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Kultura bezpieczeństwa – jej uwarunkowania 
i znaczenie na przykładzie Polski po 1989 r.

Streszczenie
Artykuł stanowi rozważania na temat kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem jej 

uwarunkowań i znaczenia w ramach nauk o bezpieczeństwie. Ocenie poddano zwłaszcza 
kulturę bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 r., zwracając uwagę na jej cechy 
charakterystyczne i perspektywy rozwoju w środowisku międzynarodowym. Ostatnie stulecia 
znacznie wpłynęły na środowisko, w którym kształtowała się polska kultura bezpieczeństwa. 
Przemiany te miały wpływ na postrzeganie badań prowadzonych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności w RP.
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Bezpieczeństwo opiera się w głównej mierze na trwale ugruntowanych 
wartościach kultywowanych w obrębie danej społeczności, które realizują się 
w czterech wymiarach: indywidualnym, społecznym oraz zewnętrznym 
i wewnętrznym. Bezpieczeństwo jest potrzebą pierwotną. Stanowi jedną 
z najważniejszych potrzeb człowieka. Jest procesem dynamicznym, mającym 
na celu utrzymanie spokoju w celu stworzenia warunków do rozwoju2. 

Kultura bezpieczeństwa towarzyszy narodom od ich początków. Zapewnie-nie 
bezpieczeństwa leżało u podstaw postępu cywilizacyjnego i stanowiło nie tylko o 
przetrwaniu gatunku ludzkiego, ale także o rozwoju innych płaszczyzn ludzkiej 
kultury. Czym jest kultura bezpieczeństwa? Aby przejść do takich rozważań, trzeba 
najpierw wyjaśnić, czym jest szeroko rozumiana kultura. Otóż, jest to ogół 
materialnych i niematerialnych wytworów działalności ludzkiej, wyznawanego systemu 
wartości, uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych, przyjętych w 
społeczności, przekazywanych innym społecznościom i kultywowanych w następnych 
pokoleniach3. Kultura bezpieczeństwa natomiast, to ogół materialnego i 
pozamaterialnego dorobku człowieka, który służy m. in. jego szeroko rozumianemu 
bezpieczeństwu – otrzymaniu, odzyskaniu i pod-noszeniu poziomu bezpieczeństwa 
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określonego podmiotu. Składają się na nią trzy następujące wymiary: mentalno-
duchowy, organizacyjno-prawny oraz materialny4. 

Zachowanie różnorodności i tożsamości kulturowej zapobiega dezintegracji 
struktur społecznych, co jest istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa 
narodowego. W efekcie, w żadnej innej dziedzinie bezpieczeństwo narodowe 
nie ma tak dosłownego znaczenia, jak w przypadku bezpieczeństwa kulturowego5. 
Zachowana musi być równowaga między ochroną własnej tożsamości 
a potrzebami wymiany wartości z innymi narodami. Wyrazem rosnącej roli kultury w 
pojmowaniu bezpieczeństwa jest poszerzenie jego wymiaru przedmiotowego. Dziś nie 
jest ono tylko kwestią fizycznego przetrwania, lecz również zapewnia niezbędne 
zdolności rozwojowe i pożądaną jakość życia. W wyniku rozwoju kulturowego, w tym 
niematerialnej sfery intelektualnej i komunikowania międzynarodowego, dominujące 
podejście wojskowo-polityczne w pojmowaniu bezpieczeństwa, poszerzane jest o 
nowe płaszczyzny, w tym społeczną, humanitarną, ideologiczną, naukowo-techniczną, 
ekologiczną, informacyjną i właśnie kulturową6.

Warto nadmienić, że powiązania kulturalne są jedną z zasadniczych płaszczyzn 
stosunków międzynarodowych zaliczanych do kluczowych materii politycznych i 
bezpieczeństwa współczesnego świata. Kwestie kultury zajmują coraz więcej uwagi w 
polityce zagranicznej państw, zwłaszcza mocarstw, przybierając postać tzw. 
dyplomacji kulturalnej. Równoprawna wymiana kulturalna sprzyja likwidacji postaw 
ksenofobicznych, etnocentrycznych czy szowinistycznych i uważana jest za istotny 
czynnik sprzyjający budowaniu bezpieczeństwa. Współcześnie wyraźnie wzrosło 
znaczenie nadawane bezpieczeństwu społeczno-kulturowemu. To w jego ramach 
sytuują się relacje między-etniczne i narodowościowe, problemy związane z ochroną 
tożsamości narodowej, kulturowej oraz religijnej, rzutujące na wybuchy konfliktów 
lokalnych i nie-kontrolowane fale migracji. 

Kultura wpływa również na postrzeganie państwa na arenie między-narodowej, 
percepcję zagrożeń, określanie metod i modeli bezpieczeństwa, w tym wybór sojuszy 
oraz definiowanie potencjalnych wrogów.

1. Kultura bezpieczeństwa w teoriach stosunków międzynarodowych
Od początków XX w. badacze stosunków międzynarodowych sięgali po model 
racjonalnego podejmowania decyzji i teorię gier, aby dokonać rozpoznania 
określonego kierunku obranego przez państwa, często zakładając bez-alternatywność 
rezultatu kalkulacji bez względu na specyficzne cechy aktora na scenie światowej. Nie 
można pominąć faktu, że stosunki międzynarodowe są m.in. produktem działań 
oddolnych (społecznych), które nie są zdeterminowane wyłącznie obiektywnymi 
czynnikami materialnymi, ale również ideami, wyobrażeniami, przekonaniami i 
wartościami wytworzonymi oraz kultywowanymi w psychice człowieka. W badaniach 
nad oddziaływaniem kultury na bezpieczeństwo wyodrębnia się współcześnie dwie 
zasadnicze orientacje teoretyczne: racjonalistyczną i konstruktywistyczną7. 
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Podejście racjonalistyczne zakłada tezę o istnieniu stałych interesów państw. 
Legitymizacja zachowania aktorów następuje poprzez odwołanie się do norm 
mających charakter regulacyjny, które nie są rozpatrywane w kontekście ich 
uwarunkowań historyczno-kulturowych ani poprzez pryzmat norm i toż-samości. 
Kultura nie jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym zachowania państw. 
Emocjonalno-symboliczne znaczenie kulturowe jest często wykorzystywane do 
ukrywania prawdziwych intencji8.

Propozycja badawcza konstruktywistów oparta jest na założeniu, 
że świat jest zbiorową kreacją świadomości społecznej. Konstruktywizm podkreśla 
znaczenie, bada formowanie się interesów oraz tożsamości i norm funkcjonowania 
państwa w długim procesie oddziaływania w systemie międzynarodowym. 
Konstruktywiści opierają się na przekonaniu, że ludzie postrzegają rzeczywistość 
poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczenia. Przypisują temu, co odnotowują, 
określone znaczenia. W związku z tym nikt nie może zaobserwować obiektywnej 
rzeczywistości, oderwanej od nadawanych znaczeń i kontekstów9.

Według Krzysztofa Malinowskiego: „Dyskurs pomiędzy racjonalizmem 
a konstruktywizmem na temat znaczenia idei odzwierciedla szerszą i w zasadzie 
główną debatę w teorii nauk społecznych pomiędzy podejściem indywidualistycznym a 
holistycznym, w której on występuje […]10.”

W latach czterdziestych oraz pięćdziesiątych XX w. w antropologii 
i socjologii pojawił się nurt studiów nad charakterem narodowym. W ramach tego 
kierunku badań starano się znaleźć powiązania między kulturą a zachowaniem państw 
w oparciu o modele antropologiczne. Jedną z najbardziej znanych i wpływowych prac 
tego nurtu była praca klasyka antropologii amerykańskiej Ruth Benedict Chryzantema 
i miecz. Wzory kultury japońskiej (1946). Praca traktuje o przyzwyczajeniach i 
obyczajach, które dla Japończyków były oczywiste, natomiast dla innych kultur 
pozostały niezrozumiałe. „żaden poważny konflikt zbrojny nie wymagał brania pod 
uwagę tak odmiennych sposobów działania i myślenia przeciwnika. […] Zasady 
prowadzenia wojny, jakie narodom Zachodu wydawały się wpisane w naturę 
człowieka, dla Japończyków wyraźnie nie istniały11.”

Zaliczenie historii nowożytnej i bieżącego kontekstu politycznego do źródeł 
kultury strategicznej jest uzasadnione. Trudno jednak przyjąć tezę, że jest to zbiór 
wystarczający. Wydaje się, że nie można w pełni badać kultury bez uwzględnienia 
szerokiego kontekstu historycznego. Konstruktywiści zakładali, że kultura nie jest 
tylko jednym z elementów zbioru czynników oddziałujących na formułowanie polityki 
zagranicznej państw. Normy i wartości kształtują tożsamość, która warunkuje 
formowanie się interesów narodowych oraz ich postrzeganie przez elity. Tym samym 
kontekst kulturowy staje się kluczowym czynnikiem kształtującym procesy decyzyjne. 
By zrozumieć jego wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa danego państwa, 
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badacze powinni zrozumieć jego kulturę, aby spojrzeć na dany problem z punktu 
widzenia ludzi w niej socjalizowanych. 

2. Uwarunkowania kultury bezpieczeństwa
Zarówno naukowcy, jak i politycy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa są 
zgodni, że jego zakres pojęciowy permanentnie rozszerza się wskutek rozwoju 
cywilizacyjnego. Podczas rozpatrywania uwarunkowań kultury bezpieczeństwa należy 
uwzględniać takie czynniki bezpieczeństwa narodowego, jak: geografia, gospodarka, 
administracja oraz siły militarne. Niniejsze wyliczenie stanowi uwarunkowania 
bezpieczeństwa narodowego RP, ujęte w Strategii Bezpieczeństwa RP z 2007 r. i 
Białej Księdze Bezpieczeństwa RP z 2014 r., uzupełnione o czynniki kulturowe, 
społeczne, prawne i ideologiczne:
Uwarunkowania geograficzne: od samego początku powstania państw są jednym z 
głównych czynników warunkujących bezpieczeństwo narodowe. Dzięki nim możemy 
zrozumieć i przewidzieć zagrożenia naturalne, określić zasobność terenu w surowce, 
ustalić oraz wytyczyć granice państwowe, jak również scharakteryzować sieć 
powiązań międzynarodowych wynikających z fizycznych cech państwa. 
Uwarunkowania ideologiczno-polityczne: odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie 
narodowym oraz międzynarodowym, szczególnie w okresie od XX wieku. Zeszły 
wiek charakteryzował się ekspansją radykalnych ideologii, jakimi były w tym czasie 
faszyzm, nazizm i komunizm. To właśnie od kultury bezpieczeństwa danej społeczności 
zależy, czy ideologia znajdzie oparcie w danym społeczeństwie.
Uwarunkowania ekonomiczne: są nieodzowną kwestią dotyczącą kształtowania 
obszarów bezpieczeństwa narodowego. W dobie integracji, globalizacji i regionalizacji 
problemy ekonomizacji bezpieczeństwa muszą być rozwiązywane ze szczególną 
konsekwencją. Następstwa kryzysu powstałego w USA i Azji czy wzrost lub spadek 
ceny za ropę naftową, odczuwalne są na całym świecie. Uwarunkowania ekonomiczne 
ściśle wiążą się z bezpieczeństwem ekonomicznym, czyli wartościami podstawowymi, 
takimi jak ochrona poziomu życia, rozwój gospodarczy oraz zdolność do zapewnienia 
innych kategorii bezpieczeństwa. 
Uwarunkowania prawno-instytucjonalne: są determinantem warunkującym 
współcześnie świadomość, że wszelkie działania w skali jednego państwa 
w obszarze jego bezpieczeństwa są działaniami w układzie międzynarodowym. 
Uporządkowany system terytorialny, demokratyczne instytucje społeczeństwa 
obywatelskiego, wprowadzanie standardów międzynarodowych, utworzenie silnego 
ustrojowo i kompetencyjnie przedstawicielstwa rządu i/lub głowy państwa w 
samorządach, są czynnikami istotnymi nie tylko ze względu na administrację 
zespoloną, ale również na bezpieczeństwo i obronność. Istota państwa prawnego 
polega na podejmowaniu starań na rzecz bezpieczeństwa, przestrzegania prawa i 
wolności jednostek12. 
Uwarunkowania militarne: pomimo rosnącej roli komputeryzacji oraz ogólnej 
niechęci ludzkości do prowadzenia działań zbrojnych w celu realizacji swoich 
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partykularnych interesów, dalej klasyfikowane są jako ważny element systemu 
bezpieczeństwa narodowego. Jeśli uwzględnimy wszystkie potencjalne zagrożenia, 
którym przeciwstawia się obecny świat, uwarunkowania militarne nadal będą 
postrzegane jako gwarant niepodległości i skuteczności bezpieczeństwa. Gotowość do 
użycia siły w głównej mierze nacechowana jest kanonami kulturowymi aktora na 
arenie międzynarodowej13.
Uwarunkowania społeczne: można rozpatrywać w różnych aspektach: socjo-
logicznym, psychologicznym i prawnym. Najważniejszymi kwestiami obecnie stają 
się: edukacja, kultura narodowa oraz wychowanie patriotyczne. Coraz częściej mówi 
się o społeczeństwie obywatelskim, jako osiągnięciu wielu pokoleń, demokracji i 
zachodzących zmian na świecie. To właśnie dobro wspólne jest podstawowym 
czynnikiem łączącym obywateli w jedną społecz-ność. Do społecznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa zaliczamy takie elementy, jak: przetrwanie, pewność istnienia, 
tożsamość, aktywność, zaspokojenie podstawowych potrzeb, dobrobyt i zadowolenie14.
Uwarunkowania kulturowe: to „zasady współżycia społecznego, sposoby 
postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej 
zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania”15. Z samej treści definicji 
kultury wynikają w sposób bezpośredni uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. 
Stanowi ona naturalne środowisko strategii. Wskazuje na styl jej prowadzenia przez 
różne ugrupowania polityczne i czynniki państwowe.

Czynniki te, zdaniem autora, stanowią najważniejsze uwarunkowania kultury 
bezpieczeństwa. Oparta o taki schemat kultura bezpieczeństwa, którą tworzyły 
pokolenia, zapewnia przetrwanie, a przede wszystkim gwarantuje miejsce w świecie 
dla każdego kraju, narodu czy grupy etnicznej.

3. Przesłanki i czynniki kształtowania kultury bezpieczeństwa
Głównym czynnikiem kształtowania kultury bezpieczeństwa jest historia. 
To właśnie z historyczno-kulturowych korzeni wyrastają więzi wspólnotowe 
decydujące o przynależności do grupy oraz o świadomości określającej percepcję 
zagrożeń i stosowanie metod realizacji interesów państwa. Historyczne 
uwarunkowania bezpieczeństwa przejawiają się m.in. oddziaływaniem symboli oraz 
tradycji, poziomem tożsamości narodowej, emocjonalnym związkiem 
z państwem, historycznie kształtowanymi postawami i wzorcami, jak np. modelem 
patriotyzmu, doświadczeniami narodowymi, pojmowaniem interesów państwowych 
czy stopniem dojrzałości kultury politycznej. 

W literaturze socjologicznej istotną wagę przywiązuje się do różnego rodzaju 
elementów składających się na tożsamość religijną i ideologiczną, które mają duże 
znaczenie w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa. Poczucie odrębności 
pozwala podmiotowi na identyfikację tych cech, które wyróżniają go od innych grup 

13 J. Kranz, Świat niebezpieczny inaczej, [w:] Krytyka Prawna. Niezależne studia nad prawem,
t. II, Bezpieczeństwo, red. W. Sokolewicz, Warszawa 2009, s. 26.
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Józefów 2010, s. 35.

15 Kultura, [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 1083. 



funkcjonujących w otoczeniu, a jednocześnie ułatwiają integrację z podmiotami o 
podobnych cechach16. Religijność, obrządki oraz instytucja kościoła od samego 
początku stały się elementem tożsamości narodowej i nośnikiem pozytywnych 
wartości. 

Etniczność jest ważnym czynnikiem w procesie kształtowania kultury 
bezpieczeństwa. Wspólne pochodzenie etniczne w obrębie danego państwa wpływa na 
poziom zaufania społecznego i chęci pracy dla dobra wspólnego. Spaja naród, nadając 
mu formę monolitu, w obrębie którego kultywowane są cechy charakterystyczne dla 
danej grupy. Etniczność wiąże się również z terminem „wielokulturowości”. 
Wielokulturowość może stanowić o sile i potędze państw opierających swój rozwój na 
przedsiębiorczości oraz aktywności różnych grup etnicznych. Ponadto istnieje ryzyko 
występowania antagonizmów pomiędzy reprezentantami grup etnicznych 
zamieszkujących jedno państwo.

Powyższe czynniki kształtujące kulturę bezpieczeństwa są również 
konstytutywnymi pierwiastkami tworzącymi naród. Stanowią one istotne wyróżniki 
pewnych wyjątkowych cech państw.

4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 
Styl życia i mentalność Polaków kształtują się już od ponad tysiąca lat. Narodowa 
kultura rodziła się pod wpływem zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i 
słowiańsko-bizantyjskiego, w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości 
oraz jej położenia w samym „sercu” Europy. Serce to bije w strategicznie ważnym 
miejscu dla całego kontynentu. Dialog i przenikanie się kultur widać w polskiej 
tradycji od wieków. Są one widoczne w polskiej kuchni, tradycji biesiadnej, 
wierzeniach, strategii wojskowej, tolerancji wobec innych religii i kultur. W tym 
czasie położenie geopolityczne Polski, jak i kultura bezpieczeństwa, ulegały 
wielokrotnym zmianom w wyniku tworzenia się nowych państw, przesuwania się 
granic, rozszerzania stref wpływów, wieloletnich zaborów i stopniowego wyniszczania 
kultury. Przez wiele lat główny dylemat geopolityczny Rzeczpospolitej stanowiło 
położenie między dwoma żywiołami: germańskimi Niemcami i słowiańską Rosją, 
których agresywne dążenia były zagrożeniem suwerenności Polaków. Ostatnie wieki 
dziejów Rzeczpospolitej ugruntowały w narodzie przekonanie o fatalności 
geopolitycznego położenia ojczyzny17. Specyficzne położenie Polski wiąże się również 
z obowiązkami oraz korzyściami dla kraju, jakie wynikają z funkcji „łącznika” i 
przepływu towarów i usług pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Aleksander Dugin, rosyjski ideolog, przedstawia rolę Polski w następu-
jący sposób: „W geopolityce Polska pozostaje częścią kordonu sanitarnego 
rozdzielającego kontynent eurazjatycki na dwie części, co jest bardzo wygodne dla 
antytradycyjnych sił anglosaskich. Polska nie może w pełni zrealizować swej 
eurazjatycko-słowiańskiej istoty, gdyż przeszkadza jej w tym katolicyzm, ani swej 
zachodnio-europejskiej tożsamości, gdyż przeszkadza jej własna słowiańskość, tzn. 
język, zwyczaje, archetypy, klimat miejsc itd. Na skutek tej dwoistości, tej 

16 Zob: P. Sztompka, Socjologia, Warszawa 2003, s. 180-182.
17 S. Bieleń, Pozycja geopolityczna Polski, [w:] Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, 

Warszawa 2007, s. 15.



graniczności sytuacji Polska zawsze pada ofiarą trzeciej siły”18. Nie sposób nie zgodzić 
się z Aleksandrem Duginem w kwestii odmienności Polaków od reszty „zachodniego 
obozu” (NATO, Unia Europejska). Rola przed-murza w dziejach niepodległej 
Rzeczpospolitej oraz w świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków 
ewoluowała z roli obrońców chrześcijaństwa do roli obrońców przed żywiołem 
wschodnim.

Religia chrześcijańska w wydaniu rzymskokatolickim od 966 r. stanowiła 
gwarant bezpieczeństwa państwa, stawiając polskich królów na równi z ówczesnymi 
władcami zachodnioeuropejskimi. Z czasem katolicyzm stał się częścią kul-tury 
polskiej, doskonale wpasowując się w słowiańską mentalność19. Struktury kościelne i 
religia są bardzo istotnym elementem kultury bezpieczeństwa RP. 
Już w XVII w., Rzeczpospolita znalazła się na szlaku ekspansji: od północy – 
protestanckiej Szwecji, od wschodu – prawosławnej Rosji i od południa – 
muzułmańskiej Turcji, zyskując miano przedmurza chrześcijaństwa20. 

Specyficznym zjawiskiem stała się tradycja kresów – wschodnich rejonów 
Polski z silnymi ośrodkami kulturowymi w Wilnie i we Lwowie21. Na Kresach 
Wschodnich rozwijała się m.in. tradycja żydowska (dawne wschodnie rubieże Polski 
to miejsce narodzin chasydyzmu, mistycznego odłamu judaizmu). Kresy były 
kulturowym fenomenem, tyglem kilkunastu narodowości, miejscem narodzin 
wielonarodowej i wielokulturowej sztuki22.

Kultura bezpieczeństwa dotyczy tradycji rozwijającej się na obszarze Polski 
rozumianym historycznie z uwzględnieniem zmienności granic państwa i okresu 
rozbiorów. Odnosi się także do kultury tworzonej poza granicami kraju, zarówno w 
okresie Wielkiej Emigracji, jak i tej współczesnej. Polska emigracja stała się ważną 
częścią europejskich systemów bezpieczeństwa, przyczyniając się do rozwoju 
lokalnych ośrodków strategicznych i naukowych23.

Zdecydowanie najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego 
był okres rozbiorów Rzeczpospolitej, jak i seria wyniszczających wojen 
je poprzedzających. Kraj, niezdolny do reform mających wzmocnić siłę militarną, stał 
się łatwym łupem dla sąsiadów prowadzących zaborczą politykę wzglę-
dem RP. W 1775 r., czyli po ostatnim rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zniknęły z mapy Europy 
na ponad 123 lata. Rozpoczął się czas zniewolenia i stopniowego wyniszczania 
kultury, w tym również kultury bezpieczeństwa. Polska myśl strategiczna została 
pozbawiona możliwości rozwoju struktur, co za tym idzie, w społeczeństwie powstała 
olbrzymia luka, której skutki widzimy do dziś. Antropolodzy podkreślają wpływ 
rozbiorów na mentalność Polaków, którzy znaleźli się na obszarach zaborów trzech 
europejskich mocarstw. Na pierwszym miejscu wskazuje się różnice w rozwoju 
gospodarczym poszczególnych obszarów Polski. Armia została rozwiązana. Żołnierzy 

18 A. Dugin, Czekam na Iwana Groźnego, Fronda.pl, http://www.fronda.pl/a/aleksander-dugin-czekam-na- 
iwana-groznego,45653.html [dostęp: 25.03.2016].

19 L. Bielski, M. Trąba, Władcy i królowie Polski, poczet inny niż wszystkie, Warszawa 2005, s. 46-55.
20 Przedmurze Chrześcijaństwa, [w:] Encyklopedia PWN, Http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedmurze-

chrzescijanstwa;3963258.html [dostęp: 25.03.2016].
21 Zob. J. Kolbuszewski, Kresy,Wrocław 2005.
22 Zob. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.
23 Zob. Rząd polski 1939-1945, https://www.youtube.com/watch?v=xiGSLdOYgu0 [dostęp: 26.03.2016].



wcielono do armii poszczególnych cesarstw. Zamknięto uniwersytety, 
uniemożliwiając tym samym rozwój nauki i kultury. Rozpoczęły się prześladowania 
środowisk patriotycznych połączone z walką przeciwko polskiej kulturze. 
Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa była 
agresywna i zorganizowana polityka zaborców, mająca na celu rozbicie więzi łączącej 
naród polski. Podkreślano fakt, że społeczeństwo Rzeczpospolitej było od wieków 
zróżnicowane, co pogłębiało niechęć chłopów do warstwy szlacheckiej, będącej 
głównym nośnikiem polskiej kultury24. 

Stopniowa germanizacja i rusyfikacja społeczeństwa sprawiły, że ludzie 
pragnący zdobyć środki do zapewnienia minimum egzystencji zmuszeni byli 
do przyjęcia obywatelstwa jednego z państw zaborców. Natomiast I wojna światowa 
odcisnęła piętno w mentalności Polaków, zmuszając ich do bratobójczej walki w 
armiach ówczesnych mocarstw europejskich25.

Po niespełna 21 latach pokoju w Europie, Polska z trudem odbudowywała 
swoją siłę i zdolność do obrony jej żywotnych interesów, doświadczyła kolejnej 
tragedii w postaci II wojny światowej. Większość polskich szkół została zamknięta. 
Sytuacja zmusiła wojsko, stronnictwa polityczne oraz cywili zaangażowanych w 
walkę o niepodległość do przejścia do ruchu oporu i walki w konspiracji. Dzięki 
patriotyczno-praktycznemu wykształceniu oraz prężnie działającym organizacjom 
harcerskim i paramilitarnym, obywatele skutecznie prowadzili walkę z okupantem. Po 
raz kolejny w narodzie polskim, będącym świadkiem niepojętych rzezi, morderstw, 
grabieży majątków oraz niszczenia kul-tury, pojawiła się idea walki o niepodległość i 
godność ludzką za wszelką cenę.

Kolejny raz słaba, zniszczona oraz bez jakichkolwiek nadziei na pomoc 
ze strony sojuszników Rzeczpospolita znalazła się pod władzą obcego mocarstwa, 
pozostając zależną od ZSRR. Lata 50. i 60. XX w. były nie tylko czasem odbudowy i 
otrząśnięcia się po II wojnie światowej, ale dla Polski stały się symbolem represji i 
prześladowań ze strony agentów organów bezpieczeństwa. Pragnąc zniszczyć wolę 
walki Polaków o odzyskanie niepodległości oraz umoc-ić status państwa wasalnego 
względem ZSRR, skazywano na śmierć polityków, żołnierzy oraz cywili walczących o 
niepodległość ojczyzny. Po przeprowadzeniu drenażu intelektualnego w kraju, 
zniszczono dziedzictwo II RP, szczególnie w zakresie kultury bezpieczeństwa i 
strategii26. 

5. Kultura bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Polscy decydenci, po odzyskaniu niepodległości w 1989 r., bogatsi o doświadczenia 
historyczne, przystąpili do tworzenia prawa, które mogło w uporządkowany sposób 
zapewnić bezpieczeństwo, równość i zasady demokratyczne. System prawny oraz 
rozwiązania systemowe w kraju nie mają odzwierciedlenia w kulturze oraz tradycji 
demokracji, a raczej są powieleniem utrwalonych i sprawdzonych, choć z pewnymi 
różnicami27, rozwiązań krajów zachodnich demokracji, takich jak Republika Francuska 

24 W. Podbóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1: 1864-1914, Komorów 2000.
25 Zob. R. Jaworski, Historia Polski pod zaborami, Bielsko-Biała 2011.
26 J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992, s. 5-12.
27 Zob. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.



czy Republika Federalna Niemiec. 
Po odzyskaniu samodzielności strategicznej, uzyskanej w wyniku rozpadu 

Układu Warszawskiego (1991), politycy przystąpili do próby sformułowania 
podstawowych interesów i celów państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego. Temu procesowi na każdym etapie towarzyszyły stosowne ramy 
strategiczne28. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki 
zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia militarne, ale również m.in. społeczne, 
ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. 

Polska jest krajem dysponującym znaczącym potencjałem demograficznym, 
ekonomicznym i politycznym. Sformułowanie interesu narodowego ma na celu 
umocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz wykorzystanie możliwości Polaków 
przy równoprawnej integracji w europejskich i euroatlantyckich strukturach 
bezpieczeństwa. 

Analizując ostatnią Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r. można 
stwierdzić, że Polska pokłada nadzieję w sojuszu strategicznym z USA i bliskimi 
kontaktami wojskowymi z państwami Unii Europejskiej, aby zapewnić bardzo szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo oraz odsunąć zagrożenie dla suwerenności, mogące nadejść 
ze strony Federacji Rosyjskiej29. Nie ulega wątpliwości, że każda wydana strategia 
wniosła istotny wkład w rozwój, polskiej kultury bezpieczeństwa po 1989 r. Nie udało 
się jednak sformułować interesu narodowego na miarę amerykańskiej idei liberalnego 
internacjonalizmu30 czy rosyjskiej wizji powrotu do bipolarnego ładu na świecie. 
Pomimo wzrastającej potrzeby zdefiniowania polskiego interesu narodowego, wciąż 
powtarza się ogólnikowe założenia wynikające z treści art. 5 Konstytucji RP, którymi 
są: nienaruszalność granic, wolność i bezpieczeństwo obywateli, rozwój społeczny i 
gospodarczy31. 

Negatywne doświadczenia Polaków w stosunkach z sąsiadami pogłębiły się, a 
ich traumatyczny wymiar znalazł wyraz w charakterystycznych symbolach 
przenikających dyskurs o najnowszych dziejach RP. Podstawowe pytania pojawiające 
się w dyskusji o polskiej polityce zagranicznej brzmią: Czy możemy ufać sąsiadom i 
sojusznikom? Czy nie zostaniemy znowu napadnięci przez wrogów?

Choć zalążki współczesnej polskiej kultury bezpieczeństwa formowały się już 
znacznie wcześniej, to za jej dopełnienie należy uznać okres II wojny światowej. 
Rozwijała się ona potem w kręgach emigracji na Zachodzie i znalazła swe odbicie w 
toczącym się dyskursie o jej ustroju. Polska kultura bezpieczeństwa zawiera się w kilku 
charakterystycznych schematach. W okresie formowania się polityki zagranicznej od 
1989 r. przejawiły się one w działaniach na rzecz uporządkowania geopolitycznych 
stosunków z Niemcami i Federacją Rosyjską. W zasadzie utrwalały one w ten sposób 
podstawowe wyróżniki polskiej toż-samości, czyli wyczulenie na zagrożenie 
niepodległości, naruszenia suwerenności państwowej, tendencje do zyskania dominacji 
przez obu lub jednego z sąsiadów. Doświadczenia historyczne stanowią podwaliny 

28 A. Brzozowski, S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksja na ćwierć-
wiecze,red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 19-23.

29 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, 2014, https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/
inne-wydawnictwa/6814,Biala-Ksiega-Bezpieczenstwa-Narodowego-RP.html [dostęp: 22.03.2016].

30 M. W. Doyle, Liberal Internationalism: Peace, War and Democracy, http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/themes/peace/doyle/ [dostęp: 22.03.2016].

31 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego…, op. cit.



myślenia strategicznego po 1989 r. Zachodnia polityka appeasementu wobec 
narastającego zagrożenia w Europie w latach 30., skierowanego głównie przeciwko 
Rzeczpospolitej, oraz zachowanie mocarstw zachodnich w Jałcie miały wpływ na 
kulturę bezpieczeństwa Polaków. Wydarzenia te poważnie naruszyły tradycyjną 
orientację strategiczną RP, upatrującą w aliansie z mocarstwami zachodnimi skuteczny 
środek równoważący żywioły niemiecki i rosyjski32. Jednak w dzisiejszych realiach 
politycznych nie jest możliwe funkcjonowanie poza skomplikowanym systemem 
sojuszy, dlatego kierunki i cele działania rządów III Rzeczpospolitej na arenie 
międzynarodowej po 1989 r. ukierunkowane są na uniemożliwienie powtórnej 
hegemonii Rosji nad Polską poprzez poszukiwanie bezpieczeństwa 
w sojuszu z NATO i Unią Europejską33.

Rzeczpospolita ukształtowała nietypowe podejście do stosowania siły militarnej 
w stosunkach międzynarodowych. Polska w całej swojej historii była obiektem 
zagrożeń i padała ofiarą agresji, ale również od XVI w. zbrojnie artykułowała swoje 
interesy w Inflantach, czy w rejonie Morza Czarnego. Po 1989 r. w stosunkach 
międzynarodowych można zaobserwować wzrost interwencjonizmu państwowego, co 
stanowi nową jakość w polskiej kulturze bezpieczeństwa. Multilateralizm i rozwój 
nowych sojuszniczych zależności, nacechowanych kulturowymi dyspozycjami, 
wywołują aprobatę dla działań prewencyjnych z obawy przed wszelkimi objawami 
artykułowania interesów narodowych państw w stanowiskach NATO oraz Unii 
Europejskiej. Polscy politycy, chcąc uzyskać poparcie społeczne w sprawach 
interwencji zbrojnych, wprost odwołują się do doświadczeń rodaków sprzed lat, 
wyrażając dezaprobatę dla postaw pacyfistycznych. Wspomniane interwencje 
postrzegane są w oczach społeczeństwa polskiego jako test gotowości Zachodu do 
wypełnienia w sytuacji kryzysowej gwarancji sojuszniczych na obszarze Europy 
Środkowej, kojarzonym historycznie, jako strefa ustępstw względem Federacji 
Rosyjskiej34. Użycie siły nie jest jednak najważniejsze. Polska kultura bezpieczeństwa 
ukierunkowana jest na zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym 
nadejść z zewnątrz. Polacy na ogół mają pozytywny stosunek do użycia siły militarnej 
z uwagi na fakt, że gwarancją bezpieczeństwa jest sojusz wojskowy NATO. Wydaje 
się, że Rzeczpospolita chce być postrzegana na arenie międzynarodowej jako 
niezawodny i rzetelny sojusznik, mający wpływ na kreowanie układu geo-
politycznego w regionie.

Kultura bezpieczeństwa Rzeczpospolitej ma swoje źródła głównie 
w tradycji walki o niepodległość, ale również dotyczy ona naszego podziału 
społeczeństwa, o czym przestrzegał marszałek Józef Piłsudski: „Poważnymi 
przeszkodami w budowie państwa polskiego będzie: nasza abnegacja państwowa i 
nasza państwowa kultura35”. Taka sytuacja wynika z utraty niepodległości 
na blisko trzy wieki oraz słabości naszego charakteru narodowego, przejawiającego się 
w wiecznej niezgodzie. Na powyższe słabości charakterologiczne nakłada się niski 
poziom przygotowania polityków do rządzenia państwem, co jest rezultatem 

32 K. Malinowski, Kultura bezpieczeństwa narodowego…, op. cit.,s. 15-46.
33 Ibidem.
34 Zob. K. Malinowski, Kultura bezpieczeństwa w Polsce i Niemczech, Poznań 2003.
35 J. Piłsudski, http://wwii.pl/index.php-site=art&id=96.htm [dostęp: 12.03.2016].



niszczenia polskich elit przywódczych i inteligencji przez niemieckich oraz 
radzieckich okupantów.

Już Piotr Skarga w Kazaniach Sejmowych podkreślał niechęć Polaków 
do podporządkowania się urzędom oraz brak dyscypliny: „Zginęła w tym królestwie 
karność i dyscyplina, bez której żaden rząd uczynić się nie może, którą Pismo ś. pilnie 
wszędzie zaleca. Nikt się urzędów ani praw nie boi, na żadne się karanie nie ogląda 
[…]36.”

Trwający już blisko 25 lat trudny proces odbudowy suwerennej państwowości, 
przyniósł Polsce wiele historycznych sukcesów jak odbudowa gospodarki rynkowej, 
członkostwo w sojuszu NATO oraz Unii Europejskiej. Niestety, Rzeczpospolita nie 
uniknęła też błędów i niepowodzeń, jak postępująca katastrofa demograficzna, 
niewydolna służba zdrowia, przerost administracji, a przede wszystkim walka 
polityczna, która ma swoje negatywne odbicie w kondycji Sił Zbrojnych RP.

Polska nie zdołała jeszcze wykształcić i wyłonić elit przywódczych 
na miarę wyzwań geostrategicznych obecnego wieku. Główną słabością polskiego 
uczestnictwa w NATO jest nie tyle trudność w osiągnięciu tzw. zdolności 
wojskowych, ile brak samodzielnego myślenia i dzielenia się jego rezultatami. Zamiast 
dyskusji i analizy wolimy błyskawicznie popierać stanowisko, które zajmuje 
mocarstwo przewodzące Sojuszowi37.

Wzrostu zainteresowania społeczeństwa, szczególnie młodzieży, kulturą, 
bezpieczeństwem, historią czy wojskowością, można doszukiwać się w inicjatywach 
państwa, jakimi były: powołanie Instytutu Pamięci Narodowej (1999), umożliwienie 
zdobycia przeszkolenia wojskowego w ramach studiów i służby rezerwowej, otwarcie 
Muzeum Powstania Warszawskiego czy przywołanie pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że nie jest to przemijający trend, ale trwały 
wyraz dojrzałości świadomości narodowej. Ze strategicznego punktu widzenia należy 
skierować tę falę zainteresowania historią i geopolityką Polski na odtworzenie 
zasobów intelektualnych w armii i w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, a 
z historii sukcesów i porażek wyciągnąć naukę na przyszłość.

Analizując charakterystykę kultury bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, nie sposób 
pominąć dychotomicznego charakteru społeczeństwa polskiego. Zjawisko to przybrało 
szczególny wymiar od wyborów parlamentarnych w 2007 r. Późniejsze wybory 
prezydenckie i parlamentarne ukazują podział narodu na dwie wizje dotyczące 
rozwoju Rzeczpospolitej. Publicyści dzielą społeczeństwo polskie na dwie wspólnoty: 
Polskę oświeceniowo-świecką oraz Polskę katolicko-narodową38. Część narodu ma 
orientację ukierunkowaną na współpracę z Zachodem i szeroką integrację z Unią 
Europejską, jednocześnie pokładając nadzieje w sile sojuszników w kwestiach 
dotyczących bezpieczeństwa. Druga część społeczeństwa nastawiona jest na 
ograniczoną integrację w ramach Unii i rozwój silnej gospodarki narodowej, a co za 
tym idzie stworzenie własnych rozwiązań strategicznych, opartych na sile i 
zdolnościach Wojska Polskiego.

36 P. Skarga, Kazania Sejmowe, Skultuna 2008, s. 12.
37 R. Kuźniar, Odważ się myśleć, polski strategu!, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/

numer/278446/kuzniar.html [dostęp: 22.03.2016].
38 A. Szostkiewicz, Myśli listopadowe, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/

1510422,1,polska-obok.read [dostęp: 20.03.2016].



6. Perspektywy rozwoju kultury bezpieczeństwa
Dotychczasowy dorobek kultury bezpieczeństwa i obecnie występujących trendów w 
kulturze strategicznej na świecie oraz ocena procesu tworzenia kultury strategicznej III 
RP pozwala przewidywać prognozy na kolejne lata rozwoju państwa we wspólnocie 
europejskiej, a także w strukturach NATO. Doświadczenia przywództwa politycznego 
w ostatnim 25-leciu odbudowy suwerennej państwowości, a także powszechny wzrost 
świadomości historycznej, powodować będą wzrost kompetencji strategicznych elit 
politycznych RP, a także wpływać na jasne określenie partykularnych interesów 
narodowych. Tempo tego wzrostu zależeć będzie również od powstawania, jakości i 
umiejętności wykorzystania wiedzy, myśli oraz personelu think-tanków. Konkurencja 
między innymi wymusi powolny wzrost ich jakości merytorycznej i personalnej. 
Również wymóg jakości zmusi je do ściślejszego powiązania z ośrodkami 
akademickimi. Wzrost kompetencji elit przywódczych wyrazi się w coraz większym 
posługiwaniu się kategoriami geograficznymi oraz historycznymi wyznacznikami 
organizacji bezpieczeństwa39. 

W wyniku przepływu wiedzy naukowej, wymiany kadr naukowych oraz 
kształcenia na Zachodzie, poziom obszaru naukowego strategii, obejmujący 
zarządzanie i planowanie strategiczne, ma szansę zbliżyć się do poziomu przodu-
jących państw w układzie euroatlantyckim. 

Zbiorowa świadomość historyczna, duma z sukcesów strategii zjednoczenia 
plemion polskich, utworzenia państwowości oraz wyniesienia Rzeczpospolitej do roli 
regionalnego mocarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej za czasów dynastii 
Jagiellonów w XV i XVI w. stanowić może ideę przewodnią odbudowy kultury 
bezpieczeństwa w Polsce. Może być także podstawą do odbudowy wiary w zdolności 
narodu polskiego do odbudowy potęgi państwowej, jako gwarancji niepodległości oraz 
wniesienia odpowiadającego pozycji geograficznej i tradycji historycznej, wkładu 
naszego państwa w tworzenie bezpieczeństwa Europy.

W sytuacji, kiedy członkowie NATO mają coraz bardziej rozbieżne interesy, a 
Unia Europejska staje się podzielona, Polska ma szansę stać się naturalnym 
kandydatem do przewodzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez swoje 
położenie geograficzne, złoża surowcowe i stabilną gospodarkę mającą możliwości 
oprzeć się kryzysom ekonomicznym powstałym w krajach 
z długą tradycją kapitalizmu, Polska staje się coraz bardziej świadoma swojej roli w 
regionie. Jak dostrzegł w 1908 r. Roman Dmowski w swojej analizie kulturowej i 
strategicznej, słabe Niemcy oraz Rosja to szansa dla Polski40. 
Jak w przypadku Izraela czy Korei Południowej, w których wydatki na wojsko oraz 
poziom wykształcenia ludności w zakresie obronności są bardzo wysokie, 
Rzeczpospolita powinna w podobny sposób umacniać swoją siłę militarną 
i utrwalać sojusze. Powyższe państwa, za sprawą ich położenia geograficznego, 
bardziej niż inne narażone są na agresję ze strony sąsiadów.

39 J. Marczak, Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce, https://obronanarodowa.pl/artykuly/
display/prognoza-rozwoju-kultury-strategicznej-w-polsce/ [dostęp: 21.03.2016].

40 Zob. R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Częstochowa 1938; http://wsercupolska.org/
przeczytaj/Niemcy,_Rosja_i_kwestia_polska.pdf [dostęp: 22.02.2016].



Podsumowanie
Kultura bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych determinantów kształtowania 
stosunków międzynarodowych. W interesie każdego kraju jest zachowanie kultury i 
tradycji, w ramach których kultywuje się wyjątkowe dla danego narodu cechy oraz 
podejście do kwestii bezpieczeństwa. Potrzeba szerszego bezpieczeństwa, zaraz za 
fizycznym przetrwaniem, należy do fundamentów bytowania człowieka. Dzięki 
kulturze bezpieczeństwa buduje się system myślenia o własnym miejscu w środowisku 
międzynarodowym, jak również świadomość własnej wyjątkowości i odrębności.

Naród polski musi zjednoczyć się we wspólnym dążeniu do określenia 
i realizacji narodowych interesów całego społeczeństwa. Rzeczpospolita w długiej 
drodze do odbudowy swej państwowości i kreowania swojej roli ważnego gracza na 
arenie międzynarodowej musi wykorzystać bogate dziedzictwo ludzkości 
w walce o przetrwanie i rozwój. Na przykładzie klasycznej geopolityki oraz bogatej 
historii – uosobionych w strategii, Polska musi budować swoją unikalną tożsamość i 
kulturę bezpieczeństwa, by zapewnić przetrwanie przyszłym pokoleniom.
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