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WSTĘP

Wraz z rozwojem technologii, globalizacją i – stanowiącymi jej rdzenny 
element – procesami integracyjnymi, przebiegającymi dziś w zasadzie pod 
każdą szerokością geograficzną i w każdej sferze życia społecznego, nie na-
stąpił wieszczony przez wielu zanik czy marginalizacja kategorii religii i et-
niczności. Przeciwnie. Ich znaczenie wydaje się we współczesnym świecie 
wzrastać i jest to proces widoczny na różnych płaszczyznach. Do jednych 
z nich niewątpliwie należy bezpieczeństwo.

Wzrost wpływu kwestii etnicznych i wyznaniowych na bezpieczeństwo 
wynika przede wszystkim z dwóch przesłanek. Po pierwsze, z reinterpretacji 
kategorii bezpieczeństwa. Nastąpiło bowiem odejście od dotychczasowe-
go paradygmatu, gdzie było ono postrzegane przez pryzmat państwa i bez-
pieczeństwa militarnego oraz politycznego. Dziś zwraca się uwagę także 
na inne aspekty oraz na jego niepaństwowe podmioty, takie jak jednostka 
i grupy społeczne. Poszerzona agenda bezpieczeństwa obejmuje również 
jego pozamilitarne sektory, szerzej ujmuje bezpieczeństwo personalne, czego 
efektem jest choćby pojawienie się koncepcji human security czy wreszcie 
swoista kariera tych szkół i teorii bezpieczeństwa, które zwracają uwagę na 
jego szerszy niż militarny i państwowy wymiar, na czele ze szkołą kopen-
haską i teorią sekurytyzacji. Po drugie, problemy religijne i etniczne stają 
się współcześnie jednym z najbardziej istotnych komponentów konfliktów, 
decydując niejednokrotnie o ich trwałości, eskalacji i brutalności.

W dyskursie akademickim nie ma zgodności co do tego, czy konflikty et-
niczne należy sytuować w ramach konfliktów społecznych, o których można 
mówić, kiedy w strukturze systemu społecznego zachodzi „niezgodność” czy 
też „konflikt interesów” (ujęcie strukturalne), kiedy występuje antagonizm, 
stan wrogości (ujęcie psychologiczne) oraz kiedy jedna grupa podejmuje 
wobec innych lub kilka grup wobec siebie nawzajem wrogie działania1. Za 
takim ujęciem konfliktów etnicznych jako społecznych opowiada się m.in. 

1 L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbo-
licznym, Warszawa 2006, s. 24.
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Janusz Mucha. Wskazuje on ich cechy specyficzne – analizowane w per-
spektywie szeroko rozumianego konfliktu społecznego – do których należą 
m.in. szczególna rola emocji i większa intensywność niż w przypadku innych 
konfliktów oraz dominacja wymiaru behawioralnego, nieograniczającego 
się wszak jedynie do przemocy fizycznej. Może się przejawiać także w for-
mie wprowadzania regulacji dyskryminujących jedną grupę przez drugą, 
czy ataków na symbole innej grupy. Konflikty etniczne pojawiają się, kiedy 
np. jakaś grupa uważa swą kulturę (styl życia) „za pozytywnie wyróżnioną 
lub nawet jedyną”, a kultury innych grup za gorsze, oraz kiedy jedna grupa 
kulturowa nie życzy sobie obecności innych grup kulturowych na terenie, do 
którego „rości sobie pretensje”2. Ku podobnym wnioskom skłaniają się Ra-
dosław Zenderowski i Jakub Pieńkowski, definiujący konflikt etniczny jako

[...] specyficzny rodzaj konfliktu grupowego, w którym obecne są rozmaite wątki (ele-
menty) takie jak: ideologia, uprzedzenia religijne, wrogość ekonomiczna i sprzecz-
ność interesów społecznych, status polityczny. Mowa zatem o konflikcie o bardzo 
złożonej naturze wewnętrznej, z zasady nieredukowalnym do jednego z wymiarów. 
[...] z konfliktem etnicznym mamy do czynienia wówczas, gdy przynajmniej jedna 
ze stron postrzega go w tych właśnie kategoriach3.

W zbliżony sposób na łamach niniejszego tomu problem ujmuje Phikria 
Asanishvili.

Z kolei konflikty religijne (wyznaniowe) Tomasz Szyszlak określa z jed-
nej strony jako

konflikty społeczne, gdyż mają charakter grupowy, a ich stronami są religie, Kościoły, 
inne związki wyznaniowe, albo też ich członkowie ze względu na swą przynależność 
do nich, z drugiej można je zaliczyć do kategorii konfliktów politycznych, ponieważ 
struktury kościelne są często zainteresowane wywieraniem wpływu na bieżącą polity-
kę, lub też znajdują się w spektrum zainteresowania innych podmiotów politycznych.

Ze względu na odmienności kulturowe stron konfliktów religijnych wyso-
ce zasadne jest zaliczanie ich do kategorii sporów kulturowych. Bez względu 
na powyższe uwagi teoretyczne strony w konflikcie wyznaniowym powinny 
definiować religię jako fundamentalny przedmiot sporu4. W niniejszej książce 
tak rozumianym konfliktem religijnym zajmuje się Grzegorz Tokarz.

2 J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005, s. 98–99.
3 R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschod-

niej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 2014, s. 156.
4 T. Szyszlak, Próba teoretycznego ujęcia postradzieckich konfliktów religijnych, [w:] Reli-

gia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, T. Stępniewski (red.), 
Lublin–Warszawa 2013, s. 49–50.

Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak
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Analizując skutki konfliktów etnicznych i wyznaniowych, można wska-
zać ich całą paletę od najbardziej skrajnych, z eksterminacją fizyczną włącz-
nie, poprzez „łagodniejsze” w swym charakterze. Do takich należą np. zakłó-
cenia we wzajemnych relacjach między grupami narodowymi, etnicznymi 
i religijnymi, ugruntowanie i powstawanie negatywnych stereotypów i uprze-
dzeń, czy wyraźnie odczuwane przez mniejszości definiowane przez pryzmat 
swojej przynależności etnicznej lub religijnej – szczególnie zamieszkujące 
zwarte terytorium – dysproporcje w rozwoju regionalnym. W tym kontek-
ście wspomnieć należy o pauperyzacji obszaru zamieszkiwana mniejszości, 
zagrożeniach dla środowiska naturalnego wskutek prowadzonych działań 
zbrojnych, procesie ubożenia mniejszości, niepokojach społecznych, po-
stępującej izolacji i marginalizacji członków mniejszości narodowych i et-
nicznych, zmianach demograficznych związanych np. z exodusem ludności 
cywilnej.

W niniejszym tomie interesują nas korelacje pomiędzy konfliktami et-
nicznymi i wyznaniowymi a systemami bezpieczeństwa narodowego, które 
należy rozumieć w ujęciach podmiotowym, przedmiotowym, teleologicznym 
i strukturalnym. W pierwszym z nich, najpopularniejszym, zwanym również 
instytucjonalnym, system bezpieczeństwa narodowego można definiować – 
podobnie jak widzą to autorzy polskiej „Strategii bezpieczeństwa narodo-
wego” z 2007 r. – jako

[...] wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle Konstytucji RP i właści-
wych ustaw organy oraz instytucje należące do władz ustawodawczych, wykonaw-
czych i sądowniczych, w tym Parlament, Prezydent RP, Rada Ministrów i centralne 
organy administracji rządowej. Ważnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby 
i instytucje rządowe zobowiązane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom 
zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ra-
towniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych, a tak-
że – w zakresie przewidzianym w Konstytucji RP i właściwych ustawach – władze 
samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym przedsiębiorcy tworzący potencjał 
przemysłowo-obronny5.

Z takim ujęciem zgadzają się w zamieszczonych poniżej rozdziałach 
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Piotr Krzyżanowski, Adrian Szumski oraz 
Tomasz Szyszlak.

W innym rozumieniu ujęcia podmiotowego zwraca się uwagę nie na in-
stytucje wykonawcze odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa, ale – 
stosując się do sugestii Mariana Cieślarczyka – na „kogoś lub coś, kogo 

5 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 21.

Wstęp
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bezpieczeństwo dotyczy”6: jednostkę z jej prawami i wolnościami, społe-
czeństwo z jego wartościami materialnymi i duchowymi, a także państwo 
przez pryzmat ustroju konstytucyjnego, suwerenności politycznej i integral-
ności terytorialnej. Katalog powyższy całkowicie zasadnie można poszerzyć 
o grupy definiowane przez pryzmat swojej odmienności rasowej, etnicznej, 
narodowościowej, językowej czy konfesyjnej, w tym mniejszości narodowe 
(etniczne) i wyznaniowe (religijne). Z takiej możliwości korzystają Iwona 
Kabzińska i Elżbieta Szyszlak.

Zgodnie z ujęciem przedmiotowym (rodzajowym) system bezpieczeń-
stwa narodowego definiować należy w kontekście poszerzonej agendy bez-
pieczeństwa, stąd też – podobnie jak ujmuje to Barry Buzan – można wy-
różnić bezpieczeństwo militarne, polityczne, ekonomiczne, społeczne czy 
ekologiczne, stanowiące jego immanentne podsystemy7. W niniejszej mo-
nografii zbiorowej ze zjawiskiem cyberbezpieczeństwa zmierza się Bogu-
sław Olszewski. Z obrębu bezpieczeństwa społecznego z łatwością wydzielić 
można bezpieczeństwo kulturowe, którego przedmiotem zainteresowania 
stać się mogą konflikty etniczne i wyznaniowe. Ujęcie podmiotowe to tak-
że klasyfikowanie potencjalnych i istniejących zagrożeń i kryzysów, zja-
wisk i procesów, które w różnym stopniu mogą wpływać destabilizująco 
na podmioty systemu bezpieczeństwa narodowego, ich otoczenie, a tak-
że perspektywy rozwoju. Problem ten w zbliżony sposób postrzega Anna 
Jagiełło-Szostak.

W ujęciu teleologicznym system bezpieczeństwa narodowego scharak-
teryzować należy jako

[...] ogół celów zabezpieczenia interesów narodowych i powiązanych ze sobą orga-
nów administracji publicznej oraz organizacji państwowych, społecznych i innych, 
wraz z ich siłami i środkami, a także stowarzyszeń obywateli, uczestniczących w two-
rzeniu bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Konstytucją oraz z założeniami kon-
cepcyjnymi i normami prawnymi, regulującymi relacje w sferze bezpieczeństwa8.

Stąd też do zasadniczych celów systemów bezpieczeństwa narodowe-
go będzie należało eliminowanie prawdopodobieństwa eskalacji konflik-
tów etnicznych i wyznaniowych, przygotowywanie się na wypadek ich 

6 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeń-
stwa i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 40.

7 B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Boulder 
1998, s. 32–40.

8 Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpie-
czeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Warszawa 2009, s. 110.

Elżbieta Szyszlak, Tomasz Szyszlak
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wystąpienia, natomiast – kiedy już na taką formę działań jest za późno – 
przejmowanie kontroli nad wspomnianymi typami sytuacji konfliktowych. 
Doskonale przedstawia to w swoim tekście Małgorzata Sosnowska.

System bezpieczeństwa narodowego na potrzeby niniejszych rozważań 
można interpretować także w ujęciu strukturalnym, a więc przez pryzmat 
relacji pomiędzy jego elementami. Wśród cech systemu bezpieczeństwa na-
rodowego wskazać należy na dynamikę zjawiska, której emanacją jest zmien-
ność modeli interakcji w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz, czyli z otoczeniem 
systemu, a więc całą rzeczywistością. Efektem takiego rozumowania na grun-
cie krajowym jest przyjęcie „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” z 2013 r.

Jakkolwiek definiować konflikty etniczne i wyznaniowe czy też systemy 
bezpieczeństwa narodowego, te pierwsze wpływają na kształt i funkcjono-
wanie tego drugiego – jak zauważa w rozdziale swojego autorstwa Tomasz 
Szyszlak – a ten drugi można potraktować w kategoriach uwarunkowań 
sytuacji konfliktotwórczej. Wszak instytucje nominalnie odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo mogą nie tylko zapobiegać sporom, ale równie dobrze 
przyczyniać się do ich eskalacji. Zależności te stanowią przedmiot zainte-
resowania autorów rozdziałów składających się na niniejszy tom. Ukazują 
oni relacje pomiędzy konfliktami a bezpieczeństwem w różnych płaszczy-
znach – lokalnej, państwowej i regionalnej.

Monografia w bezpośredni sposób nawiązuje do książki przygotowanej 
pod redakcją naukową Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka, która – choć 
niewielkich rozmiarów – spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony na-
ukowców, jak również praktyków zajmujących się zjawiskiem wielokultu-
rowości9. Redaktorzy tegorocznej edycji mają nadzieję, że podobnie będzie 
i tym razem.

Elżbieta Szyszlak
Tomasz Szyszlak

Wrocław, październik 2015

9 Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. 
Wybrane aspekty, J. Jarząbek, T. Szyszlak (red.), Kraków 2014.

Wstęp


