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Problematyka bezpieczeństwa, przynajmniej od zamachów z 11 wrze-
śnia 2001 r. stanowi nie tylko wzmożone zainteresowanie światowych 
mediów, ale staje się ważnym przedmiotem badań, jak również dydak-
tyki. Wiele współczesnych problemów politycznych, ekonomicznych, 
społecznych czy kulturowych analizowanych jest poprzez pryzmat 
bezpieczeństwa pod kątem poznania naukowego oraz edukacji. Coraz 
większa liczba badaczy w swoich eksploracjach naukowych uwzględ-
nia różne konteksty bezpieczeństwa, a nawet uznaje je za prioryte-
towe. Odchodzi się przy tym od paradygmatów uwzględniających li 
tylko aspekt „twardego” bezpieczeństwa na rzecz jego „miękkich” ko-
notacji. W konsekwencji oddziaływuje to na tworzenie się „nowej” teo-
rii bezpieczeństwa, która jeszcze znajduje się in statu nascendi. Poza 
tym, jak w przypadku Polski, w oparciu o dotychczasowy dorobek me-
todologiczno-teoretyczny, podejmuje się udane próby tworzenia dys-
cypliny naukowej. W dziedzinie i obszarze nauk społecznych – nauk o 
bezpieczeństwie w 2011 r. Na gruncie dydaktyki akademickiej skut-
kowało to utworzeniem nowych kierunków studiów – „Bezpieczeń-
stwa narodowego” oraz „Bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Niniejszy 16. tom „Forum Politologicznego”, w intencji redaktora, 
wpisywać się ma w dyskurs naukowy nad problematyką bezpieczeń-
stwa. Dyskurs ten ukierunkowany jest na eksplanację różnych wy-
miarów bezpieczeństwa z zaznaczeniem wątków predyktywnych. Ma 
też wnieść wkład w ubogacenie nauk humanistycznych i społecznych, 
w tym nauk o bezpieczeństwie w nowatorskie ujęcia metodologiczne 
i teoretyczne.

Tom ten poświęcony jest bezpieczeństwu w Afryce w wymiarze 
globalnym, sektorowym, regionalnym i lokalnym. Stanowi on rezul-
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tat badań afrykanistycznych przedstawionych podczas Naukowych 
Spotkań z Afryką, które stanowią kontynuację corocznych spotkań 
(dawniej Dni Afryki) oraz dyskursu naukowego po ich zakończeniu.

Problematyka bezpieczeństwa w Afryce nie doczekała się jeszcze 
w Polsce opracowania monograficznego. Najczęściej ujmowana jest w 
kontekście toczonych tam konfliktów zbrojnych, które badane były z 
punktu widzenia światowej geopolityki lub spraw wewnątrzafrykań-
skich, a ostatnio fundamentalizmu islamskiego w związku z nasile-
niem się jego aktywności w określonych regionach Afryki (problem 
ten prezentowany jest najczęściej w kontekście zagrożenia terrory-
zmem międzynarodowym). Natomiast wielość kontekstów bezpie-
czeństwa w Afryce rzadko staje się przedmiotem dogłębnej analizy 
polskich badaczy. Zawartość tego tomu jak również tomu 17. „Forum 
Politologicznego” ma wypełnić lukę w tym zakresie.

Na tom składa się 16 artykułów, które zostały uszeregowane we-
dług kryterium problemowego, z uwzględnieniem czynnika chro-
nologicznego, a priorytetem podziału było sektorowe ujęcie bezpie-
czeństwa. Autorzy tych artykułów reprezentują różne dyscypliny i 
subdyscypliny szeroko rozumianych nauk humanistycznych, społecz-
nych i nie tylko. Są wśród nich: politolodzy, w tym badacze stosunków 
międzynarodowych i myśli politycznej; historycy; ekonomiści; etnolo-
dzy; antropolodzy; prawnicy; teolodzy i religioznawcy. Poza tym znaj-
dują się specjaliści od rolnictwa i medycyny. Tak szerokie spektrum 
wykształcenia oraz stopni i tytułów naukowych daje możliwość uka-
zania problemów bezpieczeństwa w Afryce w sposób nie tylko wielo-
aspektowy, ale także interdyscyplinarny i hybrydyczny.

Autorzy reprezentują czołowe ośrodki naukowe Polski: Warsza-
wę (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski i Uniwersy-
tet Kardynała Wyszyńskiego), Kraków (Uniwersytet Jagielloński), 
Poznań (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny), 
Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), Lublin (Uniwersytet Marii Cu-
rie-Skłodowskiej), Gdańsk (Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Me-
dyczny) i Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Zdecydowaną większość Autorów można zaliczyć do uznanych już 
afrykanistów nie tylko w wymiarze polskim. Prowadzą oni systema-
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tyczne badania terenowe w Afryce, część z nich już od co najmniej 
20 lat, co daje znakomitą sposobność analiz komparatystycznych w 
tym przedziale czasowym. Badania terenowe często też dotyczą róż-
nych regionów w Afryce, co jeszcze bardziej ubogaca prezentowaną 
komparatystykę. Również młodsi afrykaniści konsekwentnie podej-
mują trud prowadzenia bezpośrednich badań w Afryce. Wszyscy z 
nich w swoich artykułach posiłkują się najnowszą światową literatu-
rą przedmiotu.

Tom otwierają dwa ogólne studia odnoszące się do przeszłości i 
współczesności problematyki bezpieczeństwa w Afryce. Pierwsze z 
nich, w tradycyjnym ujęciu paradygmatu realistycznego, ukazują rolę 
Afryki w strategii europejskiej równowagi i bezpieczeństwa u schyłku 
XIX wieku. Drugie natomiast o charakterze polemologicznym, na tle 
ogólnoświatowych tendencji tworzenia stref bezatomowych, szczegó-
łowo prezentują i wyjaśniają wpływ powstania strefy bezatomowej w 
Afryce na bezpieczeństwo kontynentu oraz na stan reżimu nieprolife-
racji broni jądrowej.

Specyfika wspólnoty lokalnej jako obszaru bezpieczeństwa Afry-
kanów w kontekście rozwoju demokratycznej kultury politycznej w 
Afryce Subsaharyjskiej jest przedmiotem kolejnego studium.

Dwa następne artykuły koncentrują się na przyczynach dysfunk-
cjonalności państw afrykańskich – poprzez pryzmat analizy proble-
mu złych rządów w Afryce Subsaharyjskiej oraz łamania praw czło-
wieka jako determinanty terroryzmu w Afryce.

Kolejna grupa artykułów dotyczy różnych aspektów bezpieczeń-
stwa ekonomicznego. Problem ten badany jest w kontekście wspiera-
jącej aktywności ze strony regionalnych banków rozwoju w państwach 
Afryki Północnej, a cezurą czasową jest okres po tzw. Arabskiej Wio-
śnie. Bezpieczeństwo ekonomiczne analizowane jest także na przy-
kładzie studium przypadku jakim jest Ghana i zaangażowania tam 
kapitału chińskiego w górnictwo złota, co wywołuje wiele kontrower-
sji i konfliktów. Trzy następne artykuły odnoszą się do bezpieczeń-
stwa żywnościowego w powiązaniu z bezpieczeństwem ekonomicz-
nym oraz stabilnością społeczno-polityczną państw afrykańskich. 
Pierwszy z tych artykułów w sposób ogólny przybliża, w oparciu o 
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liczne dane statystyczne i komentarze do nich, problematykę bezpie-
czeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej. Kolejny artykuł 
koncentruje się na złożonej kwestii reformy rolnej w RPA po przejęciu 
władzy przez czarną większość. Problem wywłaszczania i sprzedaży 
ziemi zagranicznym korporacjom w Etiopii jest przedmiotem anali-
zy w ostatnim z tej tematyki artykułów i traktowany jest jako nowa 
forma kolonializmu będąca zagrożeniem dla egzystencji tamtejszej 
rdzennej ludności.

Dwa następne artykuły dotyczą bezpieczeństwa zdrowotnego w 
Afryce – w sposób przeglądowy ukazane są przyczyny oraz skutki 
ekonomiczne i społeczne pandemii HIV/AIDS oraz malarii. Duża wa-
gę poświęca się działaniom przeciwdziałającym tym chorobom zakaź-
nym (międzynarodowym i poszczególnych państw afrykańskich).

Tom zamykają cztery artykuły, które dotyczą kwestii religijnych i 
wyznaniowych w różnych kontekstach bezpieczeństwa. Dwa pierwsze 
bezpośrednio odnoszą się do aktywności Kościoła katolickiego w Afry-
ce i jego zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego jako drogi 
do pokoju społecznego i politycznego na tym kontynencie oraz proble-
mu pokoju w Afryce w dokumentach papieskich jakimi są adhortacje 
apostolskie Ecclesia in Africa (Jana Pawła II) i Africae minus (Bene-
dykta XVI). Oba artykuły wpisują się w zakres polemologii. Następny 
artykuł traktuje o bezpieczeństwie społecznym w islamie na przykła-
dzie kalifatu Sokoto w północnej Nigerii. Ten rodzaj bezpieczeństwa, 
w formie wyzwania, ukazany jest poprzez omówienie zjawiska cza-
rownictwa w Tanzanii.

Podobnie jak poprzednie „afrykańskie” tomy „Forum Politolo-
gicznego”, niniejszy tom, ma integrować środowisko polskich afryka-
nistów, a przede wszystkim inspirować je do twórczej dyskusji nad 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Afryki. Chociaż tom ten 
w pierwszym rzędzie dedykowany jest afrykanistom to również oso-
by zainteresowane problematyką afrykańską w kontekście jej bezpie-
czeństwa, w tym studenci mogą z powodzeniem skorzystać z jego lek-
tury i zgłębić wiedzę z tego zakresu.

Arkadiusz Żukowski
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