


Celem opracowania jest przedstawienie prognozy dla powstającego dziś nowego ładu 
międzynarodowego, określanego w literaturze przedmiotu mianem ładu pojałtańskiego, 
porządku postkomunistycznego lub systemu postzimnowojennego. Ponadto spróbuję udzielić 
odpowiedzi na nurtujące dziś polityków, ekspertów i naukowców - zwłaszcza politologów - 
pytanie, kiedy ów nowy porządek globalny powstanie, a także jaki będzie miał kształt i charakter - 
unipolarny, bipolarny czy multipolarny? Czy będzie to ład demokratyczny i pokojowy, czy raczej 
niedemokratyczny, oparty konfrontacji, zwłaszcza między wielkimi mocarstwami - Stanami 
Zjednoczonymi, Chinami, Indiami, Rosją i Unią Europejską?

Ład jałtański (jałtańsko-poczdamski) de facto uległ rozkładowi w 1991 roku, kiedy kraje 
Europy Środkowej i Wschodniej odzyskały suwerenność, oraz rozpadł się Związek Radziecki, 
który, obok Stanów Zjednoczonych, był głównym filarem powojennego systemu 
międzynarodowego. Stąd też system ten nazywany był - przez historyków i badaczy stosunków 
międzynarodowych - ładem bipolarnym (dwubiegunowym). Miał on charakter niedemokratyczny 
i cechowała go wrogość obu stron. Był porządkiem globalnym, w którym dominowały rywalizacja 
i konfrontacja we wszystkich dziedzinach życia oraz panowała atmosfera zimnowojenna. Trwał 
wyścig zbrojeń (również atomowych) oraz stale prowadzono przygotowania do wojny między 
obydwoma supermocarstwami i ich blokami polityczno-wojskowymi.

Moment rozpadu Związku Radzieckiego niektórzy badacze uznali za "koniec historii", i 
ogłosili początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych. Naiwnie zakładali oni, że na 
świecie ostatecznie zwycięży demokracja i zapanuje pokój. Wtedy jednak rozpoczął się również 
wciąż trwający proces budowy nowego ładu globalnego, co do którego nie wiadomo, kiedy się 
zakończy i jaki będzie jego kształt - jednobiegunowy, dwubiegunowy czy wielobiegunowy - oraz 
czy będzie on w stanie zapewnić pokój i bezpieczeństwo. Choć od rozpadu ładu jałtańsko-
poczdamskiego minęło już ćwierć wieku, wciąż nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. 
Nasuwa się za to kolejne pytanie: dlaczego proces budowy nowego porządku międzynarodowego 
trwa tak długo i wciąż nie widać jego końca? Tu również trudno jest odpowiedzieć w 
jednoznaczny sposób, choć w niniejszym opracowaniu podejmę taką próbę. W tym miejscu warto 
sformułować tezę, iż w  przeszłości, wszystkie   kolejne łady międzynarodowe (westfalski, 
wiedeński, wersalski i jałtańsko-poczdamski) powstawały po wieloletnich wojnach, na gruzach 
Europy i były efektem zawieranych traktatów pokojowych między zwycięzcami i pokonanymi. 
Przy czym to państwa zwycięskie dyktowały państwom pokonanym surowe warunki, które 
stanowiły istotny element nowego ładu. 

Natomiast w latach 1989 – 1991 - po raz pierwszy w dziejach - dotychczasowy ład rozpadł 
się nie pod wpływem wojny, ale drogą ewolucyjną, na skutek erozji jednego z jego głównych 
filarów, czyli bloku wschodniego pod przywództwem Związku Radzieckiego. Twierdzę, że w tym 

właśnie należy szukać głównych przyczyn trwającego tak długo procesu 
kształtowania się nowego systemu międzynarodowego. Co więcej, próżni powstałej 
po  rozpadzie Związku Radzieckiego nie są w stanie wypełnić samodzielnie Stany 
Zjednoczone, ani inne kraje, w tym Chiny, Indie i Rosja. Dopiero gdy któreś z mocarstw 
wschodzących osiągnie status supermocarstwa, zakończy się obecny proces budowy 
nowego ładu globalnego, bipolarnego lub multipolarnego.

Erozja ładu jałtańskiego: przyczyny i skutki. Próba diagnozy obecnego 
porządku globalnego

Gdy wojna z Japonią nadal trwała na Dalekim Wschodzie, w Europie zwycięskie 
mocarstwa - Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki - ustalały i 
wprowadzały w życie nowy porządek, na obszarze pokonanych Niemiec, ich satelitów, 
i innych krajów. Konferencja poczdamska (17 lipca - 2 sierpnia 1945) miała 
przygotować jedynie wstępne decyzje (preliminaria) na konferencję pokojową, której 
głównym celem miało być przyjęcie i podpisanie traktatu pokojowego z państwami 
faszystowskiej osi i ich satelitami. Tak się jednak nie stało. Decyzje poczdamskie 



(określane w literaturze przedmiotu jako „umowa poczdamska”) okazały się trwałe i 
ostateczne, gdyż do konferencji pokojowej, kończącej de jure II wojnę światową, nigdy nie 

(1)
doszło . Stały się one fundamentem powojennego ładu międzynarodowego, zwanego jałtańsko-
poczdamskim, który w Europie przetrwał aż do „jesieni ludów 1989”, która doprowadziła do 
upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej oraz rozpadu ZSRR. W efekcie Rosja, 
prawna sukcesorka Związku Radzieckiego, została zepchnięta na peryferie postzimnowojennej 
Europy. Dopiero wówczas zakończyła się „zimna wojna”, będąca  skutkiem umów z Jałty i 
Poczdamu, a kraje Europy Środkowej odzyskały pełną suwerenność i mogły skorzystać z 
przysługującego im prawa do narodowego samostanowienia. W ten sposób otwarta została 
droga do odzyskania pełnej suwerenności przez Niemcy oraz do ich ponownego zjednoczenia (3 
października 1990).

Rozpoczął się proces budowy nowego porządku globalnego, nazywanego ładem 
(2)postzimnowojennym lub postkomunistycznym . W jego ramach nowego znaczenia nabrało 

słowo „globalny” – globalny pokój, globalny ład międzynarodowy, problemy globalne, a nawet 
broń globalna, które oferowały „ludzkości” możliwość wyboru i zastanowienia się nad 

(3)„równowagą”, odstraszaniem, terrorem i władzą .
Należy jednak zauważyć, że w sensie dosłownym w stosunkach międzynarodowych nie 

istnieje ład, czyli pewien trwały porządek, pokój i stabilizacja, bowiem wciąż trwają spory i 
konflikty międzynarodowe. Tak też było w czasach ładu jałtańsko-poczdamskiego, zbudowanego 
na gruzach II wojny światowej. W latach 1945-1991 na świecie miało miejsce ponad 350 
konfliktów zbrojnych, w których zginęło, według różnych  szacunków, 12-30 mln ludzi. Ich 
sprawcami były przede wszystkim wielkie mocarstwa, które wygrały II wojnę światową i w 1945 
roku obiecywały światu, że wojny znikną raz na zawsze z życia państw i narodów. Tak się jednak 
nie stało. Ład jałtańsko-poczdamski, oparty na  kompromisie między zwycięzcami i zbudowany 
na pobojowisku, jakie pozostawiła II wojna światowa, okazał się ładem sztucznym, 
niesprawiedliwym i nietrwałym. Ludzkość nadal czeka na nowy porządek, oparty na 
powszechnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, bez wojen, konfliktów, głodu i 
innych zagrożeń.

Od 1991 roku powstaje nowy system międzynarodowy, jednak jest to proces powolny i z 
wieloma znakami zapytania, co do jego ostatecznego kształtu, charakteru i zasad. Z drugiej 
strony, okres 1991-2015 pokazuje wyraźnie, że słabnie rola Wspólnoty Atlantyckiej, która po 
1991 roku stała się jedyną siłą zdolną do zagwarantowania nowego ładu. Unia Europejska i NATO 
wciąż dryfują i nie mogą osiągnąć konsensu co do współpracy na świecie. Okazuje się, że 
Wspólnota Atlantycka była nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad  sowieckiego 
imperium. Zaskoczyła ją też „arabska wiosna”, konflikty na Ukrainie i w Syrii. Na początku lat 90. 

rozwiązania, które stworzą nowy, wspaniały świat wolności, rządów prawa, 
pokoju i dobrobytu, ukształtowanego na obraz i podobieństwo Pax Americana. 
Odrzucono w związku z tym koncepcję globalnego planowania strategicznego, 
podobnie jak i tworzenia nowego planu Marshalla oraz budowania nowego 
uniwersalnego ładu globalnego wespół z takimi mocarstwami, jak Rosja i Chiny. 
Gloryfikacja ideologii neoliberalnej okazała się taktyką krótkowzroczną i doprowadziła 
do bezprecedensowego kryzysu finansowo-gospodarczego, który zachwiał 
fundamentem demokracji i kapitalizmu oraz zahamował proces budowy nowego ładu 

(4)globalnego .

Pojałtański ład globalny:  dwu czy wielobiegunowy? Próba prognozy

Na gruzach powojennej Europy powstał więc nowy porządek światowy 
(jałtańsko-poczdamski), nad którym czuwać miała Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), licząca dziś 193 państw członkowskich. II wojna światowa stała 
się akceleratorem nowych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i 
międzynarodowych w II połowie XX wieku: przyspieszyła procesy dekolonizacyjne na 



świecie, w efekcie których powstało ponad 60 nowych suwerennych państw oraz procesy 
integracyjne w Europie, w wyniku których doszło do utworzenia Unii Europejskiej. Wojna 
zakończyła ostatecznie wiek XIX, który był wiekiem Europy i uczyniła wiek XX wiekiem Stanów 
Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. 

Dziś to już historia. Związku Radziecki nie istnieje, a czasy globalnej hegemonii Stanów 
Zjednoczonych powoli się kończą. Wiek XXI, zwłaszcza jego II połowa będzie prawdopodobnie 
wiekiem Azji, na czele z Chinami i Indiami. Możliwe, że do gry globalnej powróci Rosja, o ile 
obecna krótkowzroczna polityka prezydenta Wladimira Putina nie doprowadzi  jej do katastrofy 
gospodarczej i całkowitej izolacji na arenie międzynarodowej.

Na naszych oczach faktycznie powstaje nowy wielobiegunowy i wielocywilizacyjny ład 
międzynarodowy. Jest to efekt rozpadu starego porządku oraz postępów globalizacji, które 
pociągają za sobą bezprecedensowe zmiany na arenie międzynarodowej. Dziś bardzo trudno jest 
opracować trafną diagnozę, a jeszcze trudniej trafną prognozę, co do przyszłości świata, jego 
ostatecznego kształtu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Poza tym komponenty 
dotychczasowego systemu - Europa, Ameryka, ONZ, Unia Europejska i NATO - gwarantujące 
bezpieczeństwo międzynarodowe, wciąż pozostają w cieniu kryzysu finansowo-gospodarczego. 
Nie wiemy, kiedy kryzys się skończy i jakie będą jego konsekwencje dla Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Z pewnością kryzys sygnalizuje wyczerpywanie się  zasad i form, na których 
oparty jest dotychczasowy ład polityczno-społeczny i ekonomiczny, a determinowanych  

(5)
ustrojem liberalno-demokratycznym, a zwłaszcza  jego obecną formą, tj. neoliberalizmem . Jest 
też zapowiedzią nadchodzących zmian w układzie geopolitycznym i geoekonomicznym, 

(6)
determinowanych do tej pory przez hegemoniczną pozycję USA .

Zmianom tym towarzyszą dyskusje i spory wśród badaczy i polityków na temat obecnego 
(przejściowego) i przyszłego ładu międzynarodowego oraz bezpieczeństwa Europy i całego 

(7)
świata . Dotychczasowy porządek jest coraz częściej kontestowany i podważany.  Stawiane są 
pytania dotyczące roli systemu euroatlantyckiego w nowym wielobiegunowym  ładzie 
międzynarodowym oraz szans i zagrożeń dla Europy i Stanów Zjednoczonych, dla Unii 
Europejskiej i NATO, w warunkach postępującej globalizacji i rosnącej w świecie pozycji Chin, 
Indii, Rosji i Brazylii. Próbując na nie odpowiedzieć, eksperci i politycy formułują wiele ciekawych 
acz kontrowersyjnych teorii, tez i hipotez. Większość z nich zakłada, że w perspektywie 20-30 lat 
powstanie nowy multipolarny ład globalny, w którym kluczową rolę obok USA będą odgrywały 
mocarstwa wschodzące, na czele z Chinami i Indiami. Przyjmuje się, że gwarantem 
bezpieczeństwa międzynarodowego nadal będzie  system euroatlantycki, w którym wiodące role 
należeć będą do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podkreśla się, że USA 
pozostaną światową potęgą polityczną, wojskową i gospodarczą, ale ich hegemonalna pozycja 

(8)
będzie ulegała osłabieniu . Z drugiej strony, od lat podważa się i krytykuje rolę 

USA w świecie – tak polityczną, jak i cywilizacyjną. Głosi się teorie o schyłku tego 
mocarstwa i krytykuje jego politykę wewnętrzną i zagraniczną, zarówno w samych 
Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. Przewiduje się dla tego mocarstwa rolę nie 
tyle hegemona, co globar driver oraz zakłada dalszy rozwój potęgi Chin i Indii, oraz, co 

(9)ciekawe, Niemiec, a przy tym spadek znaczenia Rosji w nowym ładzie światowym .
Głęboka rekonfiguracja sceny globalnej jest nieunikniona i już trwa. W związku 

z tym nasuwają się pytania dotyczące roli Wspólnoty Atlantyckiej w kształtowaniu 
nowegoładu światowego. Czy możliwy jest renesans Wspólnoty Atlantyckiej i czy 
będzie ona w stanie odgrywać taką rolę w XXI wieku, jaką odgrywała pod 
przywództwem Stanów Zjednoczonych w wieku XX? Można postawić tezę, że jeśli 
Wspólnota Atlantycka wyjdzie zwycięska i silna z obecnego kryzysu, to będzie 
współautorem i kluczowym aktorem nowego multipolarnego ładu międzynarodowego 
oraz gwarantem jego bezpieczeństwa. Jeśli zaś tak się nie stanie, to świat czekają lata 
chaosu, konfliktów i wojen. Ani Chiny, ani Indie nie będą bowiem jeszcze przez wiele 
lat na tyle silne, by stworzyć pokojowy ład międzynarodowy z  pominięciem lub 

(10)
marginalizacją Wspólnoty Atlantyckiej .



Rację ma Zbigniew Brzeziński, który w książce pod znamiennym tytułem Strategiczna  
wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi pisze: „Tylko dynamiczna, postępująca zgodnie z 
przemyślaną strategią Ameryka może wraz z jednoczącą się Europą wspólnie działać na rzecz 
większego i bardziej żywotnego Zachodu, zdolnego do odgrywania w sposób odpowiedzialny roli 
partnera dla rosnącego w siłę i coraz bardziej pewnego siebie Wschodu. W przeciwnym razie 
niewykluczone, że geopolitycznie podzielony i skupiony na sobie Zachód pogrąży się w 
historycznym upadku, który upodobni go do upokorzonych i bezsilnych dziewiętnastowiecznych 
Chin. Na Wschodzie zaś pojawi się pokusa powtórzenia katastrofalnej w skutkach próby sił 

(11)między państwami dwudziestowiecznej Europy” .
W zasadzie zgadzając się z tymi tezami, należy dodać, że świat potrzebuje także Unii 

Europejskiej i NATO, czyli sprawnego systemu euroatlantyckiego oraz efektywnej ONZ, która 
wymaga głębokich reform i nowych zasad działania. Potrzebuje też nowoczesnej i 
demokratycznej Rosji. Należy więc uczynić wszystko, aby podmioty te nie zniknęły z areny 
międzynarodowej i współdziałały ze sobą w wysiłkach  na rzecz umacniania  bezpieczeństwa 
międzynarodowego i budowy nowego demokratycznego, multipolarnego ładu globalnego. Tylko 
w ten sposób można zapobiec kolejnej, trzeciej wojnie światowej.

***

Po upadku systemu komunistycznego w Europie sądzono, że zniknęły raz na zawsze 
największe zagrożenia dla stabilności międzynarodowej w sferze politycznej, prosperity systemu 
kapitalistycznego w sferze gospodarczej i rozwoju społeczeństwa otwartego. Komunizm 
skompromitował się we wszystkich tych sferach, jakkolwiek o jego upadku zadecydowała przede 
wszystkim sfera gospodarcza, w której wszechwładza państwa przyniosła opłakane skutki w 
porównaniu do obowiązującego na Zachodzie systemu rynkowego. Sytuacja ta stworzyła 
niezwykle sprzyjające okoliczności dla bezkrytycznego wdrażania w krajach 
postkomunistycznych skrajnie rynkowych modeli gospodarczych oraz minimalizowania roli 
państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych. Presja ta znalazła podstawy teoretyczne w 
doktrynie neoliberalnej. Ku zaskoczeniu społeczności międzynarodowej, po ponad 30-letniej 
dominacji tej doktryny w warunkach gwałtownego rozwoju procesów globalizacyjnych, kryzys 
finansowo-gospodarczy w latach 2007- 2014 ujawnił w pełnej skali nowe zagrożenia, nie tylko dla 
stabilności i rozwoju gospodarki światowej, ale także dla poszczególnych państw i całego 
porządku światowego. W większości krajów rośnie dziś rozpiętość dochodów, a wraz z nią 
nieufność, także wobec państwa, które jest zbyt słabe, by powstrzymać wzrost nierówności, 
powodujący dalszy spadek zaufania społecznego i erozję racjonalności w polityce.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Stany Zjednoczone wraz z Unią Europejską miały 
przez chwilę szansę stać się niekwestionowanym liderem globalnym w XXI wieku. 
Została ona jednak zmarnowana, gdyż USA nie zamierzały przestrzegać zasady  
primus inter pares, dążąc do pozycji jedynego superaktora areny światowej, co 
szczególnie mocno ujawniło się w dobie prezydentury George'a Busha Juniora. 
Jednocześnie Stany Zjednoczone wpadły w pułapkę zadłużenia wewnętrznego i 
zewnętrznego,  w sumie przekraczającego dziś 18 bln USD. Szczególnie niebezpieczne 
stało się olbrzymie - przekraczające dziś 1.5 bln USD - zadłużenie wobec Chin, które 
mogą w każdej chwili uruchomić proces bankructwa Stanów Zjednoczonych. Ponadto, 
kuleje amerykańska demokracja a system władzy prezydenckiej jest coraz mniej 
skuteczny, tak w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Z drugiej strony, coraz 
słabszą staje się też Europa na czele z Unią Europejską, która nie radzi sobie z 
kryzysem finansowo-gospodarczym i  migracyjnym. Nie ulega wątpliwości, że tylko 
silna UE może być globalnym partnerem Stanów Zjednoczonych, który podtrzymuje i 
rozwija materialne i duchowe siły Wspólnoty Atlantyckiej. Z kolei słaba Europa, a co za 
tym idzie słaba Wspólnota Atlantycka, nie będzie kluczowym współautorem nowego 



(12)
wielobiegunowego ładu globalnego .  Dla Europy, i dla Zachodu w ogóle, nie jest to wizja 
optymistyczna. Zatem już dziś należy uczynić wszystko, by Europa nie stała się peryferiami w 
nowym ładzie globalnym, zdominowanym przez państwa należące do tzw. grupy BRIC, czyli 
Brazylii, Rosji Indii i Chin.
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