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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ 
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„MNIEJSZOŚCI NARODOWE – SZANSĄ, WYZWANIEM 
CZY ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA 
NARODOWEGO?”, WILNO 28–30 KWIETNIA 2016 R. 

WOJCIECH LIS1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych, które stanowią ważny ele-
ment współczesnych społeczeństw, nieustannie budzą duże zainteresowanie. Pro-
blem jest szczególnie aktualny w państwach, w których mniejszości narodowe 
są stosunkowo liczne, jak w przypadku państw bałtyckich. Tematyka konferencji 
ma szczególną wymowę na Litwie z uwagi na to, że rok 2016 jest rokiem 
wyborów do parlamentu, od którego przecież będzie zależało określenie stosunku 
do mniejszości narodowych. 

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości naro-
dowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego? została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Uniwersytet 
w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz Akademię 
Pomorską w Słupsku Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Miejscem obrad 
był Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Celem, jaki postawili sobie organizato-
rzy konferencji, była analiza doświadczeń związanych z istnieniem mniejszości 
narodowych, stereotypów związanych z ich postrzeganiem i w konsekwencji 
sposobu ich traktowania, relacji pomiędzy tytularną większością i mniejszościa-
mi narodowymi oraz dążenie do określenia zasad gwarantujących harmonijne 
współżycie narodów we wspólnej Europie. 

1 dr Wojciech Lis, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny, Wydział Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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Otwarcia konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków 
Litwy prof. dr Henryk Malewski, który podkreślił, że polscy naukowcy nie 
boją się poruszania aktualnych i ważnych zagadnień, tym bardziej, kiedy doty-
czą one żywotnych interesów mniejszości polskiej na Litwie oraz stosunków 
polsko-litewskich. Zaznaczył, że jest to już trzecia z kolei konferencja nauko-
wa związana z tego rodzaju zagadnieniami; w 2014 r. odbyła się konferencja 
Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku, natomiast 
w 2015 r. konferencja Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe 
mniejszości narodowych w Europie. W przemówieniu powitalnym podkreślił, że 
członkowie mniejszości narodowych są takimi samymi obywatelami jak oby-
watele narodowości litewskiej, nie są więc tymi, którym coś się ofiarowuje, 
ponieważ i oni ofiarowują innym swój trud i poświęcenie w pracy na rzecz 
wspólnej ojczyzny. W związku z tym konieczna jest zmiana optyki postrzegania 
mniejszości narodowych oraz ułożenia na nowo wzajemnych relacji opartych 
na zrozumieniu, partnerstwie i zaufaniu. 

Następnie głos zabrali goście honorowi: Wicemarszałek Sejmu Republiki 
Litewskiej Jarosław Narkiewicz, Dyrektor Departamentu Mniejszości przy Radzie 
Ministrów Republiki Litewskiej Vida Montvidaitè oraz Ambasador Nadzwyczaj-
ny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław 
Czubiński. Odczytano również list, jaki do uczestników konferencji przesłała 
prof. dr hab. Halina Taborska, Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 
w Londynie. 

Wicemarszałek Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz podkreślił, 
że upominanie się przez członków mniejszości narodowych o swoje prawa nie 
stanowi zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ale jest przejawem demokratyza-
cji stosunków społecznych. Litwa jest państwem wielonarodowym, w którym 
mniejszości narodowe wynoszą około 20% wszystkich mieszkańców. Najwięk-
szymi mniejszościami narodowymi są mniejszość polska, która liczy około 7%, 
oraz mniejszość rosyjska, która liczy około 6%. Fakt ten ma istotne znaczenie 
dla życia społecznego i znajduje odzwierciedlenie m.in. w wyborach do władz 
Litwy, w których przedstawiciele mniejszości narodowych odgrywają ważną 
rolę. Niestety Litwa, pomimo tego, że wybrała prozachodni kierunek demokra-
cji, do dzisiaj nie potrafiła poradzić sobie z uregulowaniem statusu prawnego 
i ułożeniem relacji z mniejszościami narodowymi. Obrona praw obywatelskich 
przez mniejszości narodowe traktowana jest jako zagrożenie bezpieczeństwa 
państwa, co mija się z ideami demokracji i gwarancjami praw człowieka, wyni-
kającymi z dobrowolnie przyjętych przez Litwę zobowiązań międzynarodowych. 
Co gorsze, Litwa konsekwentnie podejmuje działania, które ograniczają prawa 
mniejszości narodowych, czego najlepszym przykładem jest ustawa o języku 
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z 2012 r. Tego rodzaju działania prowadzą do dyskryminacji obywateli litew-
skich należących do mniejszości narodowych i budzą nieufność do państwa, 
które postrzega tę grupę obywateli jako swoich wrogów. 

Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Radzie Ministrów 
Republiki Litewskiej Vida Montvidaitè zwróciła uwagę, że na świecie nie ma 
państwa homogenicznego. Mniejszości narodowe stanowią istotny składnik każ-
dego państwa, a ich obecność świadczy o zmiennych kolejach losu i wspólnej 
historii. Zwróciła także uwagę na konieczność prowadzenia dialogu i podejmowania 
różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, takich chociażby jak 
konferencje naukowe. Sukces tego rodzaju przedsięwzięć zależy jednak od oby-
dwu stron, zarówno tytularnej większości, jak i mniejszości narodowych. Jedynie 
szczery dialog może pomóc w pozbyciu się stereotypów i uprzedzeń, przełamaniu 
niechęci i rozwianiu niepokojów, które istnieją w społeczeństwie. Dialog, będący 
podstawą integracji, uczy szacunku i zrozumienia wobec mniejszości narodo-
wych i odwrotnie – mniejszości narodowych wobec tytularnej większości. Istotne 
jest także to, by eksponować te aspekty, które integrują ze sobą społeczeństwo, 
i odwoływać się do nich. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
która była wspólnym dziełem Polaków i Litwinów tworzących Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów, Vida Montvidaitè przekazała uczestnikom konferencji życzenia 
i jednocześnie wyraziła przekonanie, że skoro w tamtym trudnym dla państwa 
okresie potrafiono znaleźć kompromis i pokonać egoizm, to tym bardziej jest to 
możliwe i dzisiaj. Na zakończenie swojego przemówienia zadeklarowała pomoc 
finansową w organizowaniu podobnych przedsięwzięć w przyszłości. 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czu-
biński pogratulował odwagi zorganizowania konferencji na temat tego niezwykle 
aktualnego, zwłaszcza na Litwie, problemu. Tym bardziej, że w najnowszym 
raporcie litewskich służb specjalnych poświęconym zagrożeniom dla bezpie-
czeństwa narodowego znalazły się sformułowania mówiące o tym, że niektóre 
mniejszości – w tym mniejszość polska – stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego i dla państwowości litewskiej. Na Litwie zagadnienia dotyczące 
mniejszości narodowych mają kontekst wybitnie polityczny. To poważny problem 
dla władz litewskich, który wymaga jak najszybszego rozwiązania. Podkreślił, że 
stosunek do mniejszości narodowych jest wyrazem stopnia dojrzałości systemu 
demokratycznego każdego państwa. Jako przykład poprawnego uregulowania 
stosunków z mniejszościami narodowymi Jarosław Czubiński wskazał Polskę, 
której doświadczenia ponadtysiącletniej historii pokazują, że bezpieczeństwo 
państwa opiera się w dużej mierze na poczuciu jedności i solidarności społe-
czeństwa, co można osiągnąć tylko wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie będą 
traktowani w jednakowy sposób. Dla zgodnego współistnienia nie można podej-
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mować działań antagonizujących różne grupy tworzące społeczność państwową. 
Ambasador przypomniał także o szerokim zakresie praw, z których korzystają 
mniejszości narodowe w Polsce, w tym m.in. o prawie do oryginalnej pisowni 
swojego nazwiska w dokumentach tożsamości oraz o możliwości pisania nazw 
topograficznych w dwóch językach. Mniejszości narodowe są integralną częścią 
społeczeństwa, w którym żyją i na rzecz którego pracują, przyczyniając się 
do wzrostu ogólnego i obopólnego dobrobytu. Na koniec wyraził nadzieję, że 
konferencja przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z istnieniem 
mniejszości narodowych tworzących społeczeństwo Republiki Litewskiej. 

Następnie głos zabrali współorganizatorzy konferencji: prof. dr hab. Jaro-
sław Wołkonowski, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Andrzej Urbanek, Dyrektor 
Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Profesor 
Wołkonowski zwrócił uwagę na to, że rozwiązanie problemów związanych z ist-
nieniem mniejszości narodowych jest możliwe jedynie poprzez edukację, która 
musi rozpocząć się od polityków wszystkich szczebli administracji publicznej. 
Profesor Urbanek w kontekście tematu konferencji wskazał z kolei na problemy, 
jakie wiążą się z migracją ludności. 

Po przemówieniach powitalnych oraz wystąpieniach gości honorowych uczest-
nicy konferencji przeszli do holu głównego Domu Kultury Polskiej, w którym 
wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

W pierwszym dniu konferencji w Sali Koncertowej Domu Kultury Polskiej 
odbyła się uroczysta sesja plenarna, w trakcie której zaprezentowano 6 wystąpień. 

Prof. dr hab. Marceli Kosman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w wystąpieniu Między ksenofobią i ksenofilią. Stosunek do mniej-
szości etnicznych w dziejach Polski przedstawił proces kształtowania się wielo-
kulturowego państwa polskiego w ujęciu historycznym. Podkreślił, że ksenofobia 
i ksenofilia istniały zawsze, ale różne było nasilenie tego zjawiska w różnych 
okresach historii. Wpływ na ukształtowanie się świadomości narodowej miały 
liczne wojny toczone za czasów ostatnich Piastów oraz język, pełniący funkcję 
integracyjną, który pozwalał odróżniać „swoich i obcych”. 

Prof. dr hab. Waldemar Paruch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie w prelekcji Czynnik etniczny w procesie koncentracji i rywalizacji 
politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej stwierdził, że cechami charak-
terystycznymi państw są koncentracja i konsolidacja, które ostatecznie zawsze 
sprowadzają się do narzucenia swojej woli przez jeden silny ośrodek całemu 
terytorium. Znajdujący się u podstaw kształtowania się państw czynnik etniczny 
z biegiem czasu został zastąpiony przez czynnik polityczny, o czym zdecydo-
wały różnorodność etniczna i religijna, ukształtowanie powierzchni terytorium 
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państwa, mozaikowe rozmieszczenie ludności o różnym pochodzeniu etnicznym, 
odmiennej kulturze i religii, pograniczny charakter względem cywilizacji łaciń-
sko-rzymskiej i grecko-bizantyjskiej. To wszystko doprowadziło do ukształto-
wania się wspólnoty politycznej, którą scementowała lojalność wobec ośrodka 
władzy oraz praca na rzecz państwa – wspólnego dobra. Spowodowana wypa-
czonym pojmowaniem kategorii etnicznych II wojna światowa doprowadziła do 
wyraźnego podziału na linii: wróg – sojusznik, zniszczyła małe, pluralistyczne 
ojczyzny oraz pozytywny wydźwięk kresów i pogranicza. 

Prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis z Instytutu Historii Litwy w Wilnie w refe-
racie Polska mniejszość narodowa na Litwie jako zagrożenie bezpieczeństwa naro-
dowego w sposób niezwykle wyważony przedstawił obecną sytuację mniejszości 
polskiej na Litwie oraz stosunek Litwinów do mniejszości polskiej. Zwrócił uwagę 
na czynniki historyczne i psychologiczne, które wpływają na postrzeganie mniej-
szości polskiej na Litwie jako swego rodzaju zagrożenia. Jednocześnie podkreślił, 
że władze litewskie nie potrafią rozwiązywać problemów dotyczących mniejszości 
narodowych, brakuje także efektywnej strategii integrującej mniejszości narodowe 
w ramach jednego społeczeństwa. Co więcej, działania podejmowane przez władze 
litewskie wymierzone w mniejszości narodowe paradoksalnie konsolidują je, co 
tylko przyczynia się do pogłębiania istniejących nieporozumień. To wszystko powo-
duje, że Litwini nie dowierzają Polakom; w przekonaniu Litwinów upominanie 
się o prawa należne mniejszościom narodowym jest początkiem procesu zmierza-
jącego do budowy polskiej autonomii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego. W jego przekonaniu ignorowanie interesów mniejszości polskiej nie 
wpływa korzystnie na budowanie dobrosąsiedzkich relacji i poprawne ułożenie 
wzajemnych stosunków. Prelegent wezwał do podjęcia wysiłków zmierzających 
do zapewnienia mniejszościom narodowym praw w kontekście integrowania ich 
ze społeczeństwem w obrębie istniejących państw. Podkreślił, że nie ma realnych 
podstaw do postrzegania mniejszości polskiej jako zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego Republiki Litewskiej; Polacy nie dążą do autonomii ani nie prowadzą 
żadnych działań na rzecz separacji. 

Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz z Uniwersytetu Wrocławskiego w trakcie pre-
zentacji, którą zatytułował Mniejszości narodowe w ruchu – jako subiekt i obiekt, 
przeprowadził analizę procesu definiowania pojęcia mniejszości narodowych 
w kontekście zmian, jakie miały miejsce w różnych okresach rozwoju historycz-
nego w poglądach tytularnej większości na mniejszości narodowe. Podkreślił, że 
na skutek zmiany granic i związanego z tym przemieszczenia ludności mniej-
szości narodowe znajdują się w ciągłym ruchu, w konsekwencji pojęcie mniej-
szości narodowych ma charakter dynamiczny. To z kolei wywołuje kontrowersje 
wokół pojmowania mniejszości narodowych w obrębie poszczególnych państw. To 
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wszystko sprawiło, że definiowanie mniejszości narodowych ma obecnie charakter 
polityczny, a o tym, czym jest mniejszość narodowa, decyduje państwo. 

Prof. dr hab. Leszek Korzeniowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Krakowie w wystąpieniu Bezpieczeństwo obywatelskie 
i bezpieczeństwo narodowe: pomiędzy Wschodem a Zachodem dokonał przeglądu 
podstawowych koncepcji dotyczących rozumienia pojęcia bezpieczeństwo oraz 
jego podmiotowego charakteru. Na kanwie tych rozważań przedstawił relację 
obywatel – państwo, zastanawiając się, któremu z tych podmiotów przysługuje 
pierwszeństwo w zapewnieniu ochrony. Następnie rozważał relacje istniejące 
pomiędzy bezpieczeństwem państwa a prawami przysługującymi mniejszościom 
narodowym. Stwierdził, że podstawą właściwego ukształtowania wzajemnych 
relacji mogą być tylko dialog i współpraca, poprzedzone wyjaśnieniem wszyst-
kich przyczyn historycznych zaszłości. 

Prof. dr Rimantas Miknys z Instytutu Historii Litwy w Wilnie w prelekcji Józef 
Mackiewicz i Michał Römer a sprawa lituanizacji Wileńszczyzny w latach 1939–1940 
przedstawił postacie obydwu działaczy społecznych i politycznych oraz ich stosunek 
wobec nacjonalizmów polskiego i litewskiego. Wskazał podstawowe założenia dys-
kusji na temat kierunków i sposobów lituanizowania Wileńszczyzny, którą w latach 
1939–1940 prowadzili Mackiewicz i Römer. Zauważył, że akcja lituanizacji Wileńsz-
czyzny doprowadziła do zamiany polskiego nazewnictwa na litewskie i powstania 
wielu związanych z tym problemów w relacjach polsko-litewskich. 

Po zakończeniu wystąpień rozpoczęła się dyskusja, w którą aktywnie włą-
czali się uczestnicy konferencji, zadając prelegentom szereg praktycznych pytań 
związanych z sytuacją mniejszości polskiej na Litwie oraz stosunkami pomiędzy 
Polską a Litwą. Z uwagi na sporą liczbę problemów, jakie wyłoniły się w trakcie 
dyskusji, zarządzeniem prof. dr Henryka Malewskiego – przewodniczącego sesji 
plenarnej – została ona przeniesiona do restauracji Domu Kultury Polskiej „Pan 
Tadeusz”, w której zaplanowano uroczystą kolację. Była to doskonała okazja 
do osobistego spotkania się z prelegentami, wymiany poglądów, podzielenia się 
refleksjami oraz nawiązania znajomości. 

W kolejnym dniu konferencji z uwagi na ogromną liczbę jej uczestników 
obrady prowadzone były równolegle w kilku sekcjach tematycznych połączo-
nych z panelem dyskusyjnym. Dość powiedzieć, że obrady prowadzone były aż 
w 8 sekcjach tematycznych, w trakcie których zaprezentowało się 44 naukowców 
z 24 ośrodków naukowych z Polski, Litwy i Wielkiej Brytanii2. Nie sposób opi-

2 Ośrodki naukowe reprezentowane na konferencji zostały wymienione w kolejności alfabetycz-
nej, rozpoczynając od uniwersytetów: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazi-
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sać wielości poruszanych zagadnień i związanych z nimi kontrowersji, dlatego 
można ograniczyć się wyłącznie do przywołania tytułów, jakie zostały nadane 
poszczególnym sekcjom tematycznym: Mniejszości narodowe – czy historia 
magistra vitae est? (sekcja I), Mniejszości narodowe we współczesnej doktrynie 
i historiografii (sekcja II), Status prawny mniejszości narodowych w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego (sekcja III), Mniejszości narodowe w świadomości 
społecznej i polityce narodowej (sekcja IV), Ruchy migracyjne jako źródło zagro-
żenia bezpieczeństwa (sekcja V), Mniejszości narodowe a kreowanie przestrzeni 
bezpieczeństwa (sekcja VI), Wielokulturowość – szansą czy zagrożeniem dla 
współczesnego społeczeństwa obywatelskiego? (sekcja VII), Retoryka i symbolika 
narodowa w kontekście wielokulturowości (sekcja VIII). Tytuły te ukazują, jak 
wiele problemów wyłania się w kontekście zagadnienia mniejszości narodowych, 
a ożywione dyskusje, jakie toczyły się w poszczególnych sekcjach oraz w trakcie 
przerw, uświadamiają, że zagadnienie to nie zostało wyczerpane. 

Trzeciego dnia konferencji w trakcie sesji plenarnej swoje wystąpienia zapre-
zentowali organizatorzy. Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski w wystąpieniu 
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych – sukces czy porażka? 
Model i stan obecny relacji mniejszość narodowa a większość w państwach 
Europy ukazał proces tworzenia się etnosu, sytuację mniejszości narodowych 
w państwach Europy oraz sytuację mniejszości polskiej na Litwie w okresie 
międzywojennym i w czasach współczesnych. Proces kształtowania się etnosu 
z istoty swojej zmierza w kierunku wzmocnienia pozycji najsilniejszej wspól-
noty etnicznej, czego przykładem jest przejmowanie ziemi, eliminowanie oznak 
dominacji kulturowej i gospodarczej mniejszości narodowych, a także margina-
lizowanie ich obecności w życiu publicznym. Profesor Wołkonowski podkreślił 
także wpływ polityki na kształtowanie się stosunku do mniejszości narodowych, 
a następnie słabości Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. 
Podkreślił, że dopóki podsycane będzie poczucie zagrożenia, nie będzie zgody 
na przyznanie jakichkolwiek praw mniejszościom narodowym. 

Prof. dr hab. Jarosław Urbanek w wystąpieniu Mniejszości narodowe a kwestie 
bezpieczeństwa narodowego rozważał faktyczny i domniemany wpływ mniej-
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szości narodowych na bezpieczeństwo państwa oraz konsekwencje postrzega-
nia mniejszości narodowych w kategorii wroga. Zwrócił uwagę na tworzenie 
się nowych mniejszości narodowych, spowodowane procesami migracyjnymi. 
Zastanawiał się nad tym, jaki ma być stosunek do mniejszości narodowych i jak 
należy z nimi postępować, czy lepsza jest polityka asymilacji czy integracji. 
Profesor Urbanek podkreślił, że niewłaściwie ułożone relacje z mniejszościami 
narodowymi mogą być przyczyną odradzania się nacjonalizmów, destabilizacji 
państw i źródłem konfliktów, a w skrajnych przypadkach nawet pretekstem do 
rozpoczęcia działań wojennych, czego przykładów dostarcza nam współczesna 
historia. Wyróżnił kilka płaszczyzn zagrożeń, mogących destabilizować państwo, 
a związanych z niewłaściwym postrzeganiem mniejszości narodowych; do któ-
rych zaliczył m.in.: patologie społecznej świadomości, społeczne odrzucenie, 
ochronę tożsamości narodowej, konflikty etniczne, wojnę hybrydową. 

Następnie moderatorzy poszczególnych sekcji tematycznych podsumowali 
obrady, którym przewodzili, prezentując wypracowane w ich trakcie wnioski 
i spostrzeżenia. 

Prof. dr Henryk Malewski, zamykając konferencję, wyraził wdzięczność za 
stworzenie wyjątkowej wspólnoty oraz za aktywne włączanie się w dyskusję. 
Dziękując za przybycie do Wilna, zaprosił wszystkich na konferencję w przy-
szłym roku. Wezwał także do ochotnego włączenia się w obchody Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą, który w tym roku połączony został z uroczystymi obcho-
dami 1050 rocznicy chrztu Polski oraz 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Aktualność poruszanych zagadnień, wyjątkowa świąteczna atmosfera 
oraz obecność odświętnie udekorowanych biało-czerwonymi barwami Polaków 
z Wileńszczyzny sprawiły niezapomniane wrażenie uczestniczenia w procesie 
tworzenia historii.




