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Gdzie (...) rozum nie panuje, tam w³adca 
wyrodnieje w tyrana, a pañstwo staje siê czymœ 
barbarzyñskim i nieludzkim.

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI, Dzie³a wszystkie,
ksiêga II, str. 125, PIW, Warszawa 1953.

OD AUTORA

W za³o¿eniu ksi¹¿ka jest poœwiêcona przede wszystkim podstawom metodolo-
gicznym geografii politycznej. Zawiera omówienie pojêæ i metod, którymi pos³uguje 
siê geografia polityczna oraz próbê wyjaœnienia wybranych procesów politycznych, 
maj¹cych wymiar przestrzenny i globalny, jak koncepcje geopolityczne, problemy 
ekopolityczne, uk³ady wewnêtrznych si³ politycznych oraz otwartoœæ polityczna pañstw 
w okresie ogólnego zbli¿enia i prób integrowania siê. Ksi¹¿ka w takim ujêciu nawi¹-
zuje do zagadnieñ najczêœciej podnoszonych w publikacjach o tematyce geograficzno-
-politycznej za granic¹, a których niedostatek odczuwa siê w opracowaniach krajowych. 
Pewne zagadnienia, poœrednio wi¹¿¹ce siê z prezentowan¹ koncepcj¹, zilustrowano 
w ksi¹¿ce jedynie w tabelach oraz na za³¹czonych mapach. Objêtoœæ ksi¹¿ki okreœli³ 
Wydawca.

O koncepcji ksi¹¿ki pozytywnie wypowiedzieli siê profesorowie Remigiusz Bierza-
nek i Zbigniew Brzeziñski oraz W³adys³aw Maria Grabski i Lech Dzier¿anowski. Je-
stem Im wdziêczny za ¿yczliwoœæ i czas, jaki poœwiêcili na przejrzenie pracy. 

Stanis³aw Otok
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W tym rozdziale:

● co to jest geografia polityczna, jej dzieje i tematyka badawcza
● obszary polityczne
●  geopolityka – klasyczne koncepcje: geograficzna oœ historii, 

Heartland, Rimland
● regiony geostrategiczne
● nowy ³ad œwiatowy
● geografia polityczna na œwiecie i w Polsce dziœ

1.1. Kszta³towanie siê pojêæ i podstawowych kierunków
geografii politycznej w ujêciu historycznym

Geografia polityczna ró¿ni siê zakresem nauczania i badañ od pozosta³ych ga³êzi 
nauk geograficznych, fascynuj¹c zarówno studentów, jak i polityków zajmuj¹cych siê 
innymi dziedzinami. Korzenie geografii politycznej siêgaj¹ arystotelesowskiego mode-
lu pañstwa doskona³ego. Geografi¹ polityczn¹ interesowali siê m.in. Herodot, Platon 
i Strabon. Jej historia liczy wiêc ponad 2000 lat, jednak ci¹gle wydaje siê, ¿e znajduje 
siê ona we wstêpnym stadium rozwoju. Dzieje geografii politycznej s¹ histori¹ jej roz-
kwitów i upadków, zale¿nie od powstawania i zanikania stymuluj¹cych j¹ ró¿nych idei 
politycznych zwi¹zanych z rozwojem ludzkoœci.

Nie ma dotychczas jednej ogólnie akceptowanej definicji geografii jako nauki, tym 
samym nie istnieje te¿ jednoznaczne okreœlenie geografii politycznej. Poszczególni au-
torzy widz¹ ró¿nie jej zakres, odmiennie pola dzia³ania, a w zwi¹zku z tym przypisuj¹ 
jej inne cele. Wszyscy jednak uwa¿aj¹ p r o c e s  p o l i t y c z n y  i  p r z e s t r z e ñ  za 
podstawowe a t r y b u t y  g e o g r a f i i  p o l i t y c z n e j. Krytycy i przeciwnicy geo-
grafii politycznej jako odrêbnej nauki uwa¿aj¹, ¿e brak œciœle okreœlonego przedmio-
tu badañ oraz wyraŸnych granic oddzielaj¹cych j¹ od innych dyscyplin uniemo¿liwia 
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badanie zjawisk, dotycz¹cych zarówno sfery polityki, jak i przestrzeni. Twierdz¹ te¿, 
¿e bez wytyczenia okreœlonego pola badawczego nie mo¿na sformu³owaæ poprawnych 
i precyzyjnych wniosków. S¹ to jednak zarzuty nieuzasadnione. Znajomoœæ metod 
badawczych odnosz¹cych siê do œrodowiska naturalnego, przestrzeni i procesów po-
litycznych uprawnia do zajmowania siê równie¿ geografi¹ polityczn¹. Niewa¿ne jest, 
jak zdefiniujemy geografiê polityczn¹, natomiast wa¿ny jest wk³ad geografii politycznej 
w porównaniu z innymi naukami politycznymi do poznania przestrzeni geograficznej 
i zachodz¹cych w niej procesów politycznych.

Geografi¹ polityczn¹ zajmuj¹ siê równie¿ politolodzy, socjolodzy, historycy i inni 
specjaliœci nauk spo³ecznych, przyczyniaj¹c siê znacz¹co do poznania rzeczywistoœci po-
litycznej. Zaplecze badawcze geografów politycznych w swej istocie jest tak ró¿ne, jak 
ró¿ne s¹ przedmioty i zakres ich badañ.

Te m a t y k ê  b a d a w c z ¹  g e o g r a f i i  p o l i t y c z n e j mo¿na podzieliæ na 
trzy zakresy. Pierwszy obejmuje badanie obszarów politycznych, drugi – ogniskuje siê 
na pañstwie, trzeci – najbardziej wspó³czesny – uwzglêdnia podejœcie behawioralne do 
procesów politycznych. W ostatnich 40 latach obserwujemy wyraŸne zmiany w orienta-
cji badawczej wielu geografów politycznych.

1.1.1. Badania obszarów politycznych

Podstawowym problemem geografii politycznej od jej zarania do czasów wspó³cze-
snych jest powi¹zanie polityki we wszystkich jej przejawach ze œrodowiskiem natural-
nym (przestrzeni¹).

Gdy Arystoteles (384–322 r. p.n.e.) tworzy³ model „pañstwa”, bada³ zale¿noœci 
wystêpuj¹ce pomiêdzy ludnoœci¹ a terytorium przez ni¹ zamieszkanym. Okreœla³, jakie 
funkcje powinna pe³niæ stolica, armia, granice i inne czynniki w odniesieniu do œro-
dowiska naturalnego, a szczególnie w zale¿noœci od klimatu, który uwa¿a³ za czynnik 
determinuj¹cy funkcjonowanie pañstwa. Deterministyczne podejœcie do wielu zagad-
nieñ, które z³o¿y³y siê na podstawy koncepcji geografii politycznej, przetrwa³o do dziœ 
w pogl¹dach niektórych geografów.

Strabon, grecki geograf i podró¿nik, opisa³ znany mu œwiat w dziele Geografia z³o-
¿onym z 17 ksi¹g (ponad 300 lat po Arystotelesie). Jego dzie³o by³o przeznaczone dla 
praktyków – g³ównie wojska i administratorów – zarz¹dzaj¹cych imperium rzymskim, 
jednak podobnie jak Arystoteles by³ on „etnocentrykiem”, tzn. wierzy³, ¿e jego ojczyzna 
ma idealne warunki przyrodnicze (klimat) i stosuje najlepsz¹ technikê rz¹dzenia.

Po upadku Rzymu i wzroœcie wp³ywów chrzeœcijañstwa nast¹pi³ w Europie zastój 
w rozwoju geografii. W œwiecie muzu³mañskim natomiast, szczególnie wœród kup-
ców arabskich, historyków, podró¿ników i filozofów, rozwija³a siê ona znakomi-
cie. Jednym z najbardziej znanych podró¿ników by³ Abd al-Rahman ibn Chaldun 
(XIV w.), który przedstawi³ uogólnienia dotycz¹ce najpotê¿niejszych jednostek poli-
tycznych jego czasów oraz ich zwi¹zku ze œrodowiskiem geograficznym. Jego badania 
dotycz¹ce istoty rozwoju jednostek politycznych prowadzi³y do teorii o politycznej 
integracji i dezintegracji, a w koñcu do koncepcji cyklicznego rozwoju pañstwa. Do 
pogl¹dów Arystotelesa i Strabona powrócono w œredniowieczu i renesansie. Rozwin¹³ 
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je m.in. J. Bodin (1530–1596). Wzbogacono je jednak pewnymi nowymi akcentami. 
Jednym z nich, typowym dla œredniowiecza, by³ pogl¹d, ¿e œwiatem i spo³eczeñstwem 
rz¹dzi wola Bo¿a.

Œladem staro¿ytnych filozofów pod¹¿y³ te¿ Ch.L. de Montesquieu (1689–1755), 
który podkreœla³ znaczenie krajobrazu i klimatu w formowaniu systemów rz¹dów. Do-
strzega³ wiele powi¹zañ miêdzy gospodark¹ roln¹, zaludnieniem, systemami politycz-
nymi i zatrudnieniem, obszarem pañstwa, ¿yznoœci¹ gleb i sposobem rz¹dzenia. Ksiêgi 
15 i 17 jego dzie³a O duchu praw s¹ przenikniête skrajnym determinizmem geograficz-
nym. Bardziej demokratyczny i liberalny od Montesquieu by³ G. Buffon (1707–1788), 
który odrzuca³ determinizm, a mówi³ raczej o wzajemnym wp³ywie cz³owieka i œrodo-
wiska: „ca³a przestrzeñ Ziemi nosi dziœ na sobie œlady mocy ludzkiej, która jakkolwiek 
podlega naturze, czêsto uczyni³a wiêcej ni¿ ona”, w czym by³ bliski wspó³czesnej nauce 
francuskiej. W po³owie XVII w. W. Petty, lekarz, wyk³adowca anatomii w Oksfordzie, 
kartograf, politolog i ekonomista, opublikowa³ prace The Political Anatomy of Ireland 
oraz Political Arithmetic, w których omówi³ znaczenie terytorialnych i demograficznych 
czynników dla potêgi pañstwa.

C. Ritter w Berlinie pod koniec XIX w. wysun¹³ cykliczn¹ teoriê rozwoju pañstwa, 
podobn¹ do teorii A. ibn Chalduna, lecz opart¹ na analogii do rozwoju organizmu. 
Jego ksi¹¿ka: Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und Geschichte des Menschen, oder 
allgemeine vergleichende Geographie (Berlin 1817) by³a pierwsz¹ prób¹ utworzenia mo-
deli w geografii politycznej. Termin „geografia polityczna” pojawi³ siê w XVIII w. m.in. 
w pracach ekonomisty francuskiego A.R. Turgota oraz u filozofa niemieckiego I. Kan-
ta, który geografiê polityczn¹ uwa¿a³ za dyscyplinê zajmuj¹c¹ siê badaniem zale¿noœci 
miêdzy poszczególnymi jednostkami politycznymi a ich fizycznogeograficznym zaple-
czem, w Polsce po raz pierwszy pojawi³ siê w ksi¹¿ce K. Wyrwicza wydanej w 1768 r.

1.1.2. Badania nad pañstwem

W XIX w. œciera³y siê pogl¹dy racjonalistycznego indeterminizmu, który upatrywa³ 
przyczyny kszta³towania siê stosunków spo³ecznych i politycznych w woli jednostek, 
z pogl¹dami deterministycznymi, wed³ug których by³y one niezale¿ne od woli cz³o-
wieka. R a c j o n a l i s t y c z n y  i n d e t e r m i n i z m zak³ada w konsekwencji demo-
kracjê; pañstwo i spo³eczeñstwo jest tworzone z woli jednostek (umowa spo³eczna), 
a jest rz¹dzone wed³ug tej woli (demokracja). D e t e r m i n i z m  natomiast jest w swej 
konsekwentnej formie albo teokratyczny – powstanie i upadek pañstw jest dzie³em 
Boga, albo przyrodniczy – przyczyn¹ powstania i rozwoju pañstw i spo³eczeñstw s¹ 
warunki naturalne, czyli warunki geograficzne, albo rasa, czyli warunki biologiczne. 
Racjonalistyczny indeterminizm rozwija³ siê g³ównie we Francji, determinizm geogra-
ficzny g³ównie w Niemczech.

Miêdzy racjonalistycznym indeterminizmem, zwanym posybilizmem francuskim, 
a determinizmem niemieckim wystêpuj¹ i inne przeciwstawienia – sk³onnoœæ do wiel-
kich syntez u Niemców i zami³owanie do analiz monograficznych u Francuzów, zwróce-
nie uwagi na stosunki miêdzypañstwowe u Niemców, szczegó³owa analiza wewnêtrznej 
struktury narodu „prowincji” geograficznych kraju u Francuzów. Pañstwo mia³o dla 
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francuskiego badacza trzy formy wyrazu geograficznego: wyrazem geograficznym 
funkcji porz¹dku wewnêtrznego jest d r o g a; wyrazem geograficznym funkcji porz¹dku 
zewnêtrznego, w stosunku do innych pañstw, jest g r a n i c a; wyrazem geograficznym 
ogó³u funkcji administracyjnych jest s t o l i c a. Wokó³ tych trzech elementów geogra-
ficznych zbudowali swój system geografii politycznej J. Brunhes i C. Vallaux (1921). 
Francuzi szukali pod³o¿a psychologiczno-spo³ecznego wspólnoty politycznej. „Ramy 
i granice s¹ wa¿ne, ale nie najwa¿niejsze – du¿e znaczenie ma <psyche> (dusza naro-
du) i j¹ przede wszystkim trzeba badaæ” (L. Febvre, 1922). Przyk³adem tego rodzaju pu-
blikacji jest monografia Ameryki Po³udniowej napisana przez A. Siegfrieda. Stworzone 
przez Vidal de la Blache’a pojêcie „typów istnienia” (genres de vie) sta³o siê ³¹cznikiem 
analiz czynników naturalnych, gospodarczych, politycznych i psychologiczno-spo³ecz-
nych badanego obszaru.

Naukowcy niemieccy zapewne mogli przyj¹æ podobny punkt wyjœcia, czego im-
ponuj¹cym przyk³adem by³o dzie³o G. Simla (Sociologie, cz. VII, Der Raum und die 
raümlichen Ordungen der Gesellschaft, 1908). Jednak decyduj¹ce by³y pogl¹dy F. Ratzla 
(1844–1904), autora Antropogeographie... (1892) i Politische Geographie (1897). Ratzel 
pierwszy uczyni³ g³ówn¹ osi¹ swoich badañ pogl¹d, ¿e zjawiska spo³eczne s¹ uwarun-
kowane geograficznie; póŸniej na tym stwierdzeniu opar³ siê ca³y system geopolityki. 
Ziemia dla Ratzla jest „trwa³¹ podstaw¹ temperamentów, zmiennych aspiracji ludz-
kich i kieruje losami ludów ze œlep¹ brutalnoœci¹”. F. Ratzel by³ geografem, biologiem 
i chemikiem – profesorem uniwersytetu w Lipsku. W kszta³towaniu jego filozofii ba-
dawczej du¿¹ rolê odegra³ K. Darwin i jego teoria ewolucji. W swoich publikacjach 
porównywa³ pañstwo do organizmu biologicznego, wprowadzaj¹c pojêcie „pañstwa 
organicznego”. Tak jak organizm, potrzebuje ono po¿ywienia w postaci  p r z e s t r z e -
n i  ¿ y c i o w e j (Lebensraum) i surowców. Pañstwa stale wspó³zawodnicz¹ o prze-
strzeñ i surowce. Jako organizmy przechodz¹ okres m³odoœci, dojrza³oœci i staroœci 
z mo¿liwoœci¹ odm³odzenia siê.

W 1896 r. Ratzel przedstawi³ siedem  p r a w  r o z w o j u  p a ñ s t w a:
1) przestrzeñ pañstwa poszerza siê wraz z ekspansj¹ ludnoœci maj¹c¹ tê sam¹ kul-

turê,
2) terytorialny wzrost nastêpuje za innymi aspektami rozwoju pañstwa,
3) pañstwo roœnie przez wch³anianie mniejszych jednostek politycznych,
4) granica jest peryferyjnym organem pañstwa, który odzwierciedla jego si³ê i roz-

wój, st¹d nie jest ona sta³a,
5) pañstwa w trakcie rozwoju szukaj¹ terenów nadaj¹cych siê do wch³oniêcia,
6) kierunek ekspansji przesuwa siê od pañstw bardziej do s³abiej rozwiniêtych 

cywilizacyjnie,
7) d¹¿enie do ekspansji terytorialnej roœnie w miarê poszerzania siê obszaru.
¯ y w o t n o œ æ pañstwa mo¿na mierzyæ jego wielkoœci¹. Pojêcia p o ³ o ¿ e n i a 

(Lage) i o b s z a r u (Raum) odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w metodologii badañ Ratzla nad 
pañstwem. „Pojêcie po³o¿enia oznacza, ¿e ¿aden cz³onek cia³a politycznego, a nawet 
ludzkoœci, jakkolwiek by³by oddalony, nie mo¿e byæ traktowany oddzielnie”, obszar zaœ 
oznacza, ¿e ka¿de pañstwo nale¿y rozwa¿aæ z punktu widzenia miejsca, które zajmuje 
w stosunku do swych s¹siadów. Ratzel, dzia³aj¹c w okresie imperializmu niemieckie-



11

go, ³¹czy³ badania naukowe z celami dzia³alnoœci politycznej Niemiec, kierowa³ uwagê 
przysz³ej geopolityki niemieckiej przede wszystkim na pañstwo. By³ to równoczeœnie 
okres jednoczenia siê pañstw niemieckich, okres powstawania Wielkiej Rzeszy.

Tym, który wywar³ decyduj¹cy wp³yw na dalszy rozwój i kierunek geopolityki 
w Niemczech, by³ R. Kjellen (1864–1922), szwedzki prawnik i polityk z Uppsali, autor 
Die Grossmachte der Gegenwart (1914) i Der Staat als Lebensform (1917). Geopolityka 
dla Kjellena by³a dzie³em polityki jako syntetycznej nauki o pañstwie. Przedmiotem 
geopolityki „nie jest ziemia, lecz zawsze i wy³¹cznie ziemia przenikniêta polityczn¹ 
organizacj¹”. Terytorium dla Kjellena by³o „cia³em pañstwa”, dlatego jest wa¿niejsze 
od ludnoœci. Pañstwo bowiem mo¿e utraciæ czêœæ ludnoœci (np. przez emigracjê) bez 
negatywnych skutków, natomiast ka¿da utrata terytorium os³abia pañstwo, a nawet je 
unicestwia. Z tego punktu widzenia równie¿ terytorium mo¿na porównaæ do wyodrêb-
nionego organizmu (st¹d tak wa¿ne jest znaczenie granic).

Kjellen wydzieli³ kilka kryteriów, wed³ug których nale¿y badaæ pañstwo:
1) kratopolityka (Kratopolitik) – nauka o organizacji w³adzy,
2) socjopolityka (Soziopolitik) – badanie stosunków i potrzeb spo³ecznych,
3) etnopolityka (Ethnopolitik) – badanie psychologii narodu,
4) ekopolityka (Oekopolitik) – nauka o gospodarce,
5) geopolityka (Geopolitik) – badanie œrodowiska geograficznego pañstwa.
Geopolityka by³a wiêc dla Kjellena pojêciem szerokim, kompleksowo ujmuj¹cym 

problem pañstwa. B i o l o g i c z n o - o r g a n i c z n a  t e o r i a  K j e l l e n a, stawiaj¹c 
na pierwszym miejscu pañstwo jako jednoœæ geograficzn¹, trafi³a na podatny grunt 
w Niemczech po I wojnie œwiatowej. Niektórzy geografowie sarkastycznie nazywaj¹ 
geopolitykê, tê odrêbn¹ naukê powsta³¹ w Niemczech, „dzieckiem przewrotu wojen-
nego i dzieckiem klêski”.

Kjellen uwa¿a³, ¿e pañstwo stale wspó³zawodniczy z s¹siaduj¹cymi pañstwami, 
chc¹c zdobyæ prawo do przewodzenia innym. Pañstwa wiêksze powinny rozci¹gaæ w³a-
dzê lub zwierzchnictwo nad mniejszymi, a na œwiecie powinno istnieæ tylko kilka bardzo 
du¿ych i krañcowo silnych pañstw, tzw. m o c a r s t w. Kjellen, bêd¹cy germanofilem, 
widzia³ Europê jako superpañstwo kontrolowane przez Niemcy.

Pod koniec I wojny œwiatowej niektórzy niemieccy politolodzy, geografowie i na-
cjonaliœci wykorzystali pogl¹dy Kjellena do umocnienia starej niemieckiej filozofii 
politycznej. By³o to wa¿ne „narzêdzie” s³u¿¹ce do odbudowy Niemiec jako mocar-
stwa œwiatowego. T¹ sam¹ ideologi¹ próbowa³y tak¿e pos³u¿yæ siê inne pañstwa, 
m.in. W³ochy i Japonia. Na podstawie koncepcji teoretycznych Ratzla i Kjellena 
utworzono w Niemczech w 1919 r. Institut für Geopolitik (zwany tak¿e szko³¹ geo-
polityków), którego kierownikiem zosta³ geograf, genera³ K. Haushofer (1869–1946). 
Instytut ten skupi³ grupê naukowców, dziennikarzy i polityków, którzy byli propa-
gatorami idei geopolitycznych. W 1924 r. Haushofer za³o¿y³ miesiêcznik Zeitschrift 
für Geopolitik. Wydawano liczne publikacje ksi¹¿kowe i mapy, które naukowo uspra-
wiedliwia³y niemieckie roszczenia i podboje terytorialne. W 1927 r. przedstawiono 
definicjê nowej dyscypliny naukowej: „Geopolityka jest nauk¹ o geograficznych 
ograniczeniach zjawisk politycznych. Jako nauka o politycznym organizmie prze-
strzennym i jego strukturze wykorzystuje szeroko metody nauk geograficznych”. 
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Istot¹ tej definicji jest traktowanie zjawisk politycznych jako skutku uwarunkowañ 
geograficznych.

Haushofer i jego wspó³pracownicy zmodyfikowali teoriê pañstwa Ratzla i Kjellena, 
dodaj¹c elementy niemieckiego szowinizmu oraz kultu rasy i wodza. By³o to potrzeb-
ne Haushoferowi do celów agitacyjno-politycznych, aby móg³ wykazaæ, w jak brutalny 
sposób rozerwano naturalny organizm Niemiec wprowadzaj¹c traktaty po I wojnie 
œwiatowej.

W 1936 r. na kongresie geografów niemieckich okreœlono geopolitykê jako „naukê 
o pañstwie opart¹ na podstawach nauk o Ziemi i wykorzystuj¹c¹ biologiczn¹ zasadê 
– ujmowania wydarzeñ politycznych jako geograficznie uwarunkowanych zjawisk ¿ycio-
wych”. W zwi¹zku z tym w ostatnich latach przed II wojn¹ œwiatow¹ wysuniêto jako no-
we zagadnienie „problem przestrzeni w³aœciwej dla danej rasy” (H.J. Scheppers, 1937), 
stwierdzaj¹c, ¿e wspó³oddzia³ywanie rasy i obszaru nie zale¿y od wp³ywu œrodowiska, 
lecz stanowi odwieczne harmonijne wspó³istnienie.

Takie ukierunkowanie teorii geopolityki nie by³o jednak przyjmowane przez na-
ukowców niemieckich bez zastrze¿eñ. Krytycy szko³y Haushofera ³¹czyli powrót do 
pierwotnej teorii Kjellena, zak³adaj¹cej, ¿e geopolityczny punkt widzenia pañstwa 
jest tylko jednym z wielu aspektów badañ nad pañstwem, z tez¹, ¿e warunków geo-
graficznych nie mo¿na analizowaæ bez innych czynników ¿ycia politycznego. Równo-
czeœnie wykorzystywali w tej argumentacji bogate piœmiennictwo dotycz¹ce geopoli-
tyki, stwierdzaj¹c, ¿e wspóln¹ jego cech¹ jest ujmowanie pañstw z punktu widzenia 
dynamicznego. Na tych zasadach opar³ definicjê geopolityki A. Grabowsky (1933). 
Wychodzi³ on z za³o¿enia, ¿e geografowie uwa¿aj¹ Ziemiê i jej w³aœciwoœci za trwa³e, 
geopolityka zaœ, bêd¹c czêœci¹ polityki, ujmuje to, co jest w Ziemi zmienne lub to, 
co dla ka¿dej epoki i dla ka¿dego pañstwa ma inne znaczenie. To dynamiczne ujêcie 
problemu, pomijaj¹c historiozoficzn¹ podbudowê, sprawi³o, ¿e zaliczono geopolitykê 
do nauk politycznych i tym samym zaprzestano ujmowania jej z „przyrodniczego” 
punktu widzenia. Uprawiania geopolityki zaniechano wraz z upadkiem Niemiec na-
zistowskich w 1945 r. Odrzucono j¹ jako teoriê usprawiedliwiaj¹c¹ agresjê i przemoc. 
Niektóre elementy geopolityki s¹ jednak nadal aktualne. W gruzach leg³a organiczna 
teoria pañstwa, lecz wartoœæ jej dla geostrategii da³a ten aspekt geopolityce, który 
pozwoli³ jej prze¿yæ potêpienie bezpoœrednio po zakoñczeniu wojny. Geopolityczne 
widzenie œwiata, regionów i pañstw jest nadal g³oœno dyskutowane.

Pewn¹ odmian¹ geopolityki jest uprawiana wci¹¿ g e o s t r a t e g i a. W jej roz-
woju g³ówn¹ rolê odegrali uczeni angielscy i amerykañscy, którzy prócz ogólnych 
problemów geopolitycznych zajmowali siê aktualnie prowadzonymi politykami lub 
strategiami ich w³asnych rz¹dów. Jednym z nich by³ A.T. Mahan (1840–1914), histo-
ryk i admira³ Stanów Zjednoczonych, autor m.in.: The Influence of Sea Power Upon 
History, 1660–1783 (1890). Mahan podkreœla³ rolê morza w ¿yciu pañstwa, by³ wielkim 
orêdownikiem budowy potê¿nej floty marynarki wojennej. Jego zdaniem na rozwój 
i utrzymanie potêgi morskiej oddzia³uj¹:

1) po³o¿enie geograficzne,
2) fizyczne ,,ukszta³towanie” pañstwa (rodzaj wybrze¿a),
3) rozci¹g³oœæ terytorialna (d³ugoœæ linii brzegowej),


