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ƲVADAS
Vos prasidơMĊs dvidešimt pirmasis amžius pasauliui atnešơ keletą
tarptautinĊ sistemą sukrơtusiǐ ƳY\NLǐ, atskleidusiǐpasikeitusƳ transnaFLRQDOLQLǐ JUơVPLǐ SREǌGƳ priYHUWXVLǐQDujai pažvelgti Ƴ saugumo sampratą bei Ƴ tarptauWLQơs sistemos poOLDULãNXPą. Pats žymiausias iš ãLǐ
ƳY\NLǐ buvo 2001m. rugsơjo 11d. terorisWLQơV atakos -XQJWLQơVH Amerikos Valstijose, kai Ƴ Pasaulio Prekybos Centrą Niujorke ir Ƴ Pentagono
pasWDWą Vašingtone ƳVLUơåơ terorisWLQơV grupuotơV Al Qaeda nariǐ užgrobti
OơNWuvai. Po Rugsơjo 11-os JAV inicijuotą karąprieš tHURUL]Pą, kuris
buvo pradơtas Afganistane, palaikơ daugelis didžiǐjǐ pasaulio valsW\ELǐ
susivienijXVLǐ prieš EHQGUą JUơVmĊ – tHURUL]Pą gDOLQþLą kelti pavojǐ bet
kuriai WDUSWDXWLQơV EHQGUXRPHQơV daliai.
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Bendros JUơVmơV suYLHQ\Wǐ pasaulio valsW\ELǐ YLHQ\Eơ truko neilgai. Jau 2003 meWǐ pavDVDUƳ JAV vienašališkai pradơjo NDUą Irake neatsižvelgdama Ƴ NLWǐ didžiǐjǐ valsW\ELǐQHSULWDULPą JAV veiksmǐ vienašališkumas bei karo Afganistane metu išaiškơMĊ didžiuliai technologiniai ir
kariniai skirtumai tarp JAV ir NLWǐ VąjXQJLQLQNLǐ išryškino tarptauWLQơV
sistemos unipoliariškXPąPo Rugsơjo 11-os ƳY\NLǐ GLGHOơ dalis tarptautiniǐ santykiǐ tyrinơWojǐ iškơOơ SULHODLGą, kad šiuo metu tarptauWLQơMH
sistemoje yra tik vienas polius – supergDO\Eơ (kai NXULǐ tyrinơtojǐnuomone – hypergDO\Eơ  – JAV.
Tik vieno poliaus buvimas tarptautinơje sistemoje gali sukelti skirtingas pasekmes. Kai kuriǐ W\ULQơWRMǐ nuomone, WDUSWDXWLQơs sistemos
unipoliariškumas yra taikus. Kiti teigia, kad unipoliariškumas slepia JUơVmes tarptautiniam saugumui. Šio straipsnio tikslas – SDQDJULQơti unipoOLDULQơV sistemos ypatybes ir, keliant SULHODLGą kad unipoliarLQơ valsW\Eơ
kelia JUơVmĊ tarptauWLQơV sistemos stabilumui, pabandyti numatyti unipoOLDULQơV sistemos pabaigos variantus.

TARPTAUTINIǏ SISTEMǏ KLASIFIKACIJA
Martin Hollis ir Steve Smith (1991) teigia, kad „<..>tarptautinơ
sistema gali reprezentuoti anarchišką grupuotĊ, kurią sudaro savanaudžiai vienetai, bendradarbiaujantys tik tiek, kiek jiems patogu”1 Kenneth Waltz (1979) sistemą DSLEǌGLQa kaip tarpusavyje sąveikaujaQþLXV
vienetus ir sWUXNWǌUą TarptauWLQơV sistemos vienetai yra valst\EơV. Visos tarptauWLQơV sistemos yra anarchiškos; jos skiriasi tik tuo, kaip tarp
vienetǐ pasiskirstĊ VXJHEơMLPDL, kuriems persiskirstant, kinta sistemos
sWUXNWǌUD.2 K.Waltz ƳåYHlgia tik vieną kinWDPąMƳ tarptautinơje sistemoje
– poOLDULQĊ jos sWUXNWǌUą3 .
3ODþLąja prasme tarptautinơ sistema reiškia savarankiškǐ  politiQLǐ
es\ELǐ sąveikaujDQþLǐ tarpusavyje tam tikra tvarka ir tam tikru dažnumu, derinƳ4 . TarptautLQơVLstema – ją VXGDUDQþLǐ vieneWǐ sąYHLNǐ suma 5 .
TarptauWLQơVVLstemos pagrindiniai veikơjai yra suverenios valsW\EơV kurioms EǌGLQga bent formali lyJ\Eơ. Tarptautinơje sistemoje kiekviena
šalis siekia savo WLNVOǐ – bǌWent šia prasme tarptautinơ sistema yra anarchiška. TarptauWLQơVDQDUFKijos sąvoka remiasi faktu, kad QơUD jokio už
valsW\EĊ viršesnio darinio; valsW\EơV yra pagrindiniai suverenǌs dariniai
WDUSWDXWLQơMe YLVXRPHQơMH. 6
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Nagrinơjant tarptautinĊ sistemą remiantis realizmo ir neorealizmo
paradigmomis, ypatingai svarbu yra galios sąvoka. Hans Morgenthau teigia, kad ³!WDUSWDXWLQơV sistemos SREǌGLV lemia pagrindines kiekvienos kRQNUHþLRV valsW\EơV užsienio politikos orientacijas, o tai, kRNLą poliWLNą YDOVW\Eơ vykdo, priklauso nuo MRVSDGơWLHV WDUSWDXWLQơV sistemos galios sWUXNWǌURMH”7 . Tarptautiniǐ santykiǐ bei diplomatijos kontekste galia yra suprantama kaip vienos valsW\EơV galơjimas ƳWDkoti ar kontroliuoti
kitas valstybes. ValsW\EơV, gDOLQþLRs tai daryti, vadinamos gal\EơPLV
ValsW\Eơs galia dažnai skirstoma Ƴ kieWąją ir PLQNãWąjąJalias 8 . Kietoji
galia – sąvoka, kuri susijusi su galia, kyODQþLD iš NDULQLǐ ir GLSORPDWLQLǐ
priemRQLǐ. Minkštoji galia – sąvoka, kuri susijusi su galia, kyODQþLa iš
ekonRPLQLǐ ir kulWǌULQLǐ priemRQLǐ
Pagal galios kriterijǐ valsW\EơV WXULQþLRV gDO\ELǐ sWDWXVą dažniausiai yra papildomai klasifikuojamos:
ġ HypergDO\Eơ – JDO\Eơ kuri yra žymiai sWLSUHVQơ nei bet kokie
potHQFLDOǌV varžovai.
ġ SupergDO\Eơ – valsW\Eơ
kuri gali ƳWDkoti Ƴvykius ar
projektuoti gDOLą SODþLX mastu. Šiuolaikiniais terminais tai
galơWǐ EǌWL vie- netas, turintis sWLSULą ekonRPLNą GLGHOĊ
populiaciją stiprias gin- kluoWąVLDV SDMơJDV taip pat ir oro
SDMơgas bei kosmoso SDMơJX- mus, bei didžLXOƳ masinio naikinimo
JLQNOǐ DUVHQDOą Supergaly- EơV dažnai turi kolonijas ar
satelites9 valstybes.
ġ Didžioji gDO\Eơ – valsW\Eơ  NXUL yra viena iš lyderiaujDQþLǐ
pa- saulio JDO\ELǐ
ġ VLGXWLQơ JDO\Eơ – valsW\Eơ  NXUL negali dominuoti kitoms
vals- W\EơPVWDþLDX turi WDUSWDXWLQĊ ƳWDNą Dažnai šis terminas
var- tojamas regioninei galybei DSLEǌGLnti – valsW\Eơ kuri
dominuoja kitoms regiono YDOVW\EơPV
Tradiciškai sistemos yra klasifikuojamos pagal poOLǐ VNDLþLǐ kuris
rodo galios pasiskirsW\Pąsistemoje. Poliumi gali bǌti: a) vienas veikơjas
(dažniausiai YDOVW\Eơ ; b) vertikali VWUXNWǌUD, jungianti vieną JDOLQJą
valstybĊ ir grupĊsilpnesniǐ valsW\ELǐ; c) horizontali sWUXNWǌra - lyJLǐ
YDOVW\ELǐ VąMXQJD arba blokas.
Egzistuoja Ƴvairios nuomRQơs Gơl to, kokia galinga turi bǌti valsW\Eơ kad bǌWǐ kvalifikuojama kaip polius, arba, tiksliau, kokie yra reikalavimai vienetams, sudarantiems poliarinĊ sistHPą. Neorealistinơ bei
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sWUXNWǌULQLR realizmo teorijos laiko, kad esminis reikalavimas poliarinơV
sistemos vienetams yra SDMơJXmǐSDVNLUstymas. Neorealistai skaiþLXRja
\SDþ gDOLQJǐ valsW\ELǐ VNDLþLǐ tam, kad nusWDW\Wǐ sistemos poliariškuPą DU sistema unipoOLDULQơ bipoOLDULQơ ar multipoOLDULQơ Poliariškumas
taip pat matuojamas dydžiu, pagal NXUƳ valsW\EơV formuoja aljansus bei
koalicijas. Taip pat paEUơåLDPD SDMơJXmǐ paskirstymo tarp poliaULQLǐ valstybiǐ svarba10 .
PoOLDULQơ sistemos sWUXNWǌUD parodo nepriklausomǐGLGåLǐjǐ valstyELǐ VNDLþLǐ ir jǐ tarpusavio santykius. Poliariškumas susiMĊV su tarptauWLQơV sistemos veikơjǐ VNDLþLXPL ir SDMơJXmǐ pasiskirstymu tarp jǐ Unipoliarine vadinama tokia tarptauWLQơV sistemos sWUXNWǌUDNXULoje yra tik
viena viršenybĊ turinti galybơ11 . Bipoliarinơje sistemoje yra du dideli
MơJRs centrai arba dvi GLGHOơs YDOVW\EơV, arba dvi glaudžiai susijusios
aljansǐ sistemos, kurios dominuoja politikoje. Multipoliarinơsistemos
VWUXNWǌUD turi tris ar daugiau MơJRV centrus, WDþLDX joje yra daug panašaus lygio valsW\ELǐ TarptauWLQơVVLstemos, WXULQþLRV du polius (bipoliaULQơV  yra labiau linkusios Ƴ karus nei sistemos, DSLPDQþLRV dLGHVQƳ veikơMǐ VNDLþLǐ (multipoOLDULQơV  su labiau išsklaidyta galia12 . Dažniausiai
WDUSWDXWLQLǐ VDQW\NLǐ OLWHUDWǌURMH WDUSWDXWLQơV sistemos skirstomos Ƴ multipoliarines sistemas, WXULQþLDs mažiausiai penkias apytikriai lygiaverþLR stiprumo GLGåLąVLDV valstybes, ir bipoliarines sistemas, tuULQþLDVtik
dvi13 . UnipoOLDULQơV sistemos sąvoka \SDþ aktuali tapo tik po Šaltojo karo
pabaigos.

ŠIUOLAIKINƠ TARPTAUTINƠ SISTEMA
ŠiuoODLNLQơV Europos valsW\ELǐ sistemos konWǌUDL išryškơjo po Trisdešimties meWǐ karo (1618-1648). Vestfalijos taikos sutartis, kuria buvo
užbaigtas šis karas, buvo pasirašyta 1648 metais ir ƳWYLUWLno naują modernią Europos valstybiǐ sistemą14 . Vadinamoji Vestfalijos sistema UơmơVL valsW\EơV kaip suvereno ar DXNãþLDXVLRV valdžios bei lygybơVtarp
suYHUHQLǐ valsW\ELǐ samprata. Tai buvo sistema, kuria nustatomi normatyviniai neutraliteto ir neintervencijos principai bei teisingo karo doktrina; siekiama išvengti GLGHOLǐ NDUǐ per tokius mechanizmus kaip galios balansas. Šis modelis, paremtas galios balanso principu, pasak daugelio PRNVOLQLQNǐ galiojo iki XX amžiaus, kai kurie mokslininkai teigia, kad jo OLHNDQǐ galima atrasti ir šiais laikais15 .
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Po Napoleono NDUǐ Y\NXVLǐ 1803 – 1815 metais, nusistovơjo multipoliarinơsistema. TDþLDu XX amžiaus pradžioje paaiškơjo, kad galios
balansu paremta sistema QơUa patvari: Europos centre iškilo Vokietija,
kuri pradơjo VSDUþLDL ginkluotis. Daugelis tarptauWLQơV politikos tyrinơtojǐ teigia, kad galios pasiskirstymo pokyþLDL EǌQD nulemti dviejǐ pagrindiniǐ SULHåDVþLǐ: SDMơJXPǐir materialiniǐ ištekliǐ išsisklaidymas per
tam tikrąlaiką bei atsvaros galios koncentracijai VXNǌULPDV, tai argumentuojant išnaudojimo baime16 . Šis aiškinimas itin tinka situacijai Europoje XX amžiaus pradžioje nusakyti: Vokietijos gyventojǐ skaiþLXV
1870 – 1914m. išaugo nuo 40 iki 65mln.; 1914m. Vokietijai teko beveik
SXVơ plieno gamybos Europoje apimties. Vokietijos sustiprơjimas Oơmơ
kad Europoje prasidơjo ginkluotơV varžybos, \SDþ NDULQLǐ laiYǐ ir artilerijos SUDPRQơMH
Sustiprơjus Vokietijai, prasidơjo varžybos GơO galios, Oơmusios dviejǐ pasauliniǐkarǐ NLOLPą. Jau Pirmojo Pasaulinio karo metais Ƴsigalơjo
bipoOLDULQơ sistema, kurioje vienu poliumi tapo Vokietija, Austrija-Vengrija ir Turkija, kitu – 3UDQFǌ]ija, Rusija ir Didžioji Britanija. Tarpukaryje tarptauWLQơ sistema turơjo multipoOLDULQơV sistemos EUXRåǐWDþLDX po
Antrojo Pasaulinio karo tarptauWLQơVLstema palaipsniui YơO tapo bipoliaULQơ kurioje poliais buvo JAV ir visas VDNDUǐ pasaulis bei SovieWǐ Sąjunga ir jos VDWHOLWơV
Egzistuoja Ƴvairios nuomRQơV apie sistemos poOLDULãNXPą Šaltojo karo
metais. Labiausiai paplitusi nuomRQơ yra ta, kad YLVą âDltojo karo laikoWDUSƳ iki 1990 meWǐ kai suiro vienas iš poOLǐ – SovieWǐ Sąjunga, išliko
bipoliarinơsistema. Po 1990 metǐ tarptautinơ sistema laipsniškai tapo
unipoliarine, kurioje vienintelis polius – hegemonas – yra JungWLQơV Amerikos Valstijos. 'ơl pasaulio unipoliariškumo po Šaltojo karo pabaigos vyksta daug GLVNXVLMǐ WDþLDX vis GơOWR daugelis PRNVOLQLQNǐ pripažƳVWDkad
šiuoODLNLQơ sistema turi visus unipoOLDULQơV sistemos bruožus.
Po Sovietǐ Sąjungos žlugimo buvo daug bandymǐdiskutuoti apie
tarptauWLQơV sistemos sWUXNWǌURV pokyþLXV bei karus ir konfliktus, kurie
bus EǌGLQJL ateities pasauliui. Šie bandymai apima unipoliarinio pasaulio samSUDWąNXULDme JAV lieka vienintele pasaulio supergalybe, bei labiau multipoOLDULQơV sistemos samprata, kurioje vienas ar keletas JAV prilygsWDQþLǐkonkurenWǐ iškils per artimiausius dvidešimt pirmo amžiaus
GHãLPWPHþLXs 17 .
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UNIPOLIARINƠS SISTEMOS POBǋDIS
Egzistuoja svDUEǌV skirtumai tarp poOLǐ VNDLþLDXV ir Mơgos koncentracijos tarp jǐ bei tHRULQLǐ SULHODLGǐ apie NDUą WDLNą ir staELOXPą sistemos viduje. Pasak neorelisWǐ karas yra labiau tikơtinas, jeigu galios nelygumas egzistuoja tarp GLGåLǐjǐ poOLDULQLǐ veikơjǐ PoOLǐ skaLþLXV ir Mơgos koncentracijos tarp poOLDULQLǐ valsW\ELǐ laipsnis yra svarbus faktorius, darant prielaidas, ar karas SUDVLGơV
Pagal tarptauWLQơV sistemos sWUXNWǌUą galima daryti prielaidas apie
valsW\ELǐ elgHVƳ ir poOLQNƳ Ƴ karus. Unipoliarinơje sistemoje valsW\EơV siekia apsaugoti savo nepriklausRP\EĊ siekdamos pusiausvyros prieš virãHQ\EĊ WXULQþLą JDO\EĊ arba KHJHPRQą arba VXNLOXVL YDOVW\Eơ pagaliau
nušalina lyGHUƳ Multipoliarinơje arba išskirstytos galios sistemoje valsW\EơV formuoja aljansus galios pusiausvyrai pasiekti, WDþLDX aljansai yra
lanksWǌV Karai gali kilti, WDþLDX MLHEǌQD gana ribotos apimties. BipoliaULQơVH sistemose aljansai yra griežtesni, tai sukelia gDOLP\EĊ kilti didesniems konfliktams, galbǌt netgi globaliniam karui 18 .
.ODVLNLQơs galios balanso teorijos šalininkai teigia, kad unipoliariškumas yra pavojingas ir nestabilus. Egzistuoja tendencija, kad kitos
gDO\Eơs susijungs ar susivienyVƳ koaliciją tam, kad sudarytǐ opoziciją
stipriausiajai valstybei, kuri per savo VWLSUXPą LU ƳWDNą kelia JUơVmĊ maåHVQơPs valsW\EơPV. Tai neišvengiamai veda Ƴ didelio masto konfOLNWǐ
prielaidas. Sekant šia logika, pusiausvyra gali EǌWL atstatyta, jeigu pirmaujanti valst\Eơ yra priešinama oponuojDQþLRV valsW\ELǐ JUXSơVGLGơjantiems SDMơJXPDPV Tokiu atveju unipoliariškumas yra laikinas 19 .
William Wohlworth (1999) teigia, kad dabartinơ tarptautinơ sistema yra unipoOLDULQơ o dabartinis unipoliariškumas yra taikus bei ilgalaikis20 . Unipoliariškumo ilgalaikiškumas priklauso nuo daugelio faktorLǐ
tarp NXULǐ yra ir unipoOLDULQơV valsW\EơV noras išlaikyti savo pozicijąUnipoliariškumas DSLEUơåLDPDV kaip sWUXNWǌUD kurioje unipoliarinơs valstyEơV SDMơJXPDL yra tokie dideli, kad jokios valsW\ELǐ kombinacijos negali
jǐ atsverti. Dvidešimt pirmojo amžiaus pradžios sistema, pasak Wohlworth’o, yra unipoOLDULQơ nes JAV yra pirmoji valsW\Eơ pasaulio politikos
istorijoje, turinti viršenybĊ ištisame spektre SDMơJXmǐ, tokiǐ kaip ekonominiai, kariniai, politiniai, geopolitiniai bei technologiniai.21
Argumentas, kad unipoliariškumas yra taikus, remiasi realizmo –
hegemonijos 22 teorijomis. Unipoliarinơje sistemoje karǐ tarp didžiǐjǐ
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gDO\ELǐ nebuvimas bei varžybos GơO prestižo ar saugumo nekyla dơO dviejǐ
SULHåDVþLǐ pirmiausia, dominuojDQþLRV valsW\EơV galios pranašumas panaikina hegemRQǐ vDUå\Eǐ SUREOHPą pasaulio politikoje, antra, tai sumažina galios balanso politikos mastus tarp didžiǐjǐ valstybLǐ
HegemRQǐ teorija teigia, kad ypatingos galios valsW\EơV– hegemonai – puoselơja tarptauWLQĊ tvDUNą ir palaiko staELOXPą tol, kol skirtingas
galios augimas lemia kurios nors YDOVW\EơV JDOLQþLRV mesti iššǌNƳ dominuojDQþLDi valstybei Gơl lyderiavimo, nepasitHQNLQLPą. Kuo aiškesnơ ir
GLGHVQơ galios koncentracija dominuojDQþLRMH valstybơje, tuo taikHVQơ bus
WDUSWDXWLQơV sistemos tvarka.
Esminis dalykas hegemRQǐ teorijoje yra tai, kad konfliktas kyla tokiu atveju, jeigu lyderis ir tas, kuris jam metơ LããǌNƳ nesutaria GơO reliatyvios savo galios. Lyderis turi save laikyti SDMơJLX apginti sistemos status quo, kai tuo SDþLX metu antroji YDOVW\Eơ tiki, kad ji turi pakankamai
galios tam, kad vDUå\WǐVL su dominuojDQþLD valstybe. Jeigu sistema yra
unipoOLDULQơ, didžiosios gDO\Eơs hierarchija turi bǌti stabilesnơ nei bet kokia hierarchija, egzistuojanti sistemoje su daugiau nei vienu poliumi. Kadangi unipoliariškumas remiasi beprecedente JAV galios koncentracija, QơUD
potencialaus konflikto, gDOLQþLo kilti iš hegemonǐ vDUå\Eǐ, šaltinio.
Galios balanso teorija kelia SULHODLGą kad bet kokia sistema, NXULą
sudaro valsW\EơV turi poOLQNƳ Ƴ pusiausY\Uą Tol, kol sistema išliks unipoOLDULQơ galios balanso teorija prognozuoja WDLNą BipoOLDULQơ sistema labiau linkusi ƳNDUXV nei multipoOLDULQơ kadangi sumažơja neaiškumas GơO
galimo agresoriaus. Remiantis ta SDþLD logika, unipoliariškumas yra mažiausiai linkĊV ƳNDUXV iš YLVǐ ƳPDnomǐ sWUXNWǌUǐ Tol, kol sistema išlieka
unipoOLDULQơ yra itin mažas neWLNUXPDVGơO aljDQVǐ pasirinkimo ar galios
apVNDLþLavimo. Tol, kol saugumo politika yra orientuoWDƳ vienintelio poliaus gDOLą ir preferencijas, mažai tikơtina, kad “antrosios” valsW\EơV ƳVLvels Ƴ varžybas GơO saugumo ar prestižo. TDþiau unipoOLDULQơV sistemos
lyderis gali bǌti labiau intervencionistas nei ankstHVQơs sistemos lyderiai. Naudodamasis NLWǐ valsW\ELǐ saugumo priklausomybe kaip vienaãDOơV galios privalumu, vienintelis polius gali sukurti aljDQVǐ sistHPą kuri sumažina DQWUDHLOLǐ YDOVW\ELǐ UǌSHVþLXV
Abi teorijos – tiek galios balanso, tiek hegemonǐ – paEUơåLa tai,
kad GLGHOơ galios koncentracija palaiko sWUXNWǌURMH WDLNą Galios balanso
teorija teigia, kad “maža yra gražu”23 . Tuo remiantis galima teigti, kad
vienas polius yra geriausias variantas, o saugumo varžybos tarp didžiǐjǐ
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galybiǐturơtǐ EǌWi minimalios. Hegemonǐteorija teigia, kad aiški dominuojDQþLRV valsW\EơV galios YLUãHQ\EơWXULnt YLVDSXVLãNą galios “rinNLQƳ´ turơWǐ eliminuoti varžybas GơO pirmHQ\EơV
Neorelistams unipoliariškumas yra mažiausiai stabili iš YLVǐ strukWǌUǐ kadangi GLGHOơ Mơgos koncentracija kelia JUơVmĊ kitoms valsW\EơPV
ir priYHUþLD jas imtis veiksmǐ kad bǌWǐ atstatyta pusiausvyra. K.Waltz’o teigimu, “nesubalansuota galia yra potenciali JUơVmơ visiems kitiems”.
.LWǐ mRN\NOǐ mokslininkai laikosi pozicijos, kad GLGHOơ Mơgos koncentracija užtikrina WDLNą, WDþLDu jie abejoja, kad JAV viršenybơ gali išlikti
ilgai: atsiranda nuomRQLǐ kad unipoliariškumas tơUD tik iliuzija, akimirka, kuri ilgai QHVLWĊV
Unipoliariškumas yra sWUXNWǌUDNXULRMH vienos šalies SDMơJXPDL yra
per dideli, kad bǌWǐ ƳPDnoma jiems sukurti atsvDUą TDþLDX tuo pat metu
ãLHSDMơJXPDL QơUD taip stipriai koncentruoti, kad VXVLNXUWǐ glREDOLQơ imperija. Unipoliariškumas neturi EǌWi painiojamas su daugiapoliarine ar
bipoliarine sistema, kurioje yra viena \SDþ stipri poOLDULQơ valsW\Eơ ar su
imperine sistema, kurioje yra tik viena didžioji JDO\Eơ
Puolantysis realizmas24 teigia, kad “kiekvienos vDOVW\Eơs tikslas –
maksimizuoti savo JDOLą pasaulyje, kas reiškia galios ƳJiMLPą kLWǐ valstybiǐ VąVNDLWD´ 25 . SWUXNWǌULQLDi faktoriai, tokie kaip anarchija ir galios
paskirstymas, yra svarbiausi aiškinant tarpWDXWLQĊ poOLWLNą
PuoODQþLRMR realizmo teorija \SDþ paEUơåLD galios svDUEą tarptautinơje sistemoje. Pasak puoODQþLRMR realizmo teoreWLNǐ tarptautiQơsistema
yra DQDUFKLQơ kurioje Qơ viena YDOVW\Eơ negali EǌWL tikra GơO NLWǐ valstybiǐ VLHNLǐ, kad kita valstybơ nepanaudos savo kariniǐSDMơJǐ užpulti
SLUPąją valsW\EĊPagrindinis YLVǐ valsW\ELǐ tikslas yra išlikimas, tRGơO
saugumas yra SDJULQGLQơ valsW\EơV elgesio motyvacija. PuoODQþLojo realizmo teorija teigia, kad valsW\EơV yra racionalios: MRVPąsto strategiškai
apie savo LãRULQĊ situaciją ir renkasi strategijąNXUL atrodo tinkamiausia
saugumo ir išlikimo tikslams pasiekti.
PDþLRVH -XQJWLQơVH Amerikos Valstijose esama VNLUWLQJǐ SRåLǌULǐ Ƴ
unipoOLDULQĊ sistHPą kurioje JAV yra vienintelis polius. Skirtingoms mokykloms atstovaujantys mokslininkai turi skirtingas vizijas, kaip JAV turơtǐ elgtis su savo unipoliariškumu. Izoliacionistai norơtǐtiesiog ignoruoti unipoOLDULãNXPą³SDkelti pakHOLDPąMƳ tilWą´ ir ginti Amerikos TvirtoYĊ26 . TDþLDu galima kelti prielaidas, kad ši “tvirtoYơ” buvo sugriauta
Rugsơjo 11-osios terorisWLQơPLV atakomis. Liberalaus internacionalizmo
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atstovams nepatinka unipoOLDULQơV galios. Jie norơWǐ unipoliariQĊ gDOLą padalinti Ƴ gaEDOơOLXV tuomet JAV DWVLGXUWǐQDXMRMH globalinơje architHNWǌroje, kurioje Amerika taptǐne tarptautiniǐ ƳY\NLǐ WHLVơMX, bet geru ir
paklusniu tarptauWLQLX  SLOLHþLX Realistai turi DLãNLDXVLą unipoliarinio pasaulio ir jo naudos VXSUDWLPą vienašališkumas ir – jeigu EǌWLna – priešlaikiniai veiksmai27 . Demokratinio globalizmo mokyklos atstovai siekia
ginti Amerikos idơją per demokratijos VNOHLGLPą, laisves, JAV užsienio
politikos priemones, taip palaikydami unipoOLDULãNXPą. 28

UNIPOLIARIŠKUMO PASEKMƠS
TarptauWLQơV sistemos, kurioje JAV yra vienintHOơ supergDO\Eơ(hypergDO\Eơ , unipoliariškumas sukelia tam tikras pasekmes tarptautinei
sistemai.
Unipoliariškumo pasekme galima laikyti tai, jog JAV yra pirmoji
dominuojanti valstybơ pasaulyje, kuri turi viršenybĊ visuose galios komponentuose: ekonominiame, kariniame, technologiniame ir geopolitiniame. Tai, kad visos galios dimensijos yra sukoncentruotos vienos valstyEơV rankose, gali kelti JUơVmĊ Ƴvertinus neracionalaus galios panaudojimo WLNLP\EĊ
Svarbi unipoliariškumo pasekmơ yra tai, kad tarptautinơje sistemoje šiuo metu QơUD hegemRQǐ vDUå\Eǐ Šaltojo karo metais buvo varžomasi karinơje sferoje Gơl Europos ir Azijos pramRQơs centrǐužkariavimo
gDOLP\EơV. Šiandien nơ viena valstybơ negali prilygti JAV gamtiniais ištekliais, geografija bei augimo lygiu, kas yra bǌtina norint mesti hegemoninƳ LããǌNƳ JAV. 'ơl hegemonǐ varžybǐ nebuvimo galima daryti prielaidas, kad dabartinis unipoliarinis pasaulis yra žymiai saugesnis nei
bipoliarinis ar multipoliarinis, WDþLDu taip galima teigti tik iš dalies,
kadangi po Šaltojo karo vyko nemažai kariniǐ konfliktǐ bei keletas genocido, tokiǐ kaip Ruandoje ar Kosove atvejǐ, kurie pareikalavo išties
nemažai DXNǐ
Ʋvertinus laiko kriterijǐ, galima daryti prielaLGą, kad šis XXI amžiaus unipoliariškumas yra ilgalaikis. Jam jau daugiau nei dešimtmetis
ir, jeigu Vašingtonas “žais teisingomis kortomis”, gali trukti ne trumpiau nei truko bipoliariškumas.
Dar viena unipoliariškumo pasekmơ – unikali veiksmǐ laisYơ kurLą
gauna JAV politikai. Ši unipoliariškumo pasekmơ slepia JUơVmĊ kad ne14

ribojama veiksmǐ laisYơ kuria disponuoja JAV politikai, gali tapti prielaida nekontroliuojamiems JAV veiksmams NLWǐ valsW\ELǐ atžvilgiu.

ATSVARA UNIPOLIARINEI SUPERGALYBEI
Ʋvertinus JAV unipoOLDULãNXPą kaip JUơVmĊ galima bandyti atremti
šią JUơVmĊ Ƴvairiomis priemRQơPLV, kurios DQNVþLDu ar YơOLDu ją susilpninWǐ Galima daryti SULHODLGą kad norint susilpninti unipoliDULQơV valsW\EơV gDOLą reikia sukurti jai prilygsWDQþLą JDOLą taip unipoOLDULQĊ sistePą padarant bipoOLDULQĊ ar multipoOLDULQĊ Ʋvertinus XQLNDOLą ir visapusišką JAV JDOLą, galima kelti prielaidas, kad bene vienintelis variantas
kitoms pasaulio valsW\EơPV VLHNLDQþLRPV atremti JAV unipoliariãNXPą
yra aljanso prieš EHQGUą JUơVmĊ VXNǌULPDV “Daugiašališkumas yra Eǌdas silpnoms šalims padidinti savo gDOLą SULVijungiant prie stiSUHVQLǐ taþLDu daugiašališkumas, VXVLMĊs su didžiosiomis JDO\EơPLV, ir ypaþ su
unipoliarine galia, yra susijĊV su siekiu suvaržyti JDOLą”29 .
Kadangi aljansai yra kur kas mažiau efHNW\YǌV nei valsW\EơV sukuriant ir skleidžiant JDOLą WDUSWDXWLQơMH arenoje, daugelis moksOLQLQNǐ seka K.Waltz’u, atskirdami SDMơJXmǐ SODWLQLPą tarp valsW\ELǐ bei aljDQVǐ
kuriuos valsW\EơV gali suformuoti. UnipoOLDULQơVLstema yra ta sistema,
kurioje atsvara QHƳPDQRPD Kai atsvara tampa ƳPDQRPD sistema nHEơUD
unipoOLDULQơ Taškas, kuriame gali Ƴvykti sWUXNWǌULQLV pokytis, yra susiMĊV su tuo, kaip efektyviai aljansai gali suvienyti individualiǐ valsW\ELǐ
galias. Aljansai suvienija galią tik tiek, kiek patikimai jie Ƴpareigoja,
kiek leidžia sujungti ginkluoWąVLDV SDMơgas, gynybos pramRQĊ tyrimǐ ir
vystymo LQIUDVWUXNWǌUą30 bei VWUDWHJLQLǐ VSUHQGLPǐ SULơPLPą31 .
Egzistuoja daug problemǐ, susijusiǐ su aljansǐ prieš unipoliarinĊ gDOLą
VXNǌULmu. Pirmiausia, aljansai QơUD efektyvi suvienyta MơJD kadangi jiems
tenka VSUĊVWL vidines problemas tarp skirtingas galias ir siekius WXULQþLǐ
valsW\ELǐ kai tuo tarpu hegemonui tenka VSUĊsti tik savo problemas. Vienas polius ƳJauna GLGHVQƳ suYLHQ\Wǐ SDMơJXmǐ galios vieneWą nei bet koks
aljansas, kuris galơWǐ rastis prieš ãƳSoOLǐ Kaip to paY\]GƳ galima pateikti
Europos vidines problemas, N\ODQþLDV LãQHVXWDULPǐ tarp Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir 3UDQFǌ]ijos. Visos šios vDOVW\Eơs yra ir NATO, ir
(6QDUơV visos jos yra buvusios praeities didžiosios JDO\EơV o Didžioji
Britanija ir 3UDQFǌ]ija yra branduoOLQơV valsW\EơV Šios didžiosios Europos valsW\EơV bet kokiame aljanse gali sukelti problemǐ susijuVLǐ su ƳVLvaizduojama savo vieta aljanso hierarchijoje, ƳWDND ir pan.
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Koordinuoti atsvDUą prieš åHP\QLQĊ valsW\EĊ kuri jau yra pasiekusi
unipoOLDULQơV valsW\EơV statuso, yra itin sunku. Netgi žlunganti åHP\QLQơ
unipoliarinơ valstybơ turơtǐ QHƳWLkơtinai dideliǐ galimybiǐžaisti pagal
“skaldyk ir valdyk” WDNWLNą. Kylanti atsvara turơtǐ konfrontuoti ne tik
su unipoOLDULQơV valsW\EơV SDMơgomis, bet ir su tais, kurie yra šios galyEơs VąMXQJLQLQNDL
Aljansai nepakHLþLD sistemos sWUXNWǌURV Tik netolygus galios augimas, arba naujos YDOVW\EơV VXNǌULPDVNDLS galima daryti prielaidas ES
atveju, užbaigs unipoOLDULQƳ laikoWDUSƳ Europai prireiks dešimtmHþLǐ kad
tapWǐ de facto valstybe – jeigu kada nors taps. Kol tai Ƴvyks, unipoliariškumo lemtis priklauso nuo VDQW\NLQLǐ SDJULQGLQLǐ JDO\ELǐ augimo ir atsinaujinimo tHPSǐ Šiuo kRQNUHþLX atveju galima kalbơti apie gaOLPą Rusijos atsinaujinimą ir supergDO\Eơs statuso atgaYLPą, apie Kinijos tolimHVQƳ stiprơMLPą ir NDULQLǐ bei technoloJLQLǐSDMơJXmǐ vysW\Pą bei ES
integraciją iki vientisos valsW\EơV

UNIPOLIARINƠS SISTEMOS PABAIGA
Charles Krauthammer(2004) teigia, kad dvidešimt pirmajame amžiuje galima numatyti du didžiulius geopolitinius pokyþLus: nesulaikRPą
KiniMRVLãNLOLPą bei demoJUDILQƳ Europos åOXJLPą Abu šie pokyþiai neabejotinai išbalansuos tarptauWLQĊ sistemą32 . Remiantis šia prielaida, galima teigti, kad dar dvidešimt pirmajame amžiuje unipoliarinơ sistema
turơWǐSDVLEDigti, o jos vietoje susikurti bipoOLDULQơ ar net multipoOLDULQơ
sistema.
Mokslininkai teigia, kad tarptauWLQơV sistemos unipoliariškumas turơWǐ baigtis tuo, kad sistema taps bipoOLDULQơ ar multipoliarinơ 6LǌORPL
trys galimos unipoOLDULQơV sistemos pabaigRVSULHåDVþLǐ variantai: kitos
valsW\Eơs sugebơtǐ sukurti atsvDUą, regioninơ integracija bei skirtingas
galios augimas. TDþLDX nei vienas LããLǐ varianWǐ neatrodo labai tikơtinas
artimiausioje ateityje.
Robert Hutchings (2003) nuomone, pasaulis dar ilgam išliks unipoliarinis karinơje sferoje, kadangi nebus tokios galios ar grupiQơV galios,
kuri galơtǐ atsverti JAV, WDþLDu atsiras tripoliarinis ekonominơs galios
paskirstymas tarp âLDXUơV Amerikos, Europos ir Azijos 33 .
Charles Kupchan (2003) teigia, kad tarptauWLQơV  VLstemos unipoliariškumas artơja prie pabaigos. Stabilumas ir tvarka, kylantys iš JAV virše16

Q\EơV ilgainiui bus pakeisti DWVLQDXMLQXVLǐ vDUå\Eǐ GơO pasaulio valdymo. JAV unipoliariškumo pabaigą nulems regioninis susijungimas Europoje bei liberalaus internacionalizmo suirimas JAV34 .
Daugelis tarptauWLQLǐ sanW\NLǐ tyrinơWojǐ prognozuoja, kad valstyEơPLV ar YDOVW\ELǐ VąMXQJRPLV kurios ateityje JDOơWǐ tapti supHUJDO\Eơmis ir sukurti atsvarą JAV, pakeisdamos tarptauWLQơs sistemos pREǌGƳ
nuo unipoOLDULQơV ƳELSoOLDULQĊ ar net multipoOLDULQĊ yra besiSOHþLDnti Europos Sąjunga, kurios ekonRPLQơ galia jau gali bǌti lyginama su JAV, bei
kuri turi branduolinius SDMơJXmus, WDþLDX ji yra per daug fragmentuota,
kad bǌWǐ laikoma vieninga galybe. Valstybe, kuri per keleWą dešimtmeþLǐ gali sukurti atsvDUą JAV ir tapti antruoju poliumi, mokslininkai laiko
Kiniją, kuri šiuo metu turi nedidelius branduolinius SDMơJXmus, WDþLDX
didžiausią pasaulyje armiją, didžiausią gyventojǐ VNDLþLǐ bei sSDUþLDL
augDQþLą ekonRPLNą
Be ES ir Kinijos, egzistuoja prielaida, kad kada nors ateityje poliumi galơWǐ tapti CenWULQơ Azija su Rusija kaip hegemonu. TDþLDX problema
yra ne tik tai, kad SDJULQGLQơV regiono JDO\EơV turi EǌWL balansu Rusijos
iškilimui, bet ir tai, kad Rusijos galia toliau mažơja. Nepaisant Rusijos
vadovǐdeklaravimo apie Rusijos siekƳ atgauti supervalsW\Eơs stDWXVą
Rusijos kaip potencialaus poliaus NDQGLGDWǌUD QơUD svarstoma.
Norint pasiekti unipoOLDULQơs vDOVW\EơV pabaigos, neužtenka regioQLQơPV gDO\EơPV koordinuoti poOLWLNą tradiciniuose aljansuose. Jos turi
savo ekonRPLQƳ potHQFLDOą paversti Ƴ kRQNUHþLXV SDMơJXmus, kurios yra
bǌtinos tapimui poliu: gynybos pramRQơ ir galios projekcijos pajơJXPDL
kurie galơWǐ prilygti JAV. Artimiausiu metu EǌWLQD bipoOLDULQơV arba multipoOLDULQơV sistemos VXVLNǌULmo galimybe galơWǐ EǌWL arba tikras Europos ir CenWULQơV Azijos suvienijimas – ES tapimas valstybe de facto, arba
Rusijos imperijos DWNǌULPDV – kas yra itin mažai tikơtina, arba unipoliarinis dominavimas kiekviename regione – Vokietijos, Rusijos, Kinijos
arba Japonijos.
Kita idơja, kuri DQNVþLDX ar YơOLDX ƳWDkos unipoliariškumo pabaigą –
internacionalizmo pokyþLDL SDþLRVH JAV. Unipoliariškumas remiasi politikos, kuriai patinka YLUãHQ\Eơ egzistavimu. Jeigu JAV pavargs nuo buvimo visuotiniu saugotoju, unipoliariškumas pasibaigs. Tikơtina, kad tokiu atverju JAV sieks izoliacionizmo, DQNVþLDu ar YơOLDu ƳWDkosLDQþLR
vienašališkumo SUDGåLą
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Apjungiant Europos ir Azijos LãNLOLPą bei liberalaus internacionalizmo smXNLPą JAV, tampa akivaizdu, kad unipoOLDULQơV sistemos egzistavimas ilgai nesitĊV. Tuo SDþLu metu kyla altHUQDW\Yǌs galios centrai,
JAV traukiasi iš GDXJLDãDOLǐ institucijǐ vardan vienašališkumo, kas kelią JUơVmĊ, kad šie galios centrai susipriešins, taigi tikơtina, kad YơO
SUDVLGơV geopoOLWLQơV varžybos35 .

IŠVADOS
Egzistuoja daug ir ƳvDLULǐ tarptauWLQLǐ sanW\NLǐ teorijǐ nagrinơjanþLǐ ir YHUWLQDQþLǐWDUptauWLQơV sistemos unipoOLDULãNXPą Bandant dabarWLQĊ poOLWLQĊ UHDO\EĊ vertinti pritaikant šias teorijas, tenka pripažinti, kad
vis Gơlto labiausiai tinka realizmo teiginiai apie valsW\ELǐ galios didinimo VLHNLPą siekiant Ƴgyti ir išlaikyti poOLQơV valsW\EơV statuVą
JAV šiuo metu turi sutelkusi GDXJLDO\SĊ precedento neWXULQþLą gaOLą, OHLGåLDQþLą šią valstybĊ kvalifikuoti kaip vienintelƳsistemos poOLǐ
Tokia sistema, kai NXULǐ tyrinơtojǐQXRmone, yra pati stabiliausia ir taikiausia, WDþLDX vertinant poOLWLQĊ UHDO\EĊ galima pastebơti, kad unipoliaULQơ galia slepia JUơVPHV kitiems WDUSWDXWLQơV sistemos dalyviams.
Ʋvertinus JAV kaip vienintHOƳ poOLǐ bei tarptauWLQơV sistemos kLWLPą
galima bandyti prognozuoti unipoOLDULQơs sistemos pabaigos variantus.
Šiuo metu realiausiais pretendentais Ƴ polius laikoma Kinija bei Europos
Sąjunga, WDþLDX tokia perspektyva matoma tik po keliasdešimties meWǐ
kadangi šiems sistemos dalyviams teks atsverti visapusišką JAV gDOLą
kas atrodo išties didžiuliu uždaviniu.

Unipolarity of international system:
features and predictions of the end
Rimantơ BUDR<7Ơ

The beginning of XXI century was marked by few events that had
influence on international relations in the whole world. Terror attacks in
the United States of America in September 11, 2001, were the first such
high a big range attacks against the USA. It had shown that the USA –
the most powerful state of the world – is vulnerable to more danger, than
nuclear weapons alone.
18

After September 11 the USA started war against terrorism in Afghanistan, and many states supported it. However, in spring 2003 the
USA unilaterally, without international support, decided to use military
power in Iraq, arguing that Iraq possessed potential threat – weapons of
mass destruction. Unilateralism, and military and technological differences between the USA and its allies have brought to light a presumption
that in the international system there is a single pole, a superpower (hyperpower), the United States of America. The existence of one pole only
can have different consequences on international system and international security.
The aim of this article was to determine specific features of the
unipolar world, influence of polarity of international system upon international security, and specific threats to security that emerge only in unipolar international systems. Another aim was to try to predict the end of
the unipolar system: what could be the next poles and when could it come
to the end.
After analysing a number of articles concerning this topic, few conclusions were drawn. Contemporary international system is unipolar and
the single pole is the USA; the USA is superior in military, economic,
geopolitical, and political spheres at the same time. Increasing military
power and unilateralism of the USA may be treated as a threat to international security. Great powers are trying to balance unipolar power, however, the creation of balance to unipolar power is complicated for several
reasons. There could be a prediction that potential future poles are China
and the EU, but in foreseeable future international system will definitely
remain unipolar.
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