu 

światowego, w którym coraz większą rolę będą odgrywać dotychczas niedo-

3 1 Ch. Layne, The unipolar exit: beyond. , op. cit., s. 152. Szerzej na temat „paradoksu niez¬
realizowanej potęgi" patrz: D. Baldwin, Power analysis and worldpolitics: new trends vs. old tenden-
cies, „World Politics", t. 31, nr 2, 1979, s. 161—194. 

3 2 D . Shambaug, China goes global: The partial power, Oxford Unversity, Nowy Jork 2013. 
3 3 Global Trends 2030: Alternative worlds, National Intelligence Service, Grudzień 2012, s. iv, 

http://info.publicintelligence.net/GlobalTrends2030.pdf [data dostępu: 5.02.2013]. 

http://info.publicintelligence.net/GlobalTrends2030.pdf
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strzegane „aspirujące" potęgi widzi Ruchid Sharma, autor książki pt. Breakout 
nations: In pursuit of the next economic miracles34. 

Dlatego coraz częściej ukuwane są „konkurencyjne" wobec BRIC terminy, 
okreś la jące grupę państw szybko rozwijających się — MIST35, CIVETS36, 
TIMBI37, NEXT-1138, EAGLEs (Emerging and Growth-Leading Economies)39 czy 
CAPPT40. Choć te akronimy mają przede wszystkim znaczenie PR-owe i auto-
promocyjne dla różnych firm doradczych, banków etc., to jednocześnie dobrze 
oddają przemiany zachodzące w systemie światowym. Choć niejednokrotnie 
państwa te mają odmienne interesy na forum międzynarodowym, wszystkie 
dążą do odgrywania większej roli w „globalnych procesach decyzyjnych" — na 
forum organizacji zdominowanych dotychczas przez USA i państwa europej¬
skie — Światowej Organizacji Handlu, Banku Światowego czy Międzynarodo¬
wego Funduszu Walutowego. 

Z graczy drugoplanowych — „nowych wpływowych", jak określa je Simon 
Serfaty41, których pozycja międzynarodowa była przez wiele dekad wtórna 
wobec dominacji podmiotów transatlantyckich, dwa państwa — Brazylia 
i Turcja stają się coraz bardziej nieza leżnymi i autonomicznymi uczestni¬
kami wspólnoty międzynarodowej . W ostatniej dekadzie, przede wszystkim 
dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, ale nie tylko, państwa te wyro¬
sły na znaczących graczy geopolitycznych, współtworzących nowy ład między¬
narodowy. 

Uzasadnienia wymaga wybór do analizy tych dwóch państw. Przecież 
rosnących i „perspektywicznych" potęg jest o wiele więce j . W ciekawym 
opracowaniu Daniel Kliman i Richard Fontaine zal iczają Brazyl ię i Tur¬
cję do grupy czterech państw (w grupie tej znalazły się również Indonezja 
i Indie) określanych mianem swing states. Autorzy „zapożyczyli" to określenie 
z leksykonu politologii amerykańskie j — w USA swing states to stany, które de 
facto decydują o wynikach wyborów prezydenckich, w których elektorat jest 
„chwiejny" — dlatego też wyniki głosowania w tych stanach mają relatywnie 

3 4 R. Sharma, Breakout nations. In pursuit of the next economic miracles, Wydawnictwo Norton, 
Nowy Jork 2012. 

3 5 Meksyk, Indonezja, Korea Południowa, Turcja. Patrz: http://blogs.ft.com/beyond-brics/ 
2012/04/27/wpp-plays-em-alphabet-soup/#axzz1waCYamrk [data dostępu: 12.12.2012]. 

3 6 Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja, Republika Południowej Afryki. 
3 7 Turcja, Indie, Meksyk, Indonezja, Brazylia. 
3 8 Bangladesz, Egipt, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, 

Wietnam, Turcja. 
3 9 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Meksyk, Indonezja, Korea Południowa, Turcja. 
4 0 Chile, Argentyna, Peru, Filipiny, Tajlandia. 
4 1 S. Serfaty, Moving into apost-Western world, „The Washington Quarterly", t. 34, nr 2, 2011, 

s. 12—13. 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/
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większy wpływ na końcowe rezultaty niż wynikałoby to z ich populacji czy 
zamożności. Kandydaci najwięcej czasu w kampanii spędzają właśnie w tych 
stanach42. 

Koncepcję swing states można atrakcyjnie „przełożyć" na kontekst rela¬
cji międzynarodowych i stosunków USA ze wzrasta jącymi potęgami. Kliman 
i Fontaine stwierdzają, że to właśnie na tych czterech państwach najbardziej 
powinno zależeć Stanom Zjednoczonym (i szerzej Zachodowi), gdyż „inwe¬
stycja" w relacje z nimi przyniesie największy „geopolityczny zwrot". Wska¬
zane państwa charakteryzu ją się dużym terytorium, rosnącą gospodarką, 
strategicznym położeniem regionalnym, a także przywiązaniem do wartości 
demokratycznych — jest to element odróżniający swing states np. od Chin czy 
semiautorytarnej Rosji. Co więcej , państwa te są bardziej od Chin i Rosji otwarte 
na współpracę z Zachodem, przywiązane do prawa międzynarodowego i to 
ich wybory strategiczne będą tak naprawdę w dużym stopniu determinować 
tra jektor ię rozwoju ładu światowego i „zdolność koalicyjną" USA oraz ich 
zachodnich sojuszników. Brazylia i Turcja to państwa de facto o zachodniej toż¬
samości, a nie budujące swoją tożsamość w kontrze do Zachodu. Jednocześnie 
jednak to właśnie te dwa kraje bardziej niż Indie czy Indonezja stają się dla 
Zachodu wyzwaniem, gdyż przechodzą w ostatnich latach proces redefinicji 
priorytetów polityki zagranicznej i miejsca w systemie międzynarodowym. 
W coraz większym stopniu stają się dla Zachodu „ambiwalentnymi" partne¬
rami, kwestionującymi światowe status quo i ład zachodniocentryczny. 

Oczywiście potencjał Brazylii znacząco przewyższa możliwości Turcji. 
Brazylia już dziś plasuje się w pierwszej dziesiątce największych gospodarek 
świata; pod względem demograficznym jest największym państwem na konty
nencie południowoamerykańskim (liczy prawie 200 mln osób, co stanowi 34% 
ludności Ameryki Łac ińskie j ) , a pod względem terytorium zajmuje niemal 
połowę południowoamerykańskiego kontynentu 4 3. Ale również Turcja, według 
prognoz, będzie (nie licząc Rosji), najludniejszym państwem na kontynencie 
europejskim (według prognoz Narodów Zjednoczonych, w 2040 r. jej ludność 
ma liczyć 90 mln). Pod względem gospodarczym, jak i geopolitycznym Bra¬
zylia wciąż znacząco przewyższa obecny status międzynarodowy Turcji. PKB 
Brazylii w latach 2000—2011 wzrastał rocznie średnio 3,5% i osiągnął poziom 
przekraczający 2 biliony dolarów — 40% produkcji Ameryki Łacińskie j . Turcja 
w tym samym okresie odnotowała średni roczny wzrost produktu krajowego 

4 2 Patrz. D . M . Kliman, Brazil, India, Indonesia, Turkey and the future of international order, GMF, 
listopad 2012, http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1353953219CNAS_Glo- 
balSwingStates_KlimanFontaine.pdf [data dostępu: 13.01.2012]. 

4 3 M.F. Gawrycki, Brazylia w pogoni za mocarstwowością, w: T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagra
niczna: aktorzy, potencjały, strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 148. 

http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1353953219CNAS_Glo-
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brutto wynoszący 4,3% i dziś jej PKB wynosi 1 bilion dolarów. Choć na fali 
globalnego kryzysu oba państwa odnotowały w 2009 r. ujemny wzrost PKB, 
to szybko poradziły sobie z recesją — co, jak wskazano we wcześniejszych roz¬
ważaniach, ma istotne znaczenie dla wzmocnienia pozytywnej autopercepcji 
„nowych potęg", którym w przeciwieństwie do liberalnych państw Zachodu, 
szybciej udało się uporać ze skutkami światowego załamania gospodarczego. 
Tym samym przełamany zostaje argument o „wyższości" polityki gospodarczej 
prowadzonej przez państwa zachodnie. Co więcej , Brazylia już spłaciła swój 
dług w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Klubie Paryskim (ponadto 
umorzyła dług Mozambikowi, Gabonowi czy Boliwii), a Turcja spłaci zadłu¬
żenie zaciągnięte w MFW w 2013 r. 4 4 Kraje te coraz częściej kredytują inne 
państwa, w zamian oczekując większego wpływu na decyzje organizacji kre¬
dytowych, takich jak I M F 4 5 . To również ma istotne znaczenie dla podbudowy 
i wzmocnienia „ego" „wzrastających potęg". 

Jeszcze w latach 70., zarówno Brazylia, jak i Turcja w zewnętrznej poli¬
tyce gospodarczej stosowały strategię substytucji importu; tym samym pozo¬
stawały gospodarkami względnie zamkniętymi , próbującymi chronić własny 
rynek i własną, pozorną „niezależność". W ostatnich trzech dekadach, pań¬
stwa te otworzyły swoje rynki na import, jednocześnie znacząco zwiększając 
eksport. Dziś Brazylia odnotowuje nadwyżkę w handlu zagranicznym, Tur¬
cja natomiast ma saldo ujemne, które wynika jednak głównie z uzależnie¬
nia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. Istotne są bowiem 
różnice w zasobach surowcowych obu państw. W przypadku Turcji, zależność 
od importu ropy naftowej sięga 90%, gazu zaś 66%, z dominującym udziałem 
Rosji. Brazylia zaś jest bogata w surowce, a wraz z odkryciem w 2006 r. znacz¬
nych podmorskich pokładów ropy i gazu, kraj ten powoli staje się ekspor¬
terem w tym zakresie. Jednocześnie jednak dzięki swojemu strategicznemu 
położeniu, Turcja ma potencjał odgrywania roli hubu dla transportu ropy 
i gazu nie tylko z krajów Azji Centralnej, ale równie z bliskowschodnich — ten 
czynnik znacząco zwiększa jej znaczenie geostrategiczne. 

Deficyt na rachunku obrotów bieżących Turcji, choć w 2012 r. spadł do 
poziomu 6% PKB, wciąż wskazywany jest jako jedna z głównych słabości 
strukturalnych tego państwa. Co jest jednak istotne dla ukazania autono¬
mizacji polityki zagranicznej, zarówno Turcja, jak i Brazylia dywersyfikują 
kierunki handlu zagranicznego. Podczas gdy w 2002 r., 38,5% brazylijskiego 
eksportu kierowane było do państw nie będących członkami OECD (a więc 

4 4 Turkey topay off its IMF debt in May, „Hurr iyet Daily News", 4.02.2013. 
4 5 IMF winspledges of $456bn for crisis fund, „The Telegraph",19.06.2012. 
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państw mniej rozwiniętych), w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł j uż 57%46. Naj¬
ważniejszym partnerem handlowym Brazylii są dziś Chiny, które wyprzedziły 
USA (co również jest jednym z symptomów przewartościowań w systemie glo¬
balnym). Co więcej , Brazylia odnotowuje dodatnie saldo wymiany handlowej 
z azjatyckim gigantem, przede wszystkim dzięki eksportowi surowców. 

Brazylia wynegocjowała umowy handlowe praktycznie ze wszystkimi swo¬
imi sąs iadami (z wyją tk iem Gujany i Surinamu), dzięki czemu wymiana 
z partnerami w regionie systematycznie wzrasta; negocjuje (choć nie bez 
problemów) umowę o wolnym handlu z Meksykiem. Przykładowo, w 2010 r. 
brazyl i jsko-argentyńskie obroty wzrosły do prawie 33 mld dolarów. W sumie, 
wielkość wymiany handlowej Brazylii z partnerami z Ameryki Łacińskie j 
przekracza obroty z USA czy Chinami 4 7 . 

Również Turcji w ostatnich latach odnotowuje wyraźny wzrost wymiany 
handlowej z państwami sąsiadującymi, kosztem spadającego udziału obrotów 
z Unią Europejską. W 2010 r., jeszcze przed Arabską Wiosną, Turcja wyszła 
z inicjatywą utworzenia strefy wolnego handlu z Libanem, Jordan ią i Syrią. 
Można więc postawić tezę, że polityka zagraniczna obu państw w coraz więk¬
szym stopniu jest kształtowana przez interesy gospodarcze i handlowe. Stają 
się one — by odwołać się do terminu którego autorem jest Richard Rosen-
crance — państwami handlowymi (ang. trading state). Zarówno dla Brazylii, jak 
i Turcji coraz istotniejszą de terminantą ich polityki zagranicznej są już nie 
kwestie bezpieczeństwa, ale w coraz większym stopniu interesy gospodarcze. 

Wzrasta również dwustronna, turecko-brazylijska wymiana handlowa — 
podczas gdy w 2005 r. wynosiła 665 milionów dolarów, w 2010 r. było to już 
1,8 miliarda dolarów. Prezydent Turcji Abdullah Gul zadeklarował, że celem 
do osiągnięcia jest 10 mld dolarów obrotów handlowych rocznie. Co istotne, 
pojawiła się również perspektywa wspólnej produkcji samolotu odrzutowego 
na potrzeby tureckiej armii — co oznaczałoby „porzucenie" przez Ankarę tra¬
dycyjnego partnera — USA, który dostarczał Turcji samoloty bojowe. 

Występują zarówno analogie, jak i znaczące różnice w postrzeganiu przez 
Turcję i Brazyl ię znaczenia siły militarnej, będącej tradycyjnie istotnym 
składnikiem potencjału państwa. Jak zauważa Bartłomiej Znojek, „przywią¬
zywanie niezbyt wielkiej wagi do kwestii wojskowych w Brazylii wynikało 
przede wszystkim z tradycji jej pokojowego rozwoju i unikania konfliktów 
wojennych. Ostatni raz była stroną takiego sporu podczas wojny paragwaj-

4 6 C. Amorim, Brazilian foreign policy under President Lula (2003-2010): an overview, „Revista 
Brasileira de Politica Internacional", t. 53, 2010. 

4 7 Global Brazil and U.S.-Brazil relations, Independent Task Force Report nr 66, Council 
of Foreign Relations, 2011, s. 56, http://www.cfr.org/brazil/global-brazil-us-brazil-relations/ 

p25407 [data dostępu: 10.01.2013]. 

http://www.cfr.org/brazil/global-brazil-us-brazil-relations/
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skiej 1864—1870"48. Pokojowo uregulowała granice z 10 sąs iadami , co było 
wielką zasługą ojca współczesnej brazylijskiej dyplomacji barona Rio Branco, 
któremu udało się poszerzyć powierzchnię swojego państwa o 900 tys. km 2 

bez użycia siły militarnej. Dziś, jak zostanie wykazane w dalszej części opra¬
cowania, Brazylia wciąż „poświęca" hard power na rzecz miękkie j siły, budując 
„dyplomatyczny Produkt Narodowy Brutto", a więc pozagospodarczy i poza¬
militarny potencjał na arenie międzynarodowej 4 9 . 

Turcja zaś, przez dekady postrzegała swoje otoczenie i najbliższe sąsiedz¬
two w kategoriach konfliktu i rywalizacji; dodatkowo jako państwo frontowe 
w konfrontacji zimnowojennej swoje bezpieczeństwo opierała na silnej, nowo¬
czesnej armii, blisko współpracującej z sojusznikiem zza Atlantyku. Według 
SIPRI, w 2010 r. Brazylia znalazła się na 11. miejscu pod względem wydatków 
wojskowych, nie tylko za Indiami i Chinami, ale również wieloma państwami 
europejskimi — Włochami, Niemcami czy Francją; per capita, wydatki na cele 
militarne są w Brazylii jednymi z najniższych na świecie. 

Jednocześnie jednak, w ostatnich latach Brazylia radykalnie zwiększyła 
wydatki militarne — podczas gdy w 2006 r. wyniosły one 13,6 mld dolarów, 
w 2010 osiągnęły poziom 33,1 miliarda, co oznacza, że przekroczyły wielkość 
wydatków na zbrojenia wszystkich pozostałych państw Ameryki Łacińskie j 
razem wzię tych 5 0 . To Brazylia ma, jako jedyne państwo w regionie, lotnisko¬
wiec, realizuje również, choć z problemami, projekt budowy łodzi podwod¬
nej o napędzie atomowym; potężnym brazylijskim przedsiębiorstwem jest 
Embraer, silnie zaangażowane w sferę mil i tarną. Turcja również w ostatnim 
okresie rozwija swój przemysł zbrojeniowy modernizując armię — ma to spra¬
wić, że będzie niewrażl iwa na ewentualne spory z największymi producen¬
tami uzbrojenia, w tym przede wszystkim USA. Jest to jeden z e lementów 
budowy przez to państwo autonomii strategicznej. 

Zarówno Turcja, jak i Brazylia nie są mocarstwami atomowymi, co więcej , 
odrzucają takie aspiracje. W okresie rządów wojskowych w Brazylii realizo¬
wany był tajny program budowy broni atomowej, rywalizowała ona z Argen¬
tyną w tym zakresie. Po przywróceniu rządów demokratycznych, w poprawce 
wprowadzonej w 1990 r. do konstytucji Brazylii uchwalonej dwa lata wcze¬
śniej znalazł się zapis, nie podlegający modyfikacji, zezwala jący na rozwój 
energii atomowej tylko do celów pokojowych. Urzędujący w Brazylii w latach 

4 8 B. Znojek, Brazylia i jej międzynarodowe ambicje, „Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 60, 
nr 2, 2011, s. 10. 

4 9 A. Hurrel l , Brazil: What kind of rising state in what kind of institutional order?, w: A.S. Alex-
androff, A. Fenton Cooper (red.), Rising states, rising institutions: Challenges for global governance, 
Wydawnictwo Brookings Institution Press, Baltimore 2010, s. 136. 

5 0 S. Serfaty, Moving into apost-Western..., op. cit., s. 13. 
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1990—1992 r. prezydent Fernando Collor de Mello publicznie odrzucił możli¬
wość posiadania przez Brazyl ię broni nuklearnej, uzasadnia jąc swoje stano¬
wisko tym, że daje ono „moralną legitymację w dyskusji nad nieproliferacją". 
Turcja również odrzuca ambicje atomowe, co j ak i ś czas postuluje wręcz stwo¬
rzenie na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni nuklearnej 5 1. To poka¬
zuje wagę , j a k ą Turcja i Brazylia przykładają do pokojowej koegzystencji oraz 
wykorzystaniu instrumentów soft power; pokazuje powściągliwość obu państw 
w antagonizowania sąs iedztwa (w przeciwieństwie na przykład do Indii 
i Chin, które dużą wagę przykładają do własnego potencjału atomowego). 
Nie bez powodu credo tureckiej polityki zagranicznej brzmi „pokój w kraju, 
pokój na świecie" (tur. yurtta sulh, cihanda sulh). Brazylia rzadko ucieka się do 
nacisku czy to militarnego, czy ekonomicznego dla osiągnięcia celów w poli¬
tyce zagranicznej. 

Jednocześn ie oba pańs twa odrzucają „łatkę" państw pacyfistycznych. 
Gotowe są wykorzystać instrumenty siłowe w polityce zagranicznej, ale tylko 
z szeroką legi tymacją międzynarodową. Dlatego też Brazylia (podobnie jak 
pozostałe państwa BRIC), i również Turcja w początkowej fazie były scep¬
tyczne wobec interwencji Zachodu w Libii w 2011 r. (jako niestały członek 
RB ONZ Brazylia wstrzymała się od głosu). Podejrzewały bowiem Zachód 
o real izację własnych, „twardych" interesów pod przykrywką idealistycznych 
haseł obrony cywilów. 

Jak piszą Henry Barkey i Johanna Mendelson, Brazylia i Turcja za jmują 
„porównywalne miejsce w swoich regionach i mają porównywalnie ambitne 
agendy polityki zagranicznej... mają również podobną wizję świata multilate-
ralnego"5 2. Należy jednocześnie wskazać na istotną różnicę w położeniu geo-
strategicznym obu państw, co w znacznym stopniu determinuje ich politykę 
zagraniczną. Podczas gdy Brazylia bezsprzecznie przynależy do kontynentu 
amerykańskiego, który wyznacza jej tożsamość międzynarodową (choć i ona 
była przez dekady wyobcowana z kontynentu), Turcji nie można zakwalifiko¬
wać tylko do jednego regionu. Oczywiście to powoduje, że Turcji trudniej jest 
prowadzić politykę regionalnego mocarstwa, która wywindowałaby ten kraj 
w światowej hierarchii. Barry Buzan i Ole Wasver określają Turcję mianem 
„państwa-izolatora", który pozostaje pod wpływem wydarzeń w kilku regio-

5 1 Patrz np. Turkey pushes for nuclear arms-free Middle East, Reuters, 15.04.2009, http://www. 
reuters.com/article/2009/04/15/us-turkey-mideast-disarmament-idUSTRE53E2IZ2009041  
[data dostępu: 12 lutego 2013]. Szerzej nt. polityki Turcji w kwestii proliferacji broni atomo¬
wej zob. S. Ulgen, Turkey and the bomb, The Carnegie Papers, Luty 2012, http://carnegieendow- 
ment.org/files/turkey_bomb.pdf [data dostępu: 3.03.2013]. 

5 2 H.J. Barkey, J . Medelson, Brazil, Turkey emerge as new powers, „The Miami Herald", 
4.04.2012. 

http://www
http://reuters.com/article/2009/04/15/us-turkey-mideast-disarmament-idUSTRE53E2IZ2009041
http://carnegieendow-
http://ment.org/files/turkey_bomb.pdf
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nach — w Europie, na Kaukazie czy Bliskim Wschodzie, ale (przynajmniej na 
razie) nie jest w stanie samodzielnie kształtować wydarzeń w żadnym z tym 
obszarów 5 3 . Niewątpliwie więc, nie tylko różnica w obiektywnym potencjale 
gospodarczym czy ludnościowym obu państw, ale również złożoność położenia 
geograficznego Turcji sprawie, że to Brazylia jest predestynowana do szyb¬
szego osiągnięcia statusu mocarstwa. 

9.3.1. Geopolityczny gambit. Turecko-brazylijski sojusz 

Wskazano już wcześniej , że j edną z cech nowego ładu międzynarodowego 
jest intensyfikacja relacji pomiędzy „wzrastającymi" potęgami , które auto¬
nomicznie od dotychczasowych „centrów" aspiru ją do współkształtowania 
światowej polityki. Często współpraca ta wręcz uderza w interesy świata 
zachodniego. Choć intensyfikacja współpracy dwustronnej między Ankarą 
a Brasi l ią datuje się na początek dekady (przykładowo, w 2003 r. oba państwa 
podpisały porozumienie nt. współpracy wojskowej), brazylijsko-turecki duet 
znalazł się na pierwszych stronach światowych gazet dopiero w 2010 r. Wtedy 
oba państwa przedstawiły inicjatywę w kwestii i rańskiego programu nukle¬
arnego w czasie, kiedy mocarstwa zachodnie finalizowały rozmowy na temat 
nowych sankcji wobec Iranu. Turcja i Brazylia ogłosiły, że zawarły z Iranem 
porozumienie ws. wymiany i rańskiego paliwa nuklearnego. Porozumienie 
zakładało, że Iran przekaże do Turcji 1200 kg niskowzbogaconego uranu. 
Następnie uran trafiłby do Francji i Rosji celem dalszego wzbogacenia. 
W zamian, Iran otrzymałby 120 kg paliwa nuklearnego, które mógłoby być 
wykorzystywane w teherańsk im reaktorze badawczym. Turecko-brazylijska 
propozycja została odrzucona przez państwa P5+1— zarzucano jej , że została 
przedstawiona zbyt późno i zbiega się w czasie z nową rundą sankcji wobec 
Teheranu. Andrew F. Hart oraz Bruce Jones piszą, że „brazyli jsko-turecki 
gambit blokujący amerykańskie plany nałożenia sankcji na Iran uwidocznił 
potencjalne konsekwencje 'nowej' asertywności „wzrastających potęg" 5 4 . Dwa 
państwa, dotychczas peryferyjne w polityce międzynarodowej wykazały zdol¬
ność do zaprezentowania niezależnej od „wielkich mocarstw" propozycji. To 
pokazało, jak istotne jest i będzie w przyszłości sprawne zarządzania przez 
Zachód relacjami z „nowymi" mocarstwami. Choć inicjatywa w kwestii irań¬
skiej była dla społeczności międzynarodowej zaskoczeniem i swoistym działa¬
niem dyplomatycznym ad hoc, współpraca Ankary i Brasilii pokazała, że „nowi 

5 3 B. Buzan, O. Waever, Regions andpowers. The structure of international security, Cambridge 
University, Cambridge 2003. 

5 4 A.F. Hart, B.D. Joness,How do rising..., op. cit., s. 64. 
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wpływowi" podobnie postrzegają swoje miejsce w ładzie międzynarodowym. 
Nie chcą, by ich polityka zagraniczna i interesy były l i tylko funkcją interesów 
świata zachodniego, ale chcą real izować niezależną i autonomiczną agendę, 
która nie jest z góry skierowana przeciwko Zachodowi, ale która również nie 
jest zawsze z interesami Zachodu zbieżna. 

W październiku 2011 r., podczas wizyty prezydent Rousseff w Turcji, oba 
państwa podpisały deklarac ję Turcja-Brazylia: strategiczna perspektywa na rzecz 
dynamicznego partnerstwa. Podpisano również odrębne porozumienia dotyczące 
współpracy w obszarze edukacji, transportu i wymiaru sprawiedliwości. Parę 
miesięcy później , w swoim wystąpieniu, skierowanym do ambasadorów Bra¬
zylii, którzy zjechali na naradę reg ionalną do Stambułu, turecki minister 
spraw zagranicznych stwierdził, „że czasem raz w tygodniu, czasem dwa razy 
w miesiącu rozmawiamy [ministrowie spraw zagranicznych Brazylii i Turcji], 
koordynując nasze działania w tym krytycznym, przełomowym punkcie histo¬
r i i , kiedy wpływowe, regionalne potęgi mogą osiągnąć globalne wpływy. 
podobnie postrzegamy zadania polityki zagranicznej, którymi są dążenie do 
multilateralizmu, ograniczenie wpływów mocarstw 'zewnętrznych' w regionie 
(ang. regional ownership), stosowanie instrumentów dyplomatycznych w miej¬
sce sankcji czy nacisku, dialogu i mediacji". 

9.3.2. Przemiany wewnętrzne a wiarygodność międzynarodowa 

Istotnym, wspólnym elementem cechującym oba państwa jest powiązanie 
przemian w polityce wewnętrznej ze wzrostem znaczenia na arenie między¬
narodowej. W ostatniej dekadzie, Brazylia i Turcja radykalnie zreformowały 
zarówno swoją gospodarkę, jak i systemy polityczne oraz społeczne. Fareed 
Zakaria, wskazując na związki pomiędzy przemianami w polityce wewnętrz¬
nej a polityką zagraniczną pisał w 2010 r., że „20 lat temu, Brazylia zma¬
gała się z wieloletnią tradycją dyktatury, hiperinflacji i zadłużenia. Dziś jest 
stabi lną demokracją z imponującą polityką fiskalną, buchającą gospodarką 
i bardzo popularnym prezydentem. Jej polityka zagraniczna odzwierciedla 
pewność siebie i wolę zerwania ze starymi ograniczeniami"55. W przytoczonej 
konstatacji wystarczy podmienić słowo Brazylia na Turcja, i zdanie to jest tak 
samo prawdziwe i oddające przemiany, jakie zaszły w ostatnich dwóch latach 
również nad Bosforem. Dlatego też na przykładzie Brazylii i Turcji można 
doskonale zobrazować związek pomiędzy przemianami wewnętrznymi, prze¬
wartośc iowaniem stosunków państwo—społeczeństwo, a umacnianiem się 
„nowych" potęg. Stabilizacja gospodarcza oraz demokratyzacja jest istotnym 

5 5 F. Zakaria, Step up to theplate, „Newsweek", 29.04.2010. 
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czynnikiem budującym soft power i wpływy Turcji i Brazylii nie tylko w regio¬
nie, ale szerzej w skali globalnej. Dla umacniania wiarygodności „rosnących 
potęg" i ich wizerunku wobec zagranicznych partnerów istotna jest bowiem 
spójność deklaracji i ideałów głoszonych w polityce zagranicznej, z działa¬
niami w polityce wewnętrznej . 

Choć w przeciwieństwie do Brazylii „Turcja nigdy nie była kolonią, [ . ] 
a demokratyczne instytucje nie były narzucone ani przez zwycięzców, ani 
pozostawione w spadku przez opuszczających kraj kolonizatorów" 5 6 , oba pań¬
stwa mają bogate doświadczenie rządów autorytarnych i wojskowych. Dzieje 
obu państw — Brazylia uzyskała niepodległość w 1822 r., współczesne pań¬
stwo tureckie powstało dokładnie 101 lat później — to historia walki między 
autorytaryzmem władzy i elit wojskowo-biurokratycznych, a dążen iem do 
partycypacji politycznej szerszych warstw społecznych. W Brazylii mie l i śmy 
do czynienia z klasyczną juntą, dzierżącą władzę w latach 1964—1985; w Tur¬
cji zaś rzadko używany jest termin junta, armia bowiem nigdy nie rościła 
sobie pretensji do sprawowania trwałych czy dyktatorskich rządów. Okres 
rządów mundurowych okreś la się mianem „okresu przejściowego" czy po 
prostu „zmiany władzy" 5 7 — nad Bosforem do bezpośredniej ingerencji woj¬
skowych w życie polityczne kraju dochodziło w ostatnim półwieczu 4-krotnie, 
a wielokrotnie poprzez nieformalne wpływy wojskowi współuczestniczyli czy 
wręcz dominowali w procesach decyzyjnych. Co łączyło reżimy autorytarne 
w obu państwach to uzasadnianie przejmowania władzy przez wojskowych 
dość abstrakcyjną i mglista koncepcją „bezpieczeństwa narodowego" — a więc 
koniecznością ochrony państwa przed rzeczywistymi lub urojonymi wrogami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi: komunistami czy islamistami. Byli samo-
zwańczymi obrońcami ideałów i wartości narodowych. Istotne jest również, 
że wojskowi mieli poczucie wyższości nad cywilami 5 8. 

W latach 80., w obu państwach rozpoczął się proces stopniowej demokra¬
tyzacji, choć w Turcji jeszcze w 1997 r. przeprowadzony został „miękki" czy 
„postmodernistyczny" zamach stanu — wojskowi wymusili na cywilnym rzą¬
dzie oddanie władzy. Mimo fasadowych, formalnie istniejących demokratycz¬
nych procedur, w obu państwach władzę nadal dzierżyła jednak wąska elita 
składająca się z wojskowych, biurokratów i 'propaństwowych' przedsiębior-

5 6 B. Lewis, Why Turkeyy is the onlyy Muslim democracyy, „Middle East Quarterly", t. 1, nr 1, 
1994, s. 15. 

5 7 J . Wódka, Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne i podmioty decyzyjne, Wydaw¬
nictwo TRIO/ISP PAN, Warszawa 2012. 

5 8 Szerzej nt. relacji wojsko—cywile w Turcji i państwach Ameryki Łac ińsk ie j w ujęc iu 
porównawczym patrz: D. Pion-Berlin, Turkish civil-military relations: A Latin American comparison, 
„Turkish Studies", t. 12, nr 2, 2011, s. 293—305. 
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ców czy, jak w przypadku Brazylii posiadaczy ziemskich, którzy nie podlegali 
demokratycznej weryfikacji i nie mogli być przez społeczeństwo rozliczeni. 
Widoczny był podział na białych i czarnych obywateli. Ci pierwsi dominowali 
w procesach decyzyjnych i to dla nich zarezerwowany był awans społeczny. 
Co ciekawe, w Turcji również mówi się o symbolicznym podziale na białych 
i czarnych obywateli 5 9. „Biali Turcy" to wykształceni na zagranicznych uczel¬
niach, postępowi, laiccy obywatele wierni kemalistowskiemu państwu, którzy 
przez dekady dzierżyli nie tylko formalną władzę w państwie , ale również 
mieli monopol na rząd dusz. „Czarni Turcy" zaś to konserwatywni obywatele 
drugiej, do niedawna jeszcze, „kategorii", pochodzący głównie z biedniejszych 
regionów Anatolii, którzy byli dyskryminowani, a ich poglądy spychane na 
margines życia politycznego i społecznego. Stanowili „milczącą większość", 
pozbawioną jednak wpływów na procesy decyzyjne. 

Te podziały w ostatnim dziesięcioleciu zacierają się. Zarówno w Brazylii, 
jak i Turcji, mi ja jąca dekada to okres upodmiotowienia dotychczas marginali¬
zowanych grup społecznych i środowisk politycznych; to ugruntowanie reform 
zapoczątkowanych w pojuntowskich latach 80. W nowym tysiącleciu, w obu 
państwach doszły do władzy siły polityczne, reprezentujące społeczne „pery¬
ferie". Zarówno przykład brazylijskiej Partii Pracujących byłego prezydenta 
Luli , który przejął władzę w 2003 r., jak i Partii Sprawiedliwości i Rozwoju 
premiera Erdogana rządzącej Turcją od 2002 r. jest tego dobitnym przykła¬
dem; są to środowiska wcześniej nie akceptowane przez dominujący establish¬
ment. I nie są tu istotne różnice w systemie politycznym obu państw — Brazylia 
to system prezydencki, Turcja zaś parlamentarno-gabinetowy. Ważne jest, że 
w obu państwach do głosu doszły gorzej wykształcone, biedniejsze, bardziej 
lewicowe w przypadku Brazylii i konserwatywne w przypadku Turcji warstwy 
społeczne. Są to Brazylijczycy o ciemniejszym kolorze skóry oraz „czarni" 
Turcy, kwestionujący prymat kemalistowskiej doktryny. 

Pod rządami „nowych" sił politycznych, realizowane są zakrojone na sze¬
roką skalę programy prospołeczne, które upodmiotowiają dotychczas dys¬
kryminowane ekonomicznie warstwy, Brazyli jczyków zamieszkujących favele 
i Turków mieszkających w gecekondu — a więc w dzielnicach slumsów. To nie 
tylko dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, ale również skutecznej 
polityce udało się ograniczyć biedę w obu państwach. Takie programy jak 
Bolsa Escola, Bolsa Familia, Bolsa Celular czy Fomo Zero w Brazylii przyczyniły 
się do znaczącego zmniejszenia poziomu biedy — przykładowo odsetek ludzi 
żyjących poniżej granicy ubóstwa zmniejszył się z 25,6% w 1990 r. do 3,8% 

5 9 Szerzej nt. podziału na „białych" i „czarnych" Turków patrz: S. Demiralp, White Turks, 
Black Turks?Faultlines beyyondIslamism versus secularism, „Third World Quarterly", t. 33, nr 3, 2011. 
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w 20096 0. W Turcji zaś, to właśnie skuteczność działań Erdogana jako bur
mistrza Stambułu, gdzie między innymi rozwinął pomoc miasta dla najuboż¬
szych czy zrealizował wiele projektów infrastrukturalnych w najbiedniejszych 
dzielnicach wywindowała go do poziomu polityki ogólnokrajowej; jego sku¬
teczność w skali „mikro" — 15 milionowego Stambułu została doceniona 
przez wyborcę w skali ogólnokrajowej. Po przejęciu władzy w 2002 r., rząd 
kierowany przez niego rozdawał ubogim węgiel , chleb i darmowe podręczniki 
szkolne. Zarówno dla Luli , jak i Erdogana, redukowanie nierówności społecz¬
nych i „pogodzenie" się państwa z dyskryminowanymi grupami etnicznymi 
— Kurdami w przypadku Turcji — było z jednej strony swoistym imperaty¬
wem moralnym, z drugiej zaś skutecznym instrumentem umacniania własnej 
pozycji politycznej. Pomogło również kształtować pozytywny wizerunek pań¬
stwa za granicą. Sukces obu rządów w ograniczaniu biedy wzbudza bowiem 
podziw za granicą, co z kolei daje mandat do prowadzenia bardziej aktywnej 
polityki rozwojowej np. w Afryce. Skuteczne działania w polityce krajowej 
uwiarygodnia ją politykę zagraniczną obu państw. Co równie istotne, pro¬
gramy społeczne są skutecznie łączone z neol iberalną polityką gospodarczą 
i zachętami dla inwestorów. Fuat Keyman określa strategię przyjętą przez 
Part ię Sprawiedliwości i Rozwoju mianem „filantropijnego neoliberalizmu", 
które równie dobrze oddaje politykę prowadzą w ostatniej dekadzie w Bra¬
zylii. Deniz Yildirim pisze zaś o „neol iberalnym populizmie" 6 1. 

W analizach na temat przemian zachodzących zarówno w polityce 
wewnętrznej , jak i zagranicznej dwóch omawianych państw zwraca się uwagę 
na rolę silnego przywódcy. W przypadku Brazyli, był to piastujący przez dwie 
kadencje funkcję prezydenta Luiz Inacio Lula da Silva, w Turcji zaś pre¬
mier Recep Tayyip Erdogan, który po zwycięskich wyborach w 2011 r. po raz 
trzeci stanął na czele tureckiego rządu. Dziś pozycja tego polityka na turec¬
kiej scenie politycznej jest niekwestionowana. Skoncentrował on w swoich 
rękach ogromną władzę. Jak pisze Hakan Yavuz, „niewielu premierów przed 
Erdoganem miało tak ogromny wpływ na życie polityczne Turcj i .za jmuje 
on dominującą pozycję zarówno w polityce wewnętrznej , jak i zagranicznej. 
[ . ] Wydaje się wręcz, że nie ma Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ale raczej 

6 0 F. Veras Soares, Cash transfer programmes in Brazil: Impacts on inequality and poverty, 
Wydawnictwo UNDP International Poverty Center, s. 27, http://www.ipc-undp.org/newsletters/  
WorkingPaper21.pdf [data dostępu: 11.01.2013]. 

6 1 E. Fuat Keyman, Modernization, globalization and democratization in Turkey: The AKP experi-
ence and its limits, „Conste l lat ions", t. 17, nr 2, 2010, s. 316; D. Yi ldir im, AKP ve neoliberalpopu-
lism, w: I . Uzgel, B. Duru (red.), AKP kitabi. Bir doniisiimun bilanęosu, Wydawnictwo Phoenix, 
2010, s. 66—107. Szerzej nt. neoliberalnej polityki zwalczania biedy w Turcji zob.: M . Ozturk, 
Neo-liberal policies and poverty: Effects of policies on poverty and poverty reduction in Turkey, „Interna¬
tional Journal of Technology and Development Studies", t. 1, nr 1, 2011. 

http://www.ipc-undp.org/newsletters/
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jest to hegemonia i dominacja Erdogana"6 2. Podobne opinie wyrażano o Luli 
— na przykład we francuskim dzienniku Le Monde, w artykule zatytułowanym 
„Brazylia Luli — dyplomacja z wyobraźnią" 6 3 jeden z komentatorów mówił, że 
po rządach Luli , dzisiejsza Brazylia ma niewiele wspólnego z Brazyl ią sprzed 
siedmiu lat. O popularnoś ci tego polityka świadczy fakt, że zdając swój 
urząd, cieszył się poparciem ponad 80% Brazylijczyków. Silna pozycja lidera 
została utrzymana przez jego następczynię — obecna prezydent Dilma Rous-
seff, w sondażu przeprowadzonym przez IBOPE w połowie 2012 r. uzyskała 
poparcie wynoszące 72% — nawet więcej niż Lula po dwóch latach rządów 6 4 , 
choć w porównaniu ze swoim poprzednikiem wydaje się prowadzić politykę 
bardziej pragmatyczną, mniej ideologiczną, skoncentrowaną na kwestiach 
gospodarczych. Kierowana przez Erdogana Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, 
w kolejnych trzech wyborach również zwiększała swoje poparcie. Bardzo 
popularny jest sam premier, zarówno w kraju, jak i państwach bliskowschod¬
nich, gdzie na fali przemian Arabskiej Wiosny zdobył serca arabskiej ulicy 
i kreowany był na przywódcę całego regionu. 

Można wykazać wiele analogii w osobistych doświadczeniach liderów obu 
państw. Zarówno Erdogan, jak i Lula wywodzą się z niższych warstw społecz¬
nych — jak pisał jeden z publicystów, przeszli podobną drogę od „pucybuta do 
trybuna ludu" 6 5 . Lula ukończył tylko cztery klasy szkoły, i rzeczywiście pra¬
cował jako pucybut. Erdogan wychował się w biednej stambulskiej dzielnicy 
Kasimpa§a, w dzieciństwie pracował jako uliczny sprzedawca. Obecna prezy¬
dent Brazylii Dilma Rousseff spędziła dwa lata w więzieniu; Erdogan również 
za swoją działalność polityczną był sądzony i cztery miesiące pozbawiony był 
wolności. Życiorysy tych polityków dobrze oddają aspiracje międzynarodowe 
ich państw, które wcześniej dyskryminowane i zaszeregowywane do peryferii, 
dziś znajdują się w centrum globalnych stosunków. Te doświadczenia szyb¬
kiego awansu społecznego uwiarygodniają stosowanie przez przywódców obu 
państw niekiedy ostrej retoryki wobec zachodnich partnerów. Retoryką tą 
zyskują sobie sympatię w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Połu¬
dniowej. Nie są oni „kawiorową lewicą", ale wiarygodnymi „bojownikami" 
o równouprawnienie w stosunkach międzynarodowych. Ciekawie wypowiadał 

6 2 Cyt. za: A . § . Gorener, M . § . Ucal, The personality and leadership style of Recep Tayyip Erdogan: 
implications for Turkish foreign policy, „Turkish Studies", t. 12, nr 3, 2011 s. 359. 

6 3 Le Bresil de Lula: une diplomatie imaginative, „Le Monde", 4.10.2010. 
6 4 CNI/Ibope: Dilma Rousseff tem mais aprovaędo que Lula e FHC, 29.06.2012, http://noticias. 

terra.com.br/brasil/politica/cniibope-dilma-rousseff-tem-mais-aprovacao-que-lula-e-fhc,d3ec0 
a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html [data dostępu:10 .02 .2013] . 

6 5 T. Seibert, The rise of Recep Tayyip Erdogan, from street snack seller to Middle East Muslim cham¬
pion, The National, 14.09.2011, http://www.thenational.ae/news/world/europe/the-rise-of-recep 
-erdogan-from-street-snack-seller-to-middle-east-muslim-champion [data dostępu: 13.01.2013]. 

http://noticias
http://www.thenational.ae/news/world/europe/the-rise-of-recep
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się na ten temat sam Lula, który w jednym z wywiadów z 2009 r. mówił, że 
„kiedy siedzę na spotkaniu G-20 z tymi wszystkimi prezydentami czy pre¬
mierami, jestem w pełni przekonany, że jako jedyny przeżyłem biedę i głód. 
jako jedyny wiem co to bezrobocie. i wiem, że to demokracja wyniosła mnie 
na to stanowisko; że to ludzie wynieśli mnie na ten urząd. I to jest właśnie 
wspaniałe w demokracji" 6 6 . Równie charyzmatyczny jest turecki premier, 

0 czym świadczyły jego spotkania z t łumami w państwach bliskowschodnich 
ogarniętych rewolucjami arabskimi. Według badań, Erdogan jest najbardziej 
popularnym przywódcą w historii Bliskiego Wschodu. 

Lula (podobnie jak jego poprzednik Cardoso) i Erdogan niewątpliwie mają 
instynkt i ogromne „wyczucie" polityki zagranicznej. Wpływ obu liderów na 
politykę wewnętrzną oraz relacje zewnętrzne kierowanych przez nich państw 
można określić mianem „personalizacj i" pol ityki 6 7 . Świadczy o tym między 
innymi pojawiania się takich terminów jak lulizm dla okreś lenia modelo¬
wych rozwiązań ustrojowych i politycznych, do których odwoływali się między 
innymi przywódcy Peru czy Salwadoru. Czynnik osobowościowy jest istotnym 
elementem kształtowania wizerunku „wschodzących" mocarstw. Na dowód 
zaangażowania obu przywódców w kreowanie polityki zagranicznej można 
wskazać na ich aktywność dyplomatyczną. Prezydent Lula podczas swoich 
rządów odbył dokładnie 259 wizyt w 83 pańs twach 6 8 . Podobną aktywność 
dyplomatyczną wykazuje Recep Tayyip Erdogan, który w pierwszych siedmiu 
latach swoich rządów podróżował do 81 państw w sumie 234 razy 6 9. 

Wraz z rosnącą rolą antyestablishmentowych przywódców, erozji ulega tra¬
dycyjnie silna rola ministerstw spraw zagranicznych70. W dobie globalizacji 

1 ekonomizacji polityki zagranicznej, istotne wpływ zyskują lobby biznesowe, 
przemysłowe, którym zależy na większej ekspansywności dyplomacji, pomaga 
to bowiem real izować interesy w sąsiedztwie i globalnie. Ograniczeniu ulega 
rola tradycyjnej biurokracji, na rzecz politycznych doradców, którzy ma ją 
coraz większy wpływ na procesy decyzyjne, również w polityce zagranicz-

6 6 Wywiad z prezydentem Brazylii, Global Public Square, 29.03.2009, http://edition.cnn.tv/  
TRANSCRIPTS/0903/29/fzgps.01.html [data dostępu: 27.11.2012]. 

6 7 Termin ten został użyty przez Mustafę Akyola podczas debaty Jak Turcja postrzega siebie, 
zorganizowanej przez Fundację Batorego, Warszawa 26 stycznia 2012 r. Notatki własne autora. 

6 8 C. Amorim,Brazilian foreignpolicy under..., op. cit. Szerzej nt. dyplomacji „prezydenckiej" 
w Brazylii zob. S.W. Burges, The possibilities andperils of presidential diplomacy: lessons from the Lula 
years in Brazil, w: D. Rollnad, A.C. Lessa (red.), Relations internationales du Bresil. Les chemins de 
la puissance/Brazil's international relations. Paths to power, Wydawnictwo L'Harmattan, Paryż 2011, 

s. 185—196. 
6 9 Di§ ziyaretler 'eksen kaymasi' iddialarini ęurutuyor, „Zaman", 14.03.2010. 
7 0 Szerzej o malejącej roli Itamaraty patrz: artykuł J.W. Cason, T.J. Power, Presidentialization, 

pluralization, and the rollback of Itamaraty: Explaining change in Brazilian foreign policy making in the Cardoso-
Lula era, „International Political Science Review", t. 30, nr 2, 2009, s. 117—140. 

http://edition.cnn.tv/
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nej. Przez dekady polityka zagraniczna pozostawała praktycznie wyłączną 
kompetencją ministerstw spraw zagranicznych; w dużej mierze biurokra¬
cja współpracowała z a rmią w kreś leniu kierunków polityki zagranicznej 
i definiowaniu interesu narodowego. To miało istotne przełożenie na kie¬
runki polityki zagranicznej — zarówno tureckie MSZ, jak i brazylijska służba 
dyplomatyczna — Itamaraty były tradycyjnie proatlantyckie. Establishment biu-
rokratyczno-wojskowy postulował prowadzenie polityki proamerykańsk ie j , 
a w przypadku Turcji również proeuropejskiej. 

Liberalizacja i otwieranie się gospodarek obu państw było jednym z głów¬
nych czynników odbiurokratyzujących i „upol i tyczniających" dyplomację . 
Dodatkowo demokratyzacja sprawiła, że wpływ na kierunki polityki zagra¬
nicznej zaczęły wywierać szersze warstwy społeczne 7 1 . Dziś „nowe" ośrodki 
władzy opowiadają się za zdywersyfikowaniem zaangażowania międzynaro¬
dowego. Dyplomacje obu państw otwierają się szerzej na „czarnych" kandy¬
datów — w sensie dosłownym i przenośnym, wywodzących się z biedniejszych 
warstw społecznych (obniża się między innymi wymagania dla kandydatów 
— w Brazylii nie wymaga się znajomości j ęzyka francuskiego, w Turcji zaś 
kandydaci nie muszą być, tak jak to było dawniej, absolwentami elitarnych 
kierunków studiów, zarezerwowanych wyłącznie dla elity). W Turcji natomiast 
wprowadzono wśród młodych dyplomatów zaczynających swoją kar ierą obo¬
wiązek nauki j ęzyka arabskiego i perskiego72. Te nowo zrekrutowane osoby 
lepiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami w polityce zagraniczne — pomocą 
rozwojową, zaangażowaniem na Południu czy kontaktami z antyzachodnimi 
reż imami . W procesy decyzyjne w obszarze polityki zagranicznej włączane 
są również inne ministerstwa, których wiedza specjalistyczna jest niezbędna 
np. w negocjacjach Doha, a której pozbawione są bardziej „general istyczne" 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

9.3.3. Ambicje regionalne i globalne Turcji i Brazylii 

Obiektywne uwarunkowania globalne oraz przemiany społeczne zacho¬
dzące w obu państwach mają istotne przełożenie na ich rosnące ambicje 
regionalne i globalne. Przez dekady, Brazylia „przytłoczona" była przez syn¬
drom „małego" państwa z Trzeciego Świata. Słynny brazylijski dziennikarz 
i pisarz Nelson Rodriguez jeszcze w latach 50. określił to mianem kompleksu 
„bezpańskiego psa". Frustracja z faktu, że brazylijska drużyna piłkarska do 

7 1 M . Gomes Saraiva, Brazilian foreign policy towards South America during the Lula Administra-
tion: caught between South America and Mercosur, „Revista Brasileira de Politica Internacional", 
t. 53, 2010, s. 153. 

7 2 A. Aydinta§ba§, Disisleri bu yyuku nasil kaldirir?, „Mil l iyet", 14.12.2009. 
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lat 50. nie zdobyła mistrzostwa świata miała swoje przełożenie na samoświa¬
domość Brazylijczyków. I choć już w 1958 r. drużyna Brazylii zdobyła mistrzo¬
stwo na Mundialu, to ta defetystyczna mentalność przetrwała przez dekady 
i ograniczała jej ambicje międzynarodowe. 21-letni okres dyktatury wojsko¬
wej, dekady hiperinflacji, ogromne obszary biedy i nierówności społecznych 
wytworzyły w Brazylijczykach swoisty kompleks niższości 7 3 . Również Turcję 
przez dekady paral iżował syndrom defetyzmu, kompleks ciągłego zagroże¬
nia i nieufności wobec świata zewnętrznego, przede wszystkim wobec państw 
sąsiednich, określany mianem syndromu Sevres. 

W okresie zimnej wojny, oba państwa — Turcja i Brazylia prowadziły 
politykę amerykocentryczną. Walter Russel Mead zauważa, że w tamtych 
czasach, państwa te pozostawały w orbicie wpływów USA 7 4 . Oczywiście wystę¬
powały okresowo napięc ia w ich relacjach z Waszyngtonem. J u ż w latach 
60. i 70. odrzuciły one „biało-czarny" podział świata na dwa konfrontacyjne 
nastawione wobec siebie bloki i intensyfikowały stosunki z ZSRR. Ocieple¬
nie stosunków z Moskwą wpisywało się nie tylko w proces odprężenia, jaki 
wtedy zachodził na l ini i Wschód — Zachód, ale było również wynikiem bar¬
dziej krytycznej oceny polityki amerykańsk ie j . Zarówno Brazylia, jak i Tur¬
cja w latach 70. „miękko-rewizjonistycznie zbliżały się do Trzeciego Św i a t a " 7 5 . 
Niemniej jednak, nigdy nie został naruszony strategiczny sojusz tych państw 

z USA. 

Polityka amerykocentryczna sprawiała, że oba państwa były „odwrócone 
plecami" do swojego sąsiedztwa, „wyobcowane" z regionu. Brazylia jest prze¬
cież jedynym państwem portugalskojęzycznym w Ameryce Południowej, co 
do pewnego stopnia „tożsamościowo" wykluczało j ą ze świata hiszpańskoję-
zycznego i nie ułatwiało budowy pozycji regionalnej. Choć miała pokojowe 
relacje z sąs iadami, nie angażowała się w politykę regionalną. Marcin Gaw-
rycki zauważa, że praktycznie od początku niepodległości aż do końca zimnej 
wojny Brazylia nie widziała w państwach Ameryki Łacińskiej równoprawnych 
partnerów ani nie była poważnie zainteresowana stosunkami z nimi, j eś l i 
nie zagrażały jej interesom. Podobnie było w przypadku Turcji, która choć 
za cel stawiała sobie utrzymywanie przyjaznych stosunków ze wszystkimi 
państwami bliskowschodnimi, w tym z Iranem i Izraelem, nie angażowała 
się w spory pomiędzy państwami arabskimi i była wyizolowana z regionu, 

7 3 C. Amorim, Brazilian foreign policy under..., op. cit. 
7 4 W.R. Mead, Terrible twins: Turkey, Brazil and the future of American foreign policy, „The American 

Interest", 5.06.2010, http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2010/06/05/terrible-twins  
-turkey-brazil-and-the-future-of-american-foreign-policy/ [data dostępu: 12.12.2012]. 

7 5 A. Hurrel l , Hegemony, liberalism and global., op. cit., s. 3. 

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2010/06/05/terrible-twins
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a priorytetem jej polityki zagranicznej przez dekady pozostawała integracja 
ze strukturami euroatlantyckimi. 

Ład pozimnowojenny otworzył zarówno przed Brazylią, jak i Turcją nowe 
perspektywy w polityce zagranicznej i szansę na większą niezależność geo¬
polityczną. W ostatnich latach, na fali szybkiego wzrostu gospodarczego 
i stabilizacji politycznej, oba państwa przełamały własne kompleksy i bar¬
dziej aktywnie zaczęły angażować się w regionie; w obu państwach wyłoniła 
się „nowa wyobraźnia geograficzna"76, przełamująca dotychczasowe sche
maty myś len ia tureckich i brazylijskich przywódców. J u ż poprzednicy Lul i 
i Erdogana postulowali dywersyfikacją kierunków zaangażowania międzyna¬
rodowego. Prezydent Fernando Henrique Cardoso mówił o rozwoju regio¬
nalnych ugrupowań integracyjnych, poszerzeniu współpracy z państwami 
Pacyfiku i Afryki, zaangażowaniu w kształtowanie nowego politycznego 
i gospodarczego ładu międzynarodowego oraz aktywnym udziale w reformie 
ONZ. W przypadku Turcji, zarówno prezydent Ozal, urzędujący na przełomie 
lat 80. i 90., jak i minister spraw zagranicznych Ismail Cem w drugiej poło¬
wie lat 90. postulowali odejście od wąskiego postrzegania polityki zagranicz¬
nej wyłącznie w zimnowojennych kategoriach bezpieczeństwa. Postulowali 
intensyfikację relacji ze światem arabskim i szerzej, „pozaatlantyckim". Cem 
postrzegał Turcję jako państwo o wielu tożsamościach, o tożsamości hybry¬
dowej. Wierzył, że jego kraj może być państwem samodzielnie kształtującym 
rzeczywistość międzynarodową, „państwem centralnym" czy wręcz „global-
nym" 7 7 . Zainicjował proces ocieplania relacji z Syrią, Grecją i Iranem. To 
Cem był pomysłodawcą intensyfikacji relacji z państwami afrykańskimi. Dla¬
tego też wzmożoną aktywność dyplomatyczną zarówno Brazylii, jak i Turcji 
w ostatniej dekadzie należy postrzegać raczej w kategorii ciągłości i kontynu¬
acji, „zbierania owoców" wcześniejszych działań niż radykalnego przewar¬
tościowania czy zerwania z przeszłością. 

Dziś słowem-kluczem definiującym politykę zagraniczną obu państw jest 
dywersyfikacja, prze jawia jąca się zarówno w większej aktywności w regionie, 
jak i w skali globalnej. Dla Brazylii, zbliżenie z Argentyną w drugiej połowie 
lat 80. było katalizatorem powołania do życia MERCOSUR, poprzez który 
chciała budować stabilność w sąsiedztwie i umacn iać relacje gospodarcze 

7 6 O „wyobraźni geograficznej" pisze w odniesieniu do Brazylii Matias Spektor. M . Spe-
ktor, Brazil: The underlying ideas of regional policies, w: D . Flemes (red.), Regional leadership in the 
global system. Ideas, interests, and strategies of regional powers, Wydawnictwo Ashgate, Farnham 2010, 
s. 191—206; w odniesieniu do Turcji m.in. Bulent Aras i Rabia Karakaya Polat, Turkey and 
the Middle East: frontiers of the new geographic imagination, „Austra l i an Journal of International 
Affairs", t. 61, nr 4, 2007. 

7 7 J . Wódka, Polityka zagraniczna Turcji..., op. cit., s. 259. 
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z partnerami regionalnymi. Co istotne, „na treść rządowych wizji rozwoju 
projektów integracyjnych oddziaływały przede wszystkim dążenia do zacho¬
wania samodzielności w polityce międzynarodowej i ochrony suwerenności 
pańs twa" 7 8 . To jeszcze silniej było akcentowane po dojściu do władzy Lul i 
— w 2008 r. powołano do życia Unię Narodów Południowoamerykańskich — 
UNASUR, przy jednoczesnym zarzuceniu idei budowy strefy wolnego handlu 
obejmującej obie Ameryki, promowanej przez USA. Celso Amorim stwier¬
dził, że UNASUR było „wyrazem przezwyciężenia przez Amerykę Południową 
'schematu kolonialnego', który wyrażał się wcześniej w niezdolności państw 
regionu do organizacji wielostronnych spotkań na temat wspólnych proble¬
mów bez zewnętrznej inicjatywy czy kurateli" 7 9 . MERCOSUR i UNASUR 
wpisują się w szerzej zakrojone starania Brazylii na rzecz tworzenia z Ame¬
ryki Południowej — obszaru, który historycznie pozbawiony był spójnej toż¬
samości — dobrze funkcjonującego bloku handlowego i globalnego aktora 
strategicznego80. Brazylia była promotorem utworzenia południowoamery¬
kańskie j Rady Obrony, jest również aktywna na forum Wspólnoty Państw 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów — CELAC. 

Dyplomacja brazylijska zwiększa swoją obecność na forum „wschodzących 
mocarstw". Obok BRICS, ważne dla brazylijskiej aktywności międzynarodo¬
wej jest wspomniane już forum IBSA, skupiające Indie, Brazyl ię oraz RPA. 
Współpraca w tym formacie jest wynikiem interesów gospodarczych oraz 
handlowych, jednocześnie jednak ważnym katalizatorem wspólnych inicja¬
tyw jest też solidarność z krajami Południa oraz chęć umacniania ich roli 
w międzynarodowych instytucjach. Brazylia jest nie tylko członkiem G-20, ale 
również mniej znanego i oczywiście wpływowego forum G-15, a więc grupy 
państw rozwijających się; aktywnie działa też w Grupie G-20 na forum rundy 
Doha, kreując się na rzecznika krajów rozwijających się. Między innymi ostro 
krytykuje protekcjonizm krajów rozwiniętych. Ponadto, Brazylia postuluje 
reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych tak, aby była bardziej repre¬
zentatywna dla nowego, multilateralnego i bardziej demokratycznego układu 
sił na świecie — ważnym elementem brazylijskiej strategii pozostają zabiegi 
o uzyskanie statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest aktywna 
na forum G-4, skupiającej obok Brazylii również Niemcy, Japon ię i Indie. 

Dywersyfikując kierunki zaangażowania międzynarodowego, nadaje wysoki 
priorytet relacjom z krajami bliskowschodnimi, i szerzej afrykańskimi. Jest 
to istotne w kontekście ambicji globalnych Brazylii, gdyż to właśnie wsparcie 

B. Znojek, Brazylia i jej..., op. cit., s. 16. 
Ibidem, s. 17. 
Global Brazil and U.S.-Brazil., op. cit., s. 58. 
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państw pojmowanego w kategoriach politycznych Południa jest niezbędne dla 
uzyskania przez Brazyl ię stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa 8 1 . Podob¬
nie jest w przypadku Turcji — również ona, dzięki aktywności dyplomatycznej, 
wywalczyła niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2009—2010, 
uzyskując poparcie 151 państw. Aby osiągnąć ten cel, intensyfikowała relacje 
z państwami i regionami, które dotychczas pozostawały na marginesie jej 
aktywności dyplomatycznej. 

Istotnym novum w polityce zagranicznej „nowej" Turcji jest realizacja 
zasady „zero problemów" i „maks imum współpracy" z sąs iadami , według 
której Turcja ma utrzymywać przyjazne relacji ze wszystkimi zagranicznymi 
partnerami. Przez wiele dekad, Turcja ostrożnie i nieufnie spoglądała na 
swoich sąsiadów, poświęcając większość wysiłków dyplomatycznych na insty¬
tucjonalizację relacji z Europą i USA. W ostatniej dekadzie zaś, intensyfikuje 
relacje z Rosją, normalizuje stosunki z Grecją, podjęła próbę zakończenia 
t rwającego prawie dwa dzies ięciolecia konfliktu z Armenią . Na kierunku 
południowym zaś, jak pisze Graham Fuller, „Turcja, pierwszy raz w nowo¬
czesnej historii staje się znaczącym graczem w polityce Bliskiego Wschodu. 
Umacn ia j ące się poczucie własnej tożsamości i uznanie historycznej roli 
odgrywanej w świecie muzułmańsk im przyciąga uwagę innych muzułma¬
nów, którzy zaczęli postrzegać Turcję jako potencjalnie ważnego sojusznika 
we wspólnych sprawach"82. Istotne jest, że zarówno Erdogan, jak i Lula roz¬
mawia ją ze wszystkimi partnerami bez względu na orientację ideologiczną 
czy „demokratyczną wiarygodność" — przykładem tego są między innymi 
kontakty tureckiego premiera i innych decydentów z Turcji z sudańskim 
prezydentem Omarem El-Bashirem oskarżanym o ludobójstwo czy też izo¬
lowanymi przez Zachód Khalidem Meszalem, Mahmudem Ahmedineżadem 
czy Baszarem Assadem, którzy bardzo serdecznie przyjmowani byli lub są 
w Turcji. Erdogan, jeszcze w 2010 r., niedługo przed wybuchem Arabskiej 
Wiosny, przyjął nagrodę Kaddafiego. Podobnie Lula, który spotykał się nie 
tylko z przywódcami zachodnimi, mainstreamowymi, ale również był w dobrych 
relacjach np. z Hugo Chavezem. Tę filozofię „angażowania" izolowanych 
przez Zachód reżimów dobrze scharakteryzował minister spraw zagranicz¬
nych Brazylii Amorim w artykule podsumowującym 7 lat urzędowania Luli . 
Pisał ona mianowicie, że „polityka izolacji (zarówno samoizolacji, jak i izola¬
cji innych państw) jest zawsze kontrproduktywna. Taka postawa nie przyczy¬
nia się do budowy pokoju i stabilności na świecie". Bartłomiej Znojek pisze, 

8 1 A. Hurrel l , Hegemony, liberalism and global. , op. cit., s. 10. 
8 2 G. Fuller, The new Turkish republic: Turkey as apivotalstate in the Muslim world, United States 

Institute of Peace, Waszyngton 2008, s. 5—6. 
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odnosząc się do konceptualnych zasad uczestnictwa Brazylii w stosunkach 
międzynarodowych, o uniwersalizmie, przejawiającym się w „otwartości na roz¬
wijanie relacji z różnymi podmiotami — niezależnie od ich ideologii i formy 
rządów" 8 3 . Turcja i Brazylia wyznają wartości świata zachodniego — demo¬
krację czy prawa człowieka, ale nie chcą ich narzucać innym. Uznają prawo 
suwerennych państw do wdrażan ia własnego modelu politycznego i gospo¬
darczego. Takie podejście wynika z silnie zakorzenionej w filozofii polityki 
zagranicznej Turcji i Brazylii zasady nieingerowania w sprawy wewnętrzne 
innych państw — państwa powinny mieć autonomię wyboru własnej drogi. 
Andrew Hurrel l zauważa, że „dyplomatyczna soft power zależy od tego, czy 
państwo jest w stanie być interlokutorem dla różnych rodzajów państw i syste¬
mów politycznych" 8 4. 

Te dwa państwa są chyba jedynymi, które w dobie kryzysu zwiększają 
obecność dyplomatyczną na świecie. Turcja w połowie 2008 r. miała przed¬
stawicielstwa dyplomatyczne w 94 państwach, gdzie misję pełniło 94 amba¬
sadorów i 11 stałych przedstawicieli oraz 59 konsulów generalnych. Państwo 
tureckie reprezentują również konsulowie honorowi. W 2010 r. Turcja miała 
już 107 ambasad, 11 stałych przedstawicielstw oraz 67 konsulatów general¬
nych, co również obrazuje rosnące ambicje tureckiej dyplomacji. 

Analogiczny wzrost liczy ambasad i innych przedstawicielstw dyploma¬
tycznych odnotowuje Brazylia. W 2002 r. Brazylia miała 150 misji zagra¬
nicznych — w 2010 r. ta liczba zwiększyła się do 230. Uruchomiła 52 nowe 
ambasady, sześć stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynaro¬
dowych, 22 konsulaty i przedstawicielstwo dyplomatyczne w Palestynie. Naj¬
więcej nowych placówek utworzono w Afryce i Ameryce Łacińskiej (Brazylia 
ma obecnie przedstawicielstwo dyplomatyczne w każdym państwie Ameryki 
Łacińskie j i Karaibów, ale również w Azji i na Bliskim Wschodzie). Brazy¬
lia jest również coraz bardziej aktywna w Europie Środkowo-Wschodniej, 
a nawet na Kaukazie — otworzyła placówki m.in. w Bratysławie, Baku, Erewa-
niu, Tiranie i Sarajewie. Tej ekspansji dyplomatycznej towarzyszy wzrost 
zatrudnienia w brazylijskiej służbie dyplomatycznej — w 2005 r. w Itamaraty 
pracowało 1000 dyplomatów, a pięć lat później liczba ta wzrosła do 1400 — 
choć jak na ambicję w polityce zagranicznej, nie jest to imponująca liczba 8 5. 
W Turcji, liczba dyplomatów w ostatniej dekadzie wzrosła dwukrotnie, do 
2000, włączając w to znaczną liczbę urzędników konsularnych8 6. 

8 3 B. Znojek, Brazylia i jej..., op. cit., s. 11. 
8 4 A. Hurrel l , Brazil: What kind of rising state, s. 145. 
8 5 C. Amorim, Brazilian foreign policy under op. cit. 
8 6 E. Soler i Lecha, The conceptual architecture of Turkish foreign policy: un update in light of 

regional turbulence, documentos CIDOB 18, 18.06.2012, s. 4, http://www.cidob.org/en/con-

http://www.cidob.org/en/con-
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9.3.4. Soft power 

Ważnym instrumentem umacniania przez Turcję i Brazyl ię pozycji mię¬
dzynarodowej jest soft power — te dwa państwa są wśród podmiotów, które 
w ostatnich latach znacząco zwiększyły „miękką siłę". Państwa te budują wła¬
sną pozycję międzynarodową na atrakcyjności własnych instytucji, polityki 
zagranicznej i wpływach kulturowych; wykorzystują instrumentarium dyplo¬
macji publicznej oraz kontakty bilateralne i zaangażowanie multilateralne 
do szerzenia własnych wpływów. Ich system polityczny, wartości , kultura, 
model relacji państwo-społeczeństwo są postrzegane przez inne państwa czy 
podmioty stosunków międzynarodowych jako atrakcyjne. W raporcie opra¬
cowanym przez firmę Ernst&Young w 2012 r., prezentującym ranking państw 
pod kątem potencjału „miękkie j siły" stwierdza się, że to właśnie Brazylia 
odnotowała największy skok — podczas gdy w 2005 r. zajmowała 16. miejsce 
pośród „rynków wschodzących", w 2010 r. zajęła już 4. miejsce, tuż przed Tur¬
cją. Ten awans był możliwy między innymi dzięki przyznaniu temu państwu 
prawa do organizacji piłkarskiego mundialu w 2014 r. oraz letnich igrzysk 
olimpijskich w 2016 r. 8 7 

Ważnym instrumentem umacniania wpływów w skali regionalnej i global¬
nej są produkcje telewizyjne. Rekordy popularności w państwach arabskich, 
na Bałkanach i Kaukazie biją tureckie seriale ukazujące z jednej strony 
konserwatywne, z drugiej otwarte na globalizujący się świat społeczeństwo 
tureckie; ukazują one atrakcyjną, „przystępną nowoczesność" 8 8 . W Turcji pro¬
dukuje się ponad 100 seriali rocznie, które sprzedawane są również za gra¬
nicę. Tureckie telenowele zaczęły zmieniać wiele stereotypowych wyobrażeń 
o Turkach, którzy na Bałkanach i Bliskim Wschodzie coraz częściej postrze¬
gani są jako społeczeństwo nowoczesne. Arabskie stacje telewizje często 
nadają również mecze piłkarskie tureckich drużyn. Dlatego też nie powinno 
dziwić, że wizerunek Turcji w społeczeństwach arabskich uległ w ostatnich 
latach znacznej poprawie — według badań przeprowadzonych przez turecki 
think-tank TESEV, 61% Arabów stwierdziło, że Turcja mogłaby się stać mode
lem dla świata arabskiego, 63% zaś że Turcja stanowi dobry przykład współ-

tent/download/32360/522105/file/DOCUMENTOS_WEB_MEDITERRANEO_18.pdf [data 
dostępu: 1.08.2012]. 

8 7 Rapid growth markets soft power index. Spring 2012, Ernst& Young, http://www.ey.com/  
Publication/vwLUAssets/Rapid-growth_markets_soft_power_index:_Spring_2012/$FILE/ 
softpowerindex.pdf [data dostępu: 9.01.2013]; E.J. Gomez, Why Brazil won. How Lula brought 
the Olympic Games to his rising power, „Foreign Policy", 2.10.2009, http://www.foreignpolicy.com/  
articles/2009/10/02/why_brazil_won [data dostępu: 19.01.2013]. 

8 8 M . M . Kraidy, O. Al-Ghazzi, Neo-Ottoman cool: Turkish popular culture in the Arab public sphere, 
„Popular Communication: The International Journal of Media and Culture", t. 11, nr 1, 2013. 

http://www.ey.com/
http://www.foreignpolicy.com/
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istnienia demokracji i islamu 8 9 . Podobnie jest w przypadku Brazylii, która 
korzysta ponadto na tym, że sześć państw afrykańskich jest portugalskoję-
zycznych. Jeden z dziennikarzy, relacjonując swoją podróż do Angoli pisał, że 
„kiedy włączyłem telewizję w najlepszym hotelu w Luandzie, nie było kanału 
BBC World, CNN czy publicznej telewizji Angoli, za to były brazylijskie opery 
mydlane" 9 0. O popularności często nie najwyższych lotów brazylijskich pro¬
dukcji telewizyjnych, a także znaczenia brazylijskiego footballu nikogo prze¬
konywać nie trzeba. W ostatnich latach, Brazylia aktywnie promuje również 
swoją l i tera turę , inwestując znaczne środki w programy umiędzynarodawia-
j ące sukcesy brazylijskich pisarzy, poprzez granty translatorskie; modne jest 
również brazylijskie kino, a pośród ikon światowej architektury są budynki 
projektowane przez Brazylijczyka Oskara Niemeyera 9 1. 

Obszarem „miękkiego wpływu", w którym oba państwa zwiększają swoją 
aktywność międzynarodową, są również mediacje i dobre usługi. Oprócz omó¬
wionej już wcześniej turecko-brazylijskiej inicjatywy w kwestii irańskiego pro¬
gramu nuklearnego, zarówno Ankara, jak i Brasilia wykazują wolę odgrywania 
roli pośrednika w sporach regionalnych. Turcja jest aktywna w tym obszarze 
na Bałkanach, w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie — między innymi bliska 
była doprowadzenia do bezpośrednich rozmów między Syrią a Izraelem pod 
koniec 2008 r. W mniejszym zakresie również Brazylia próbuje być aktywna 
w tym obszarze — w 2003 r., zaraz po objęciu stanowiska, Prezydent Lula ode¬
grał ważną rolę w „montowaniu" Grupy Przyjaciół Wenezueli, dzięki której 
zapobiegnięto narastaniu konfliktu w tym kraju i rozładowano napięcie mię¬
dzy Chavezem a opozycją. Również na początku swoich rządów, Lula wykazał 
gotowość do mediowania między rządem kolumbijskim a Kolumbijską Armią 
Wyzwolenia Narodowego. Brazylia pośredniczyła w rozmowach pomiędzy 
lewicowym prezydentem Evo Moralesem a jego oponentami ze wschodnich 
regionów Boliwii. Lula utrzymywał również bliskie kontakty zarówno z Mah-
mudem Abbasem, jak i Szymonem Peresem — obaj przywódcy odwiedzili Bra¬
zylię w 2009 r., co mogło sugerować, że brazylijski przywódca podejmie się 
roli mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami konfliktu bliskowschodniego. 
W skali regionalnej, UNASUR, w której Brazylia odgrywa pierwszoplanową 
rolę, łagodziła napięcia między Kolumbią a Wenezuelą w 2010 r. I choć ini-

8 9 M . Akgun i in. , The perception of Turkey in the Middle East, TESEV, 2.02.2011, http://www. 
tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DPT/OD/YYN/OrtadoguENG_II.publication.pdf [data dostępu: 
10.09.2011]. 

9 0 I . Mantzikos, Brazil's soft power dynamics in Africa, „Diplomatic Courier", 21.09.2012, 
http://www.diplomaticourier.com/news/regions/africa/1209 [data dostępu: 3.03.2013]. 

9 1 V Livingstone, Brazil and the exportation ofculture, „Fair Observer", 1.10.2012, http://www. 
fairobserver.com/article/brazil-and-exportation-culture [data dostępu: 2.03.2013]; J . Leahy, 
Brazil: thefirst big 'soft'power, „Financial Times", 22.02.2013. 

http://www
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cjatywy te niezawsze czy prawie nigdy nie kończą się sukcesem, pokazują, że 
„wzrastające" potęgi korzystają z instrumentów dotychczas zarezerwowanych 
albo dla największych mocarstw „narzucających" pokój mniejszym partnerom, 
albo dla małych państw takich jak Kostaryka, Szwajcaria czy Norwegia, poszu¬
kujących dla siebie „międzynarodowych nisz" i specjalizujących się w świad¬
czeniu dobrych usług w konfliktach międzynarodowych. 

Turcja i Brazylia aktywnie uczestniczą również w misjach pokojowych. The 
Economist pisał w 2010 r., że „Brazylia jest entuzjastycznym peacekeeperem" pod¬
kreślając, że dla brazylijskich decydentów angażowanie się w misje pokojowe to 
„cena, którą trzeba zapłacić, aby stać się państwem 'tworzącym normy' między-
narodowe"92. Od 1985 r., Brazylia uczestniczyła w ponad 20 misjach pokojowych 
pod egidą ONZ, aktywnie włączając się zwłaszcza w operacje na terytorium por-
tugalskojęzycznych państw Afryki, takich jak Angola czy Mozambik. W 2004 r., 
pierwszy raz w historii Brazylia przejęła na Haiti dowództwo nad misją woj¬
skową ONZ. W 2011 r. objęła dowództwo nad morską operacją wojskową ONZ 
w Libanie, co pokazuje, że jej ambicje międzynarodowe wykraczają daleko poza 
region Ameryki Łacińskiej . Jednocześnie jednak Brazylia ma wciąż wiele do 
zrobienia w tym obszarze — plasuje się za Urugwajem pod względem liczby żoł¬
nierzy służących poza granicami, i jest udziałowcem jedynie 0,2% budżetu ONZ 
przeznaczanego na misje zagraniczne93. Również tureccy żołnierze służą poza 
granicami, w takich miejscach jak Afganistan, Bośnia, Kosowo czy Kongo 9 4. 

Pomoc i współpraca rozwojowa to kolejny instrument wykorzystywany 
przez oba państwa do budowy pozycji międzynarodowej i kolejny symbol prze¬
wartościowań ładu globalnego i zmienia jącego się układu sił. Państwa, które 
dawniej były biorcami pomocy rozwojowej dziś w coraz większym stopniu 
stają się tej pomocy dawcami, real izując swoistą „dyplomację hojności" (ang. 
diplomacy of generosity). W obu państwach, w ramach administracji państwowej, 
funkcjonują wyspecjalizowane agencje — w Brazylii jest to działa jąca przy 
Itamaraty Agencia Brasileira de Cooperaęao — ABC, w Turcji zaś Turk Isbirligi 
ve Kalkinma Idaresi Baskanligi — T I K A 9 5 . Co jest istotne, w Brazylii również 
wiele innych instytucji zajmuje się przekazywaniem pomocy rozwojowej — 
szacuje się, że podczas gdy roczny budżet ABC w 2010 r. wynosił zaledwie 30 
mln dolarów, to inne instytucje brazylijskie działające w tym obszarze wydały 

9 2 Policy, not altruism, „The Economist", 23.09.2010. 
9 3 Global Brazil and U.S.-Brazil..., op. cit., s. 47. 
9 4 Szerzej nt. rosnącego zaangażowania Brazylii i Turcji w operacje pokojowe zob. A.J. Bel-

lamy, PD. Williams (red.), Providingpeacekeepeers. The politics, challenges, andfuture of UnitedNations 
peacekeeping contributions, Oxford University, Oxford 2013, s. 335—375. 

9 5 Szerzej nt. działalności T I K A patrz: G. Ozkan, M.T. Demirtepe, Transformation of a devel-
opment aid agency: TIKA in a changing domestic and international setting, „Turkish Studies", t. 13, 

nr 4, 2012, s. 647—664. 
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15 razy więce j ; inne szacunku mówią o rocznych transferach brazylijskiej 

pomocy rozwojowej wynoszących 4 mld dolarów. Budżet TIKA zaś to ponad 

750 mln dolarów 9 6 ; całość tureckiej pomocy rozwojowej przekracza 1,3 mld 

dolarów. Oznacza to kilkunastokrotny wzrost w ciągi dekady. Sztandarowym 

przykładem wsparcia Brazylii dla świata rozwijającego się była pomoc udzie¬

lona Hait i po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi. Brazylia przeznaczyła, 

w ramach pomocy dwustronnej i międzynarodowych inicjatyw pomocowych 

ponad 350 milionów dolarów na odbudowę tego kraju. Flagową inicjatywą 

Turcji było zaś wsparcie udzielone upadłej Somalii. 

Nowym obszarem zainteresowania międzynarodowego Brazylii jest dyplo¬

macja medyczna. Brazylia, która od 1985 r. znacząco usprawniła własny sys¬

tem opieki zdrowotnej, zawiera wiele porozumień z państwami rozwijającymi 

się, głównie w Ameryce Południowej i Afryce, dzieląc się doświadczeniem 

z zakresu polityki zdrowotnej. Postuluje tańszy dostęp do leków, również tych 

zwalczających AIDS/HIV, co w kontekście afrykańskim ma istotne znacze-

nie 9 7 . W 2006 r., Brazylia była wśród pięciu państw-założycieli UNITAID, 

której celem jest właśnie zapewnienie łatwiejszego dostępu do leków na 

najgroźniejsze choroby. Ponadto Brazylia, czerpiąc z własnych doświadczeń, 

aktywnie promuje w Afryce wykorzystywanie biopaliw. 

9.4. ZAKOŃCZENIE 

Zarówno Brazylia, jak i Turcja dążą do zdobycia międzynarodowego uzna¬

nia i prestiżu, samodzielności i autonomii. Brazylia próbuje przełamać „klą¬

twę przyszłości", którą dobrze obrazuje powiedzenie O Brasil e o pais do futuro 

— e sempre sera (Brazylia jest krajem przyszłości — i zawsze będzie) . Turcja zaś, 

ustami swoich przywódców wykazuje ogromne ambicje, które chce zrealizo¬

wać na 100-lecie Republiki, w 2023 r. Chce się znaleźć wśród 10 największych 

gospodarek świata. Wzras ta j ąca rola Turcji i Brazylii w polityce światowej, 

ich ogromne aspiracje, a także intensyfikacja przez te dwa państwa relacji 

dwustronnych są świetnym przykładem „nowej światowej geopolityki", jak 

ujęła to prezydent Brazylii Dilma Rousseff podczas wizyty nad Bosforem 9 8. 

9 6 Turkey's TIKA provides assistance unconditionally, „Hurr iyet Daily News", 14.02.2011. 
9 7 P. Dauvergne, D. BL Farias, The rise of Brazil as a global development power, „Third World 

Quarterly", t. 33, nr 5, 2012, s. 910—912; K. Lee, E.J. Gomez, Brazjl's ascendance: The soft power 
role of global health diplomacy, The World Financial Review, http://www.worldfinancialreview.com/  
?p=414 [data dostępu: 12.02.2013]. 

9 8 L.B. Pereira, Turkey, Brazil and new geopolitics of the world, BILGESAM, 3.12.2011, http://  
www.bilgesam.org/en/index.php?option = com_content&view = article&id = 437:turkey-bra-

http://www.worldfinancialreview.com/
http://
http://www.bilgesam.org/en/index.php?option


JAKUB WÓDKA — „Nowa" mocarstwowość w kształtującym się ładzie międzynarodowym... 261 

Niewątpliwie, w drugiej dekadzie trzeciego tysiąclecia, j e s t e śmy świadkami 
postępującej „dyfuzji i dywersyfikacji s i ły" 9 9 w stosunkach międzynarodo¬
wych. Wyłanianie się czy już dziś umacnianie się nowych, „niezachodnich" 
potęg — potęg in statu nascendi, jak określa je Teresa Łoś-Nowak, ma istotne 
konsekwencje dla układu transatlantyckiego, dla USA i UE, które przestają 
być „centrum" globalnego ładu. Podczas gdy przez dekady, układ międzynaro¬
dowy miał charakter monocentryczny — centrum tego układu były właśnie USA 
i państwa zachodniej Europy, dziś coraz jaskrawiej widać, że przybiera on 
postać policentryczny. Ład międzynarodowy, w którym dominujące miejsce zaj¬
mują zachodnie potęgi, postrzegany jest przez „wzrastające potęgi" — w tym 
Brazylię i Turcję jako zbyt „wąski". Dlatego państwa te, zwłaszcza w ostatniej 
dekadzie prowadzą politykę mającą na celu „poszerzenie" systemu świato¬
wego, tak aby znalazło się w nim miejsce dla państw dotychczas klasyfiko¬
wanych jako peryferyjne. Do autopromocji na globalnej scenie wykorzystują 
sukces społeczno-gospodarczy, jaki odniosły w ostatnich kilkunastu latach. 
Jak pisze bowiem Matias Spektor, „w świecie postkolonialnym, w myśleniu 

0 polityce zagranicznej przede wszystkim chodzi o przekraczanie własnego 
statusu peryferyjnego poprzez podkreślanie rozwoju gospodarczego w kraju 

1 interesów narodowych w skali globalnej" 1 0 0. 

Dla umacniania statusu międzynarodowego istotna była „wymiana" elit, do 
jakiej doszło w ostatniej dekadzie w Turcji i Brazylii. Władze przejęły ugrupo¬
wania, rządzone przez silne osobowości, postrzegane jako antyestablishmentowe. 
Demokratyzacja systemu politycznego ma istotny wpływ na budowę wizerunku 
tych państw na świecie i umożliwia im wykorzystanie w większym stopniu 
instrumentów soft power, opartych na atrakcyjności własnego systemu politycz¬
nego czy kultury. Tureckie seriale telewizyjne, które w ostatnich latach stały 
się symbolem ekspansji miękkiej siły są popularne wśród Arabów dlatego, że 
ukazują „konserwatywną demokratyzację i modernizację", o jakiej marzą spo¬
łeczeństwa Bliskiego Wschodu, co pokazały wydarzenia Arabskiej Wiosny. 

Jednocześnie jednak demokratyzacja ma istotne implikacje dla interesów 
USA i świata zachodniego. Gdyby władzę w państwach o aspiracjach mocar¬
stwowych wciąż dzierżyły „stare" elity, byłyby one bardziej przewidywalne 
czy wręcz bardziej „uległe", łatwiej sterowalne. Mamy więc do czynienia ze 
swoistym paradoksem — demokratyzacja, która przynajmniej w retoryce była 

zil-and-new-geopolitics-of-the-world-&catid = 89:analizler-latinamerika&Itemid = 139 [data 
dostępu: 3.01.2013]. 

9 9 B. Góralczyk, Searching for a new. , op. cit., s. 106. 
1 0 0 M . Spektor, Brazil as a region al and emerging global power, Policy Breifing no 9, SAIIA, 

listopad 2009, http://www.saiia.org.za/images/stories/pubs/briefings/saia_spb_09_spektor_2 
0091130.pdf [data dostępu: 10.04.2012]. 

http://www.saiia.org.za/images/stories/pubs/briefings/saia_spb_09_spektor_2
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celem polityki Zachodu względem państw autorytarnych sprawia, że stają 
się one dla Zachodu większym wyzwaniem. Dziś rządzące elity w państwach 
postautorytarnych pozostają pod większą presją opinii publicznej i muszą 
wsłuchiwać się w głos społeczeństwa, często wyrażającego antyamerykańskie 
czy antyzachodnie nastroje. Tak jest również w przypadku demokratyzującej 
się Turcji i Brazylii. 

Susanne Gratius, ana l izu jąc stosunki Uni i Europejskiej i Brazylii pisze 
o polityce balancewagoning, stosowanej przez „wzrastające" po tęg i 1 0 1 . Odnosi 
się tym samym do koncepcji Stephena Walta, który rozróżniał dwie strategie, 
jakie państwa wykorzystują w relacjach z silniejszym partnerem. Pierwszą 
z nich jest balancing — a więc przeciwstawianie się dominującemu na are¬
nie międzynarodowej graczowi, drugą zaś badwagoning, oznaczająca „podłą¬
czanie" się i budowę sojuszu z silniejszym, „hegemonicznym" podmiotem. 
Dziś zarówno Turcja, jak i Brazylia, w relacjach z partnerami transatlantyc¬
kimi, niewątpliwie próbują stosować właśnie taktykę balancewagoning — cza¬
sem współpracują z partnerami transatlantyckimi, czasem zaś „równoważą" 
ich wpływy regionalnie, a nawet w skali globalnej. Na pewno jednak relacje 
tych państw z USA są dziś dojrzalsze i bardziej równorzędne; nie jest to już 
zależność patron-klient. Brazylia jest z jednej strony przeciwwagą dla „post-
Castrowskich rewolucyjnych państw którym przewodzi Hugo Chavez, z drugiej 
strony państwem podważającym postzimnowojenną dominację USA" 1 0 2 . Sym¬
boliczny jest udział prezydenta Luli zarówno w Światowym Forum Społecz¬
nym w Porto Alegre współorganizowanym przez jego part ię , gdzie spotykają 
się przedstawiciele środowisk związanych z ruchami alternatywnej globali¬
zacji (a więc z zasady środowiska antyzachodnie), jak i Światowym Forum 
Gospodarczym w Davos, które jest jednym z symboli liberalnego ładu zachod¬
niego. Jak napisał jeden z komentatorów, Lula jest zarówno „umiłowanym 
synem inwestorów z Wall Street, jak i rzecznikiem postępowego Południa" 1 0 3 . 

Turcja również aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, blisko współ¬
pracuje z USA (czego dobitnym przykładem jest zlokalizowanie e lementów 
tarczy antyrakietowej na jej terytorium), jednocześnie jednak często pozycjo¬
nuje się w kontrze do swoich transatlantyckich partnerów. W swej retoryce 
tureccy przywódcy uc ieka ją się do haseł antyamerykańsk ich i antyeuropej¬
skich, jeszcze częściej antyizraelskich, co spotyka się z aprobatą nie tylko 
ulicy tureckiej, ale społeczeństw arabskich; Turcja buduje również bliskie, 

1 0 1 S. Gratius, Brazil and the European: between balancing andbandwagoning, ESPO Working Paper 
nr 2, czerwiec 2012, http://www.egmontinstitute.be/papers/12/sec-gov/ESPO_WP2_Brazil_ 
and_the_EU.pdf [data dostępu: 19.11.2012]. 

1 0 2 S. Serfaty, Moving into apost-Western..., op. cit., s. 13. 
1 0 3 A. Hurrel l , Brazil and the new global order, „Current History", t. 109, nr 724, 2010, s. 64. 

http://www.egmontinstitute.be/papers/12/sec-gov/ESPO_WP2_Brazil_
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pragmatyczne partnerstwo z Rosją. Jak określiła to Maria Regina Soares de 
Lima, państwa te łączą „kosmopolityzm", a więc uprzywilejowane relacje ze 
światem rozwiniętym, szczególnie z USA, z „autonomiczną polityką zagra¬
niczną", kładącą nacisk na stosunki z państwami rozwijającymi s i ę 1 0 4 . 

Istotne jest również, że państwa określane w opracowaniu mianem swing 
states nie dążą do „obalenia" zachodniocentrycznych mechanizmów zarządza¬
nia ładem międzynarodowym czy inaczej mówiąc, całkowitego przewartościo¬
wania instytucjonalnego status quo. Raczej, chcą ich modyfikacji i adaptacji 
do zmienia jącego się obrazu światowej polityki i jego multipolarnego cha¬
rakteru; ich stosunek do istnie jącego, globalnego ładu międzynarodowego 
charakteryzuje „miękka odmiana reformizmu" 1 0 5 . Te „wzrastające" potęgi 
są więc ambiwalentnymi podmiotami światowej polityki, a ich tożsamość 
geopolityczna coraz trudniej definiowalna; są państwami znajdującymi się 
„pomiędzy" światem zachodnim i niezachodnim, czy wręcz antyzachodnim. 
W tym duchu Amrita Narlikar zauważa, że wyzwaniem dla istniejącego ładu 
międzynarodowego nie jest wyłanianie się nowych potęg czy zmierzch dotych¬
czasowych mocarstw, ale raczej „niepewność co do celów i intencji" państw 
budujących p o t ę g ę 1 0 6 . Jest to sytuacją, z którą USA, i szerzej świat zachodni 
będzie się musiał zmierzyć w nadchodzących dekadach. 
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