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KIERUNKI BADAŃ W ŚWIATOWYCH STUDIACH 
NAD BEZPIECZEŃSTWEM

DIRECTIONS OF THE RESEARCH GLOBAL 
SECURITY STUDIES

Streszczenie: Artykuł przedstawia autorskie wyniki analizy zawartości globalnych czasopism 
naukowych 1998-2018, dokonanej podczas kwerendy na potrzeby kilku projektów badaw-
czych. Tekst składa się z kilku części. W części pierwszej analizowany jest światowy rynek cza-
sopism w obszarze studiów nad bezpieczeństwem (security studies), w części drugiej przedsta-
wione są przekrojowe wyniki analizy treści, w części trzeciej zaprezentowana będzie autorska 
refleksja nad tymi wynikami. W podsumowaniu autor przedstawia wnioski w zakresie rozwoju 
studiów nad bezpieczeństwem w polskim kontekście.
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Abstract: This article presents the results of content analysis of the global periodicals (1998-
2018), which has been developed in order to provide data for several research projects. Text 
consists of few parts. Firstly, global periodical market is analysed in the field of security studies. 
Secondly, theoretical framework for content analysis results is delivered. Thirdly, interpretation 
of results is provided. In the summary author presents additional remarks in the context of 
Polish school of security studies.
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Wprowadzenie

Na obecnym etapie rozwoju polskich studiów nad bezpieczeństwem pojawiło się 
kilka ważnych publikacji. W pracach P. Sienkiewicza i A. Misiuka zdefiniowano tema-
tykę i wektory rozwoju dyscypliny nauk o bezpieczeństwie (Sienkiewicz, 2015; Misiuk, 
2018). Książka G. Rydlewskiego zaprezentowała bibliografię polskich prac w tej dzie-
dzinie (Rydlewski, 2017). Prace J. Stańczyka i L. Korzeniowskiego dokonały szerokie-
go opracowania naukowego terminu”bezpieczeństwo” (Stańczyk, 2017, Korzeniowski, 
2017). Powstały też podręczniki R. Wróblewskiego (Wróblewski, 2017) i J. Czaputowicza 
(Czaputowicz, 2013) prezentujące współczesny dorobek teorii bezpieczeństwa między-
narodowego. W obecnej chwili nadal brakuje łączności polskich badań z problematyką 
poruszaną za granicą. Polskie prace rzadko nawiązują do światowego dorobku naukowe-
go, który prezentowany jest głównie w dyskursie naukowym w ramach kilkudziesięciu 
anglojęzycznych czasopism. Celem niniejszego artykułu jest wstępna próba opracowania 
tej kwestii.



178 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2018, vol. 12, nr 2

Tekst stanowi prezentację autorskich wniosków z przekrojowej analizie zawartości 
sześciu wiodących globalnych czasopism naukowych z obszaru security studies. Przeana-
lizowano tomy wydane w okresie 1998-2018, liczące łącznie kilka tysięcy tekstów. Praca 
ma więc charakter przeglądowy. Do kwerendy wybrano czasopisma: International Secu-
rity, Security Studies, Security Dialogue, Journal of Strategic Studies, Journal of Peace Re-
search oraz Journal of Conflict Resolution. Są to czasopisma amerykańskie i europejskie 
o wysokich wskaźnikach wpływu na światową debatę naukową w wybranym przez nas 
temacie. To na łamach tych czasopism toczy się dziś debata nad kondycją studiów nad 
bezpieczeństwem, ogłaszane są wyniki badań, omawiane są książki oraz dyskutowane 
kierunki rozwoju naukowego i instytucjonalnego tej sfery wiedzy.

Potrzeba opracowania tego typu wynika z kilku powodów. Po pierwsze, przyswojenie 
światowego dorobku naukowego jest warunkiem sine qua non rozwoju polskiej nauki. 
Po drugie, znajomość międzynarodowego dyskursu naukowego wprowadza nowe in-
spiracje i może przyspieszyć rozwój krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, 
a także wzmacniać jej jakość. Po trzecie, rozwój polskich nauk o bezpieczeństwie (uży-
wam też bardziej uniwersalnego określenia studia nad bezpieczeństwem, które lepiej od-
wzorowuje globalne nazewnictwo) wymaga samookreślenia na mapie światowej nauki. 
Wzorem sukcesu lokalnej szkoły badawczej pozostają dla autora skandynawskie studia 
nad pokojem (peace research), które dzięki przemyślanej i ambitnej strategii rozwoju sta-
ły się wpływowym nurtem w światowych naukach społecznych (por. Kondziela, 1974, 
Pawłuszko, 2015).

Artykuł uwzględnia polską specyfikę badań nad bezpieczeństwem, które posiadają 
kilka źródeł. Pierwszym są studia wojskowe i badania poświęcone obronności. Do tego 
nurtu należy zaliczyć też badania nad inżynierią bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwem 
wewnętrznym, prowadzone na uczelniach policyjnych i strażackich (por. Grochowski, 
Letkiewicz, Misiuk 2011; Ścibiorek, Zamiar 2016). Drugim nurtem są nauki politycz-
ne i społeczne, które od dekad zajmowały się problematyką polityki bezpieczeństwa 
państwa i bezpieczeństwem międzynarodowym (por. Sulowski 2015). Ukształtowały 
też większość podejść teoretycznych dziś stosowanych. Część dorobku tej sfery tworzą 
ekonomiści (bezpieczeństwo ekonomiczne, zarządzanie ryzykiem) i administratywiści 
(administracja bezpieczeństwa). Trzecim nurtem są studia pedagogiczne, które po 2009 
roku rozwijają kwestie edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach (zajęcia wprowadzone 
w miejsce przedmiotu: Przysposobienie Obronne).

Możliwość otwierania kierunków studiów wyższych, związanych z bezpieczeń-
stwem, na polskich uczelniach cywilnych od 2005 roku, wyodrębnienie nauk o bezpie-
czeństwie i nauk o obronności w 2011 roku, a następnie zachowanie odrębności nauk 
o bezpieczeństwie w ramach reformy z 2018 roku, spowodowały duże zainteresowanie 
tą sferą wiedzy. Nie należy zapominać o zapotrzebowaniu państwa i rynku na specjali-
stów związanych ze służbami mundurowymi, specjalistów z zakresu BHP i zarządzania 
kryzysowego. Kolejnymi interesariuszami związanymi z rozwojem tej branży w Polsce 
są przemysł zbrojeniowy oraz media specjalistyczne.

Skupienie się na instytucjonalnym wymiarze rozwoju nauk o bezpieczeństwie było 
kluczowym etapem dla ich ukonstytuowania. Dyskusje na ten temat były ważnymi te-
matami dwóch początkowych zjazdów katedr i zakładów bezpieczeństwa w 2017 i 2018 
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roku (Siemiątkowski, Tomaszewski, Redo, Rutkowska, 2018). Obecny etap rozwoju nauk 
o bezpieczeństwie zależeć będzie w dużej mierze od jakości i umiędzynarodowienia ba-
dań naukowych. Autor niniejszego opracowania ma nadzieję, że poniższe refleksje przy-
czynią się do wzrostu świadomości teoretycznej i metodologicznej polskich security stu-
dies.

Światowy rynek czasopism w obszarze security studies

Polskie czasopisma z zakresu nauk o bezpieczeństwie i polityce opublikowały 
w ostatnich latach wiele prac, które stworzyły swoistą mapę zainteresowań polskich ba-
daczy (Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka; 
Securitologia; Internal Security i inne). Drugim kierunkiem aktywności pozostają serie 
wydawnicze i podręczniki wydawane w kilku większych domach wydawniczych w kraju 
(Wydawnictwo Difin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Dom Wydawniczy Elipsa i in.). 
Temat konstruowania tożsamości naukowej polskich security studies z pewnością zasłu-
guje na osobne opracowanie (por. Raczkowski, Żukrowska, Żuber 2013; Kośmider, Kitler 
2017). Dla niniejszego szkicu ważne jest, że polska nauka zaczyna upodabniać się do prac 
tworzonych w globalnym obiegu. Wskaźnikiem dla tego trendu jest rosnąca liczba czaso-
pism i publikacji periodycznych w miejsce tradycyjnych monografii. Zmiana ta pozwala 
uchwycić przyrost wiedzy w danej sferze. Drugim wskaźnikiem byłby wzrost ilości opra-
cowań teoretycznych, które pozwalają zaobserwować zdolność do tworzenia nowych 
ujęć problemów badawczych i współtworzenia dyskursu ponadregionalnego. Ten drugi 
trend jest słabiej widoczny. Proces tworzenia „języka”, czyli rozpoznawalnej na „rynku” 
nauk społecznych terminologii, teorii i sposobów rozwiązywania problemów nauko-
wych w ramach danej dyscypliny trwa zwykle kilka dekad. Przykładowo badania nad 
sekurytyzacją (Waever, 1993) wymagały kilku dekad rozwoju koncepcyjnego, by wejść 
do języka specjalistów nauk społecznych. Były też reakcją na realne problemy społeczne, 
związane z rozwojem zimnej wojny (badania nad pokojem i konfliktami) oraz mediów 
(teoria sekurytyzacji). Obserwacja rozwoju szkół i podejść naukowych jest jednym z klu-
czowych obszarów zainteresowań autora (Pawłuszko 2014a, 2015, 2017). W tym kontek-
ście badania nad trendami rozwoju globalnego dyskursu naukowego zyskują praktyczną 
wymowę. Naszym zadaniem jest wspomniana analiza zawartości wiodących czasopism 
w celu stworzenia mapy wiedzy w tej dziedzinie. Do tego celu wykorzystano również 
analizę dyskursu naukowego i analizę porównawczą.

Globalne bazy danych indeksują kilkadziesiąt czasopism poświęconych bezpieczeń-
stwu i liczba ta stale się zmienia1. Nie istnieje jednak jak dotąd osobna baza katalogująca 
czasopisma i dorobek z zakresu security studies. Wiodące czasopisma w polu badawczym 
security studies afiliowane są głównie w ramach studiów wojskowych (military studies) 
oraz studiów politycznych i międzynarodowych (political science, international rela-
tions). Czasopism klasyfikowanych jako politologiczne jest w 2018 roku w bazie JCR aż 
169. Czasopism afiliowanych przy tematyce „stosunki międzynarodowe” jest obecnie 85 
i większość znajduje się też w bazie czasopism politologicznych.

1  
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Tabela 1. Ranking 20 wiodących czasopisma z kategorii Military Science (według Google Scholar Metrics 
opartym na indeksie h5), estymacja na koniec 2018 roku za cytowania z okresu 2013-2017.

  1. International Security 
  2. Security Dialogue
  3. Studies in Conflict & Terrorism
  4. Survival
  5. Security Studies
  6. Journal of Strategic Studies
  7. Military Psychology
  8. Armed Forces & Society
  9. European Security
10. Defence and Peace Economics
11. International Peacekeeping
12. The RUSI Journal
13. Contemporary Security Policy
14. Parameters
15. Intelligence and National Security
16. Civil Wars
17. Small Wars & Insurgencies
18. International Journal of Micro Air Vehicles 
19. Military Review
20. Naval War College Review

Źródło: Google Scholar Metrics (dostęp 20.10.2018, baza aktualizowana na bieżąco) https://scholar.google.
com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_militarystudies

Tabela 2. Czasopisma z obszaru studiów nad bezpieczeństwem w ramach nauki o stosunkach międzynaro-
dowych

Lista rankingowa JCR24  
w dziedzinie stosunki międzynarodowe

Lista rankingowa SJR, SCImago 25  
w dziedzinie stosunki międzynarodowe

1. International Organization
2. World Politics
3. International Security
4. European Journal of International Relations
5. Marine Policy
6. Review of International Organizations
7. Review of International Political Economy
8. Foreign Affairs
9. Journal of Peace Research
10. International Studies Quarterly
11. American Journal of International Law
12. Journal of Common Market Studies
13. Common Market Law Review
14. Review of World Economics
15. Journal of Conflict Resolution
16. New Political Economy
17. Chinese Journal of International Politics 
18. International Affairs
19. Security Dialogue
20.British Journal of Politics and International Relations
21. Review of International Studies

1. American Journal of Political Science
2. International Organization
3. World Politics
4. Quarterly Journal of Political Science
5. American Political Science Review
6. Political Analysis
7. Journal of Conflict Resolution
8. International Security
9. Journal of Peace Research
10. Review of International Organizations
11. Western European Politics
12. European Journal of International Relations
13. International Studies Quarterly
14. Conflict Management and Peace Science
15. Post-Soviet Affairs
16. Security Dialogue
17. International Theory: A Journal of International 

Politics, Law and Philosophy
18. China Quarterly
19. Political Psychology
20. European Union Politics
21. Review of International Political Economy
22. Perspectives on Politics
23. Journal of Common Market Studies
24. European Political Science Review
25. Security Studies

Źródło: Biblioteka Uniwersytetu w Bostonie https://library.bu.edu/IR/topjournals
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Dorobek teoretyczny i podejścia badawcze w ramach światowych studiów nad bez-
pieczeństwem są także głównie proweniencji politologicznej. To nauki polityczne przez 
kilka dekad zajmowały się refleksją nad państwem jako instytucją zapewniającą bez-
pieczeństwo. Dopiero w pierwszych dekadach XXI wieku na znaczeniu zyskały inne 
poziomy analizy. Wytłumaczeń dla tego faktu jest kilka i znajdziemy je w debacie nad 
tożsamością studiów nad bezpieczeństwem, która miała miejsce u kresu zimnej wojny. 
Przez kilka dekad studia nad bezpieczeństwem utożsamiano ze studiami strategicznymi, 
zajmującymi się użyciem siły w stosunkach międzynarodowych. Wiodącym obiektem 
ich badań było państwo, jego instytucje, procesy decyzyjne i strategia, zwłaszcza w kon-
tekście rywalizacji USA i ZSRR oraz zagrożenia wojną atomową. Przykładem klasycz-
nym takiego ujęcia jest słynny esej Stephena Walta (Walt, 1991). Począwszy od lat 80. 
XX wieku na znaczeniu w bezpieczeństwie zaczęły zyskiwać kwestie niemilitarne, takie 
jak ochrona środowiska, kryzysy ekonomiczne, idee nacjonalizmu, konflikty etniczne 
etc. Ich znaczenie podkreślali m. in. Barry Buzan (Buzan, 1993) oraz polemista Stephena 
Walta, Edward Kolodziej (Kolodziej, 1992 i 2000). Do analizy nowych zjawisk zaczęto 
używać podejść innych, niż państwo centryczne (Brauch, 2007). Trend ten zyskał na sile 
w ostatnich latach, co powoduje osłabienie tradycyjnych ujęć politologicznych, zwłasz-
cza w Europie.

W dziedzinie nauk politycznych, które w globalnej sieci wiążą tytularnie dyskursy 
z obszaru studiów nad bezpieczeństwem, administracją, stosunkami międzynarodowy-
mi i studiami regionalnymi omówione wyżej czasopisma również plasują się wysoko. 
Według listy JCR24 opartej na wskaźniku Impact Factor publikujące często w tematyce 
bezpieczeństwa międzynarodowego czasopisma World Politics i International Organiza-
tion zajmują odpowiednio drugie i czwarte miejsce w rankingu na blisko dwieście cza-
sopism. Ponadto Journal of Conflict Resolution jest jedenaste, a Journal of Peace Research 
znalazło się na dwudziestym czwartym miejscu. Według zbiorczego wskaźnika SCIMago 
dla nauk o polityce i stosunków międzynarodowych za rok 2017 wśród 25 czasopism po-
siadających co najmniej 30 topowych artykułów z największą cytowalnością znajdują się 
Journal of Conflict Resolution (miejsce 7), International Security (miejsce 8), Journal of 
Peace Research (miejsce 9), Security Dialogue (miejsce 16) oraz Security Studies (25 miej-
sce)2. SCImago opiera się na wskazaniach z bazy Scopus firmy Elsevier3. Wyniki ran-
kingowe oraz własne doświadczenie badawcze z analizy debaty nad teorią bezpieczeń-
stwa i studiów nad bezpieczeństwem doprowadziły do wyboru kluczowych 6 czasopism 
do dalszej analizy.

Tematyka badań podejmowanych w światowym dyskursie

Czasopisma naukowe relacjonujące główne debaty w obszarze studiów nad bezpie-
czeństwem powstały w czasie zimnej wojny. Journal of Conflict Resolution powstał w 1957 
roku w USA, a związane ze środowiskiem skandynawskim Journal of Peace Research i Se-

2 http://library.bu.edu/PS/topjournals 
3 Scimago Journal & Country Rank https://www.scimagojr.com/aboutus.php 
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curity Dialogue powołano odpowiednio w 1964 i 1970 roku. Wpływowe w stosunkach 
międzynarodowych czasopismo International Security założono w 1976 roku celem in-
tegracji środowiska badaczy zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym. Dwa 
lata później powstało też wiodące czasopismo studiów strategicznych – Journal of Stra-
tegic Studies (1978). Po zakończeniu zimnej wojny pojawił się periodyk Security Studies 
(1991). Ich problematykę badawczą przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Charakterystyka tematów badawczych podejmowanych w czasopismach z zakresu studiów  
nad bezpieczeństwem.

Czasopismo Deklarowana problematyka badań
Journal of Conflict Resolution konflikty międzypaństwowe, międzygrupowe i interpersonalne po-

zwalające zrozumieć sytuacje pokoju i wojny
Journal of Peace Research konflikty i tworzenie pokoju (peace-making), koncepcje pokoju, przy-

czyny przemocy, rozwiązywanie konfliktów
Security Dialogue teorie i metodologie badań bezpieczeństwa, inspirowane wynikami 

badań z obszaru: stosunków międzynarodowych, studiów gender, 
ekonomii politycznej, geografii, kulturoznawstwa, teorii politycznej, 
studiów nad rozwojem, studiów postkolonialnych, studiów nad poko-
jem i konfliktami. 

International Security przyczyny wojen, zapobieganie wojnom, relacje USA-Chiny, wojny 
domowe i konflikty etniczne, terroryzm i powstania, bezpieczeństwo 
regionalne, polityka zagraniczna i obronna USA, proliferacja broni 
nuklearnej, teoria stosunków międzynarodowych, historia dyploma-
cji i wojska, cyberbezpieczeństwo

Journal of Strategic Studies wielodyscyplinarne podejście do wojny, rozumienie ludzkich wy-
siłków by osiągnąć cele polityczne za pomocą narzędzi wojskowych 
i dyplomatycznych, teoria bezpieczeństwa, nowoczesna broń, rozwój 
współczesnej strategii, polityka obronna, rozwiązywanie konfliktów 
w Afryce, bezpieczeństwo w Azji

Security Studies studia teoretyczne i empiryczne poświęcone bezpieczeństwu między-
narodowemu, teoria bezpieczeństwa, proliferacja broni masowego ra-
żenia, odstraszanie, relacje cywilno-wojskowe, kultura strategiczna, 
konflikty etniczne i ich rozwiązywanie, epidemie i bezpieczeństwo 
narodowe, demokracja i podejmowanie decyzji w polityce zagranicz-
nej, rozwój metodologii badań, debata o przyszłości studiów nad bez-
pieczeństwem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisów wydawców czasopism: Taylor & Francis (czasopisma 
Journal of Strategic Studies, Security Studies) www.tandfonline.com; Sage (czasopisma Journal of 
Peace Research, Journal of Conflict Resolution, Security Dialogue) www.journals.sagepub.com; The 
MIT Press Journals (czasopismo International Security) www.mitpressjournals.org.

Oprócz opisanych powyżej czasopism ważne teksty z zakresu rozwoju dyscypliny 
security studies ukazywały i ukazują się regularnie na łamach wspomnianych World Po-
litics, International Organization, International Studies Quarterly, czy Contemporary Se-
curity Policy. Ze względów technicznych przeprowadzenie analizy dyskursu w ramach 
wszystkich czasopism przekracza możliwości jednej osoby
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Do analizy wybrano roczniki czasopism z okresu 1998-2018 z kilku powodów. 
Po pierwsze, interesuje nas przede wszystkim rozwój problematyki podejmowanej w XXI 
wieku. Po drugie, końcówka lat 90. XX wieku pozbawiona jest już mało dziś dyskutowa-
nego wątku zakończenia zimnej wojny. Po trzecie, w rocznikach z 1997 i 1998 roku kilka 
z omawianych czasopism obchodziło rocznice 20-lecia i 40-lecia powstania, co zbiegło 
się z publikacją wielu wartościowych prac stanowiących godny uwagi przykład podsu-
mowań dorobku całej dyscypliny i jej teorii. Po czwarte, okres około 2000 roku był płod-
ny pod względem prognoz rozwoju nauki w XXI wieku. Po piąte, okres 20 lat jest na tyle 
długi, że jesteśmy w stanie zarysować kierunki zmian w studiach nad bezpieczeństwem 
w przededniu włączenia się polskich nauk o bezpieczeństwie do globalnego obiegu.

Wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa najprościej podkreśla ogromny 
wzrost liczby wydań czasopism naukowych. Pod koniec zimnej wojny omawiane czaso-
pisma były w większości kwartalnikami. Obecnie kwartalnikiem pozostaje Security Stu-
dies oraz International Security (nie licząc okazjonalnych wydań specjalnych). Journal of 
Strategic Studies ma siedem wydań rocznie, Security Dialogue i Journal of Peace Research 
po sześć, Journal of Conflict Resolution aż dziesięć. Oznacza to średnio co najmniej 37 
numerów rocznie. Każdy numer (nie licząc edyto riali i recenzji) to przynajmniej 6 arty-
kułów. Daje to liczbę co najmniej 222 tekstów średnio rocznie, choć w każdym z czaso-
pism każdego roku liczba tekstów i ich objętość znacząco się różni. Oznacza to, że na po-
trzeby niniejszego szkicu przestudiowano około 4000 tekstów. Przypomnijmy, że mowa 
tylko o sześciu wiodących czasopismach, a artykuły poświęcone różnym aspektom bez-
pieczeństwa ukazują się regularnie jeszcze w co najmniej kilkunastu innych periodykach 
i okazjonalnie w kolejnych kilkudziesięciu. Czasopisma te tworzą sieć na kształt „rynku”, 
w którym walutą jest rozpoznawalność i ważność ustaleń naukowych prezentowanych 
na łamach poszczególnych numerów. Rady redakcyjne czasopism składające się z na-
ukowców z całego świata tworzą linie redakcyjne, selekcjonując teksty i tematy będące 
kluczem dla autorów. Autor musi więc śledzić na bieżąco aktywność innych specjalistów 
w co najmniej kilkunastu periodykach pod kątem swojej specjalizacji zawodowej. Co-
roczna lektura kilkuset tekstów i książek oraz śledzenie kilkuset osób branży w nauko-
wych mediach społecznościowych (ResearchGate, Academia, Mendeley i wiele innych) 
wymaga dobrego przygotowania w zakresu zarówno klasycznych, jak i najnowszych teo-
rii i metodologii nauk społecznych, co jest podstawowym wymogiem dla publikacji wła-
snego tekstu. Tym bardziej, że na znaczeniu zyskuje interdyscyplinarność

Tabela 4 stanowi wynik uogólnienia na bazie autorskiej kwerendy materiałowej. 
Na przełomie wieków kluczowym tematem rozpraw naukowych w omawianych czaso-
pismach była dominacja Zachodu, a zwłaszcza USA w systemie bezpieczeństwa między-
narodowego. Trwała debata nad tożsamością studiów nad bezpieczeństwem, dyskusje 
na temat neorealizmu i neoliberalizmu, a także nad kwestami nacjonalizmu i konfliktów 
etnicznych, zważywszy na nieodległy czas wojen domowych w byłej Jugosławii i pomię-
dzy plemionami Tutsi i Hutu. Po zamachach na World Trade Center w Waszyngtonie 
rozpoczyna się globalna debata nad terroryzmem a interwencje NATO i USA w Afga-
nistanie i Iraku zapoczątkowały spór o prawo do interwencji, wojny wyprzedzającej, 
suwerenności i pomocy humanitarnej. W 2005 roku przypadała 60 rocznica powstania 
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ONZ, co również skutkowało podjęciem wielu przekrojowych tematów podsumowują-
cych główne aspekty działania tego systemu. Zakończenie pierwszej dekady XXI wieku 
zbiega się z olimpiadą w Chinach i wzrostem znaczenia Azji i jej problemów bezpieczeń-
stwa w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie do security studies dociera z in-
nych nauk społecznych zwrot w stronę badań jakościowych, co sprzyja podjęciu wielu 
tematów metodologicznych. Okres ostatni to zwrot w stronę zjawisk lokalnych i mię-
dzygrupowych, wynikający z popularyzacji studium przypadku jako metody prezentacji 
problemu i postępowania badawczego.

Tabela 4. Tematyka wiodąca publikacji czasopism naukowych na bazie kwerendy autora.

Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne czasopisma znacząco różnią się w problematyce podejmowanej w ko-
lejnych rocznikach. Czasopisma amerykańskie takie jak International Security i Security 
Studies podejmują najwięcej tematów Ameryko centrycznych. Począwszy od przywódz-
twa Ameryki, poprzez podsumowywanie polityki bezpieczeństwa kolejnych admini-
stracji prezydenckich, po wyzwania stojące przez Waszyngtonem w kluczowych dlań 
regionach, takich jak Bliski Wschód (nadreprezentacja tekstów na temat polityki bez-
pieczeństwa Izraela), Azja Wschodnia i walki z terrorystami. Amerykańskie czasopisma 
kroczą zdaje się wciąż drogami wytyczonymi w 1991 roku przez wspomnianego tu już 
Stephena Walta i koncentrują się na twardych aspektach bezpieczeństwa, kwestiach prze-
wrotów, zagrożeń instytucji państwa i wojen. Journal of Strategic Studies jest najbardziej 
zainteresowany problematyką czysto militarną, a także historią wojen i zastosowaniem 
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różnych dziedzin broni na polu walki. Czasopismom amerykańskim nieobce są wysu-
blimowane dyskusje teoretyczne na temat klasyków strategii, myśli politycznej i polity-
ki bezpieczeństwa, takich jak Hobbes, Kant, Clausewitz, Bismarck, Mahan, czy Liddell 
Hart. Rzadkością są jednak tematy europejskie i afrykańskie.

Czasopisma związane z problematyką rozwiązywania konfliktów, takie jak Journal 
of Peace Resarch, Security Dialogue i Journal of Conflict Resolution podejmują zdecydo-
wanie więcej tematów europejskich i afrykańskich, związanych z tworzeniem instytucji, 
budowaniem pokoju oraz rozwojem teorii. Dominują tematy pozamilitarne i prezentacja 
rozmaitych teorii z wielu nauk, mających służyć poszerzeniu pola badawczego security 
studies. Wśród przeanalizowanego materiału źródłowego uwagę zwróciły powtarzają-
ce się tematy takie jak: negocjacje międzygrupowe, kwestia gender, przemoc seksualna 
w czasie konfliktów, nostalgia za męskością, bezpieczeństwo miast, problematyka eko-
-bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego, biopolityki, mesjanizmu i religii, mentalności 
terrorystów, demokratyzacji, mediów społecznościowych i konfliktów psychologicznych 
z nimi związanych, a także inne interdyscyplinarne wątki, takie jak kartografia przemo-
cy, sieci bezpieczeństwa, wirtualizacja bezpieczeństwa, etnografia bezpieczeństwa, czy 
nawet geoinżynieria. W pierwszej dekadzie XXI wieku na łamach tych czasopism opubli-
kowano manifest krytycznych studiów nad bezpieczeństwem (C.A.S.E. Collectiv, 2006), 
odwołujących się do metodologii post pozytywistycznych, strukturalizmu, feminizmu, 
fenomenologii, teorii krytycznej i wielu innych. Zważywszy na powyżej wspomnianą 
problematykę wniosek o wieloparadygmatyczności studiów nad bezpieczeństwem na-
rzuca się samoistnie. Są polem badawczym, gdzie prezentowane są rozmaite ujęcia licz-
nych problemów badawczych w optyce kilkunastu nauk. Polskie określenie w liczbie 
mnogiej „nauki o bezpieczeństwie” zyskuje w tym kontekście oczywisty sens.

Kierunki studiów nad bezpieczeństwem

Kwerenda wśród czasopism naukowych, opisanych w poprzedniej sekcji, wyja-
wiła występowanie tematów wiodących w międzynarodowym dyskursie naukowym. 
Zdecydowana większość tekstów nawiązuje początkowo do nauk politycznych i histo-
rii konfliktów zbrojnych, by z biegiem lat włączyć ujęcia ekonomiczne, psychologiczne 
i kulturoznawcze. W niniejszej sekcji zaprezentujemy częściowy opis zagadnień podej-
mowanych na łamach wspomnianych czasopism, mając świadomość, iż rozległość deba-
ty przekracza rozmiary tego skromnego szkicu.

Czasopismo International Security publikuje w zasadzie niemal wyłącznie teksty 
tematycznie związane z kilkoma wiodącymi tematami. Schyłek XX wieku to tema-
ty migracji, teorii stosunków międzynarodowych (debata nad realizmem ofensywnym 
i defensywnym), kwestia wpływu sankcji na zachowania państw, konflikty etniczne, bu-
dowanie pokoju (zwłaszcza numery zawarte w woluminach nr 22 i 23). Przełom stuleci 
to debata nad przydatnością neorealizmu (woluminy 25, 26 i 27), rosnącym znaczeniem 
Chin, transformacją w Rosji oraz o konflikcie w Kosowie. Rozbudowywana jest teoria 
interwencji oraz konfliktów asymetrycznych, która posłuży wielu badaczom w pierwszej 
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dekadzie nowego wieku. Początek XXI wieku to analiza nowych czynników potęgi (wie-
dza, nauka, broń kosmiczna) oraz badania nad demokratyzacją i tlącymi się konfliktami 
w Rosji, Kosowie, Czeczenii i Iraku (woluminy 28 i 29). Około 2005 roku (wolumin 30) 
IS zaczyna regularnie publikować więcej tekstów o przyszłości relacji USA i Chin. Anali-
zowane są przypadki konfliktów w pasie krajów islamskich od Libii, poprzez Irak i Afga-
nistan po Pakistan. Kolejnym wątkiem jest wygasający wówczas temat terroryzmu, który 
zastępowany jest innymi problemami, takimi jak: państwa upadłe, watażkowie wojskowi 
(warlords) w Afryce, starzenie się społeczeństw i migracje. W wyniku nieudanej stabili-
zacji Iraku publikowane są (wolumin 31) dyskusje na temat końca hegemonii USA (tzw. 
złudzenie jednobiegunowości tj. unipolar illusion) i kryzysie liberalizmu, które nie milk-
ną podczas kryzysu gospodarczego 2008-2009.

Znika stopniowo na łamach IS temat Rosji i Europy Wschodniej (pojedyncze prace 
na temat pomarańczowej rewolucji). Okresowo pojawiają się artykuły dotyczące państw 
zamożnych, związane z teorią demokratycznego pokoju, statusem kobiet w świecie, czy 
podsumowaniem skutków prezydentury George’a W. Busha. Jednocześnie na początku 
kolejnej dekady publikowane są studia poszerzające perspektywy teoretyczne neoreali-
zmu (teoria krzywej/łuku bezpieczeństwa, teoria Rubikonu jako nowa teoria wojny), 
a na znaczeniu zyskują wątki psychologii politycznej. Po udanej olimpiadzie w Chinach 
praktycznie nie ma już woluminu IS, w którym nie znaleźlibyśmy kilku tekstów o statu-
sie, strategii i polityce bezpieczeństwa Chin. Łatwo zestawić te prace z pesymistycznymi 
analizami wieszczącymi schyłek hegemonii USA. W roku 2015 omawiane są wątki rywa-
lizacji Chin i USA, w 2016 roku próby kontrolowania przez USA równowagi sił w Azji, 
w 2016 roku temat nacjonalizmu chińskiego, a w roku 2018 pojawiają się (wolumin 42) 
już próby opisania relacji USA-Chiny za pomocą zimnowojennej teorii odstraszania. 
W tym kontekście wracają do łask eseje historyczne, poświęcone polityce imperiów eu-
ropejskich i azjatyckich XX wieku, czy analizie wybranych wątków pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Ważne nowe wątki z ostatniego okresu to kwestia nowych technologii 
pola walki (dronów), energii i cyberbezpieczeństwa. Stale przewijają się tematy: izrael-
sko-palestyński, iracki oraz dotyczący rozwoju teorii neorealizmu.

International Security często przedstawia perspektywę amerykańskich badaczy, 
co powoduje zainteresowanie tekstami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa USA oraz 
różnych aspektów mających wpływ na strukturę systemu międzynarodowego wciąż ko-
rzystną dla Stanów Zjednoczonych. Kwestie bliskowschodnie i dalekowschodnie zna-
cząco dominują nad europejskimi, afrykańskimi, czy południowoamerykańskimi, które 
pojawiają się zwykle jako element gry czynników spoza tych regionów (np. polityki ame-
rykańskiej).

Czasopismo Security Studies u schyłku XX wieku publikuje znaczną liczbę prac 
teoretycznych, dotyczących broni nuklearnej, odstraszania, konstruktywizmu i demo-
kratycznego pokoju. Podobnie jak w IS pojawia się w okresie 1999-2001 temat sankcji 
ekonomicznych i neorealizmu (także teorie dylematu bezpieczeństwa). Inne ważne te-
maty z końca wieku to debata nad pokojem, konfliktami i interwencjami humanitar-
nymi (w tle wojny w Afganistanie i Iraku). Stale istotny pozostaje temat nacjonalizmu 
i wątki etniczne. Około 2005 roku można zaobserwować spadek liczby odwołań do fe-
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nomenu globalizacji, która była ważnym tematem badawczym w latach 90. XX wieku. 
Security Studies koncentruje się na konfliktach międzypaństwowych i ważnych dla Za-
chodu, takich jak wojny izraelsko-arabskie, konflikt w Jugosławii, czy rywalizacja Indii 
i Pakistanu. Ważne w 2005-2008 roku są też powiązane tematy jak używanie organizacji 
międzynarodowych do ograniczania mocarstw, budowanie państw, idee wykorzystywa-
ne do uzasadniania ekspansji.

Jednocześnie stałym elementem czasopisma są teksty historyczne dotyczące okre-
su międzywojnia (polityki wobec Niemiec, Japonii, Włoch, Hiszpanii frankistowskiej) 
i wojen światowych oraz temat polityki bezpieczeństwa Izraela. Każdy rocznik zawiera 
co najmniej kilka tekstów tego typu. W 2009 roku ukazują się teksty na temat feminizmu, 
prywatnych kompanii wojskowych. W 2010 roku kwestionowana jest przydatność po-
dejścia liberalnego do wyjaśniania kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, co jesz-
cze dziesięć lat wcześniej było trudne do wyobrażenia. Początek nowej dekady to po-
nowna dyskusja nad neorealizmem, jednobiegunowością i odstraszaniem w warunkach 
popularyzacji terroryzmu i zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Interesująca jest teoria fał-
szywego optymizmu jako przyczyny wojen (2015 rok). W 2015 roku redaktorem Securi-
ty Studies zostaje znany teoretyk Randall Schweller, co czyni periodyk miejscem publi-
kowania ważnych tekstów o teorii i metodologii badań (numery poświęcone analizom 
procesów, analizom kontr faktualnym i badaniom jakościowym – przełom 2015/2016). 
Pojawiają się też prace innowacyjne, łączące tematy historyczne i problemowe, takie jak 
rywalizacja islamistów, przyczyny odejść terrorystów z ugrupowań terrorystycznych, 
przemoc seksualna w czasie wojny, znaczenie ropy naftowej dla konfliktów etnicznych, 
przyczyny dezercji w wojnach domowych, logika przemocy w cyberprzestrzeni, selekcja 
partnerów dla organizacji terrorystycznych (2017 i 2018 rok) i inne. Na łamach Securi-
ty Studies pojawia się coraz więcej tematów problemowych, choć nadal dużo mniej niż 
w czasopismach europejskich (zob. poniżej). Znaczenie zyskują wątki interdyscyplinarne 
(tzw. cross-cutting issues) i próby znalezienia teorii wyjaśniających nowe problemy bez-
pieczeństwa.

Czasopismo Journal of Strategic Studies koncentruje się na teorii strategii i często pu-
blikuje artykuły dotyczące konfliktów historycznych i współczesnych, co powoduje za-
wężenie treści do regionów o wysokim natężeniu sporu, względnie obszarów ważnych 
dla mocarstw. W końcowych latach 90. XX wieku przykładami są tematy strategii NATO, 
koncepcji Eisenhowera i Liddell Harta, bezpieczeństwa regionalnego, handlu bronią. Po-
czątek XXI wieku i numery z lat 2001-2005 to rozwój tematyki nowych technologii (re-
wolucja w sprawach wojskowych, Revolution in Military Affairs, RMA), wespół z temata-
mi historycznymi (historiografia konfliktu koreańskiego, strategie Izraela z czasu zimnej 
wojny). Na początku XXI wieku pojawia się temat rosnącej roli Azji oraz sporo tekstów 
teoretycznych związanych z przeszłością i przyszłością studiów strategicznych i teorii 
odstraszania (około 2005 roku). Na łamach JSS publikowane są liczne studia o konflik-
tach w Iraku, Bośni, Pakistanie, Kosowie, Algierii i innych. Roczniki z okresu 2006-2010 
to dyskusja o interwencji w Iraku, innowacjach militarnych, które sąsiadują z tekstami 
na temat Clausewitza, wojnach napoleońskich, brytyjskich wysiłkach wojskowych w XX 
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wieku, strategiach NATO wobec Bliskiego Wschodu w czasie zimnej wojny, znaczeniu 
Afganistanu w XIX wieku, czy 60 rocznicy wojny koreańskiej (rok 2010).

W okresie 2011-2018 czasopismo zasadniczo nie zmienia linii i tematyki publika-
cji. Stale ważne są studia przypadku rozmaitych konfliktów, które pokazują też rozwój 
różnych praktyk społecznych (terroryzm, piractwo, deeskalacja konfliktów, prywatne 
firmy wojskowe, drony, organizacje uczące się, znaczenie armii w państwach afrykań-
skich, efektywność dronów przeciw terrorystom, odstraszanie, rosnące znaczenie strate-
giczne Arktyki). Ważne pozostają tematy historyczne omawiane pod kątem współczesnej 
perspektywy lub kwestie historii wojskowości (fortyfikacje przed 1914 rokiem, innowa-
cje niemieckie w czasie I wojny światowej). Od 2014 roku JSS wychodzi siedem razy 
do roku, co pozwoliło zwiększyć ilość numerów specjalnych (np. numer 5 w roku 2014 
poświęcony ONZ i użyciu siły w stosunkach międzynarodowych, rok później numer po-
święcony teorii smart power). Rośnie liczba tekstów o bezpieczeństwie regionu i państw 
Azji Wschodniej. Teksty dotyczące Europy pojawiają się sporadycznie (numer specjalny 
poświęcony strategii bezpieczeństwa Francji w 2017 roku), teksty dotyczące innych re-
gionów – tylko w sytuacji zainteresowania nimi wiodących mocarstw. Wyjątkiem jest 
Izrael. Nie dziwi, że stale najpopularniejszym podejściem teoretycznym implementowa-
nym w badaniach publikowanych na łamach JSS pozostaje realizm i neorealizm.

Czasopismo Journal of Conflict Resolution jest jednym z periodyków założyciel-
skich w światowych studiach nad bezpieczeństwem. Do 1996 roku było kwartalnikiem, 
a od 1997 roku stało się dwumiesięcznikiem. Jednym z ogromnych atutów tego czasopi-
sma jest obecność licznych publikacji baz danych konfliktów różnego typu. W samym 
1998 roku opublikowano wyniki długookresowych analiz, takich jak: demokracja i kom-
promis w zmilitaryzowanych konfliktach międzypaństwowych w latach 1816-1992, wa-
runki użycia siły przez USA w okresie 1949-1995, czy interwencje mocarstw w kryzy-
sach międzynarodowych w okresie 1918-1988. Jedynym wiodącym czasopismem, gdzie 
możemy spotkać podobne publikacje w dużej liczbie jest Journal of Peace Research. Za-
stosowanie zbiorów danych (tzw. datasets) do makroanalizy zjawisk międzynarodowych 
zasługuje na osobne opracowanie i jest przykładem praktycznego zastosowania badań 
ilościowych do studiów nad bezpieczeństwem.

Zupełnie inne niż w przypadku omawianych wyżej IS, StS i JSS są teorie i poziomy 
analizy stosowane w Journal of Conflict Resolution. Przedmiotem badań częściej jest sam 
konflikt, aniżeli polityka jakiegoś państwa w ramach konfliktu. Z tego tytułu często dys-
kutowanymi teoriami na przełomie tysiącleci są teoria gier, teoria racjonalnego wyboru, 
teoria transformacji ustrojowej, teorie koalicji, teorie psychologii polityki, teorie transna-
rodowego terroryzmu (2000 rok, na rok przed zamachami na WTC!). Często są to próby 
wyjaśnień konkretnego przypadku w ramach teorii średniego zasięgu. Dominacja tego 
poziomu analizy powoduje, że tematyka obecna w JCR jest bardziej rozproszona, niż 
w choćby w skupionych na polityce mocarstw IS, czy JSS. Na początku XXI wieku waż-
nymi tematami są: procesy podejmowania decyzji, przemoc w konflikcie, zakorzenienie, 
mediacje, negocjacje, reputacja, kwestia gender (pojawia się tu już w 2001 roku, na kilka 
lat przed innymi periodykami) i inne. Stale obecne są tematy „klasyczne”, takie jak geo-
grafia ekonomiczna, filozofia wiecznego pokoju Immanuela Kanta, czy handel bronią. 
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Ważne pozostają tematy teoretyczne, zwłaszcza teorie podejmowania decyzji (2004 rok), 
metodologie badania konfliktów (2003), teorie realizmu ofensywnego i defensywnego 
(2005). W pierwszej dekadzie XXI wieku dominują już artykuły interdyscyplinarne, o ty-
tułach sformułowanych w formie pytania (np. Dlaczego państwa przystępują do trakta-
tów o prawach człowieka?, 2007; Czy demokracja wzmaga, czy redukuje transnarodo-
we incydenty terrorystyczne?, 2005, czy upadek państwa powoduje terroryzm? – z 2015 
roku). Jednocześnie pojawiają się numery specjalne poświęcone np. proliferacji broni 
nuklearnej i wojnom domowym (2009 rok).

Od około 2010 roku problematyka konfliktów wewnętrznych zaczyna być równo-
rzędna wobec konfliktów międzypaństwowych. Ukazuje się dużo tekstów o konfliktach 
lokalnych, grupowych, często w mniej znaczących politycznie krajach i regionach, jak 
Filipiny, kraj Basków, kraje afrykańskie. W roku 2012 ukazuje się numer poświęcony 
niepaństwowym aktorom i fragmentacji środowiska bezpieczeństwa. Podnoszone są nie-
oczywiste tematy jak finansowanie wojen, dzieci wojny, rola winy i wstydu w konflik-
cie interpersonalnym. Od 2014 roku ukazuje się 8 numerów rocznie, a od 2017 roku aż 
10. Zdecydowanie w bieżącej dekadzie dominują kwestie bezpieczeństwa wewnętrzne-
go państw i organizacji, choć redakcja niekiedy publikuje tematy z zakresu klasycznego 
bezpieczeństwa międzynarodowego (np. proliferacja broni ABC), czy teorii (pozyty-
wizm a kwestia gender, analiza fuzzy-set) to służą one zwykle do ukazywania „wnętrza” 
konfliktu. Na znaczeniu zyskują operacje pokojowe, zaangażowanie państw i organizacji 
międzynarodowych w zarządzanie konfliktami. W 2017-2018 roku czasopismo obcho-
dziło sześćdziesięciolecie, powstania co uczczono wieloma pracami podsumowującymi 
działalność naukową i kierunki rozwoju czasopisma w minionych dekadach.

Czasopismem niemal równie długo wydawanym jest Journal of Peace Research. 
Czasopismo do 1997 roku było kwartalnikiem, następnie stało się dwumiesięcznikiem 
od 1998. Końcowe roczniki JPR w XX wieku podejmują kwestie podsumowujące bada-
nia nad zarządzaniem konfliktami, demokratyzacją i procesami pokojowymi. Wciąż waż-
nym tematem są zwłaszcza konflikty etniczne i proliferacja broni różnego typu. Tematy-
ka ta nie jest jednak poruszana w ujęciu państwocentrycznym. Prezentowane są teksty 
dotyczące raczej różnych aspektów konfliktu: problemy uchodźstwa, dzieci wojny, reli-
gia w konflikcie, operacje humanitarne, pucze wojskowe, klęski ekologiczne i inne (por. 
roczniki 1998-2000). Koniec wieku obfituje w rozmaite prace podsumowujące z zakresu 
historii konfliktów, równowagi sił, rozwoju teorii i kryzysów międzynarodowych. Po-
dobnie jak w przypadku JCR ukazują się liczne datasets, prezentujące zagregowane wyni-
ki ilościowych badań porównawczych. Szczególnym zainteresowaniem badaczy, podob-
nie jak w innych czasopismach, cieszy się konflikt izraelsko-arabski, zarówno w aspekcie 
historycznym, jak i współczesnym. Obok tematów bliskowschodnich dominują wątki 
europejskie i afrykańskie, podczas gdy kwestie azjatyckie są niemal nieobecne. Główną 
teorią wykorzystywaną przez badaczy publikujących w JPR jest teoria demokratyczne-
go pokoju, zaliczana do ujęć liberalnych. Dyskutowana regularnie jest teoria „zderzenia 
cywilizacji” S. Huntingtona (roczniki 1999-2004) i przyszłość idei praw człowieka oraz 
procesów pokojowych w XXI wieku.
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Z biegiem lat wachlarz tematów poszerza się. Oprócz wpływowych prac teore-
tycznych ukazują się prace problemowe poświęcone kwestiom statusu kobiet, gender, 
ubóstwa, nierówności, relacji między bezpieczeństwem a rozwojem. Około 2005 roku 
wzmacnia się wątek zbrojeń, specyfiki współczesnych konfliktów i interwencji zbrojnych. 
Stale obecnym wątkiem w tym okresie jest testowanie różnych ujęć liberalnych i eko-
nomicznych do analizy zarządzania konfliktami (wątek, który roboczo można nazwać: 
„bezpieczeństwo a rozwój”), często publikowane są prace mające dowieść wpływu ustro-
ju na wybuch, przebieg i trwanie konfliktów i wojen. Istotnymi omawianymi konfliktami 
są te w Afryce, a także konflikt cypryjski. W numerach specjalnych poruszane są m. in. 
kwestie polaryzacji w trakcie konfliktów, dekolonizacja i postkolonializm (2008). Kolej-
na dekada nie zmienia w większym stopniu omawianej dotąd tematyki JPR. Pojawiają się 
okresowo wątki polityki klimatycznej piractwa i terroryzmu (2011-2012), tortur i prze-
mocy seksualnej (2014), ale badacze raczej szukają systemowych przyczyn tych zjawisk. 
Wśród opisywanych sporów dominują – podobnie jak w JCR – tożsamość uczestników 
konfliktów, konflikty wewnętrzne oraz sposoby zapobiegania im. Regionalnie dominuje 
Afryka i Bliski Wschód, teoretycznie – liberalizm i teoria demokratycznego pokoju. Stale 
(praktycznie corocznie) publikowane są bazy danych na temat wojen, ofiar, sporów etc. 
Okresowo pojawiają się analizy niepokojów w różnych państwach lub stosunek państw 
lub innych podmiotów do organizacji międzynarodowych, czy sił pokojowych pod ich 
auspicjami. Dopiero w ostatnich latach (2012-2016) na znaczeniu zyskują publikacje 
z zakresu cyberbezpieczeństwa, polityki sieciowej i przemocy poza konfliktami (social 
violence), co poniekąd nawiązuje do tradycji pism Johana Galtunga, jednego z założycieli 
pisma (Galtung, 1985 i 2000).

Czasopismo Security Dialogue, również wywodzące się ze środowiska skandynaw-
skiego, skupia się pod koniec XX wieku na konfliktach międzypaństwowych, ale ujęcia, 
która są stosowane do ich zbadania, są podobne do tych z JPR. Przełom XX i XXI wieku 
to tematy takie jak relacje NATO-Rosja, spory Izraela i sąsiadów, problemy Turcji, Grecji 
i Cypru, czy spory na morzach Azji Południowo-Wschodniej. Po wojnach w Afganista-
nie i Iraku, spektrum tematów się poszerza: broń chemiczna, gender studies, budowanie 
pokoju, biopolityka, koncepcja bezpieczeństwa ludzkiego (human security) (por. Haliżak, 
2017). Często stosowana jest teoria sekurytyzacji (2007-2008).

Security Dialogue obecnie należy do czasopism z bardzo zróżnicowaną problema-
tyką badawczą. Często publikuje teksty na temat nowych trendów badań, testuje liczne 
hipotezy, podejmuje odważne lub niszowe tematy (np. dziewczynki-żołnierze, porwa-
nia, kartografia bezpieczeństwa, stosunek buddystów do bezpieczeństwa, doświadczanie 
wspomnień z konfliktów zbrojnych, teoria konstruktywizmu a skanery na lotniskach). 
W latach 2010-2012 ukazują się ważne prace na temat rozwoju międzynarodowych stu-
diów nad bezpieczeństwem (international security studies) i sekurytyzacji. W ostatnich 
latach pojawiają się wątki postmodernistyczne, związane z pismami m. in. G. Deleuze-
’a i J. Baudrillarda dotyczące wirtualizacji bezpieczeństwa, etycyzacji bezpieczeństwa, 
mesjanizmu czy biobezpieczeństwa. Zanikają tematy konfliktów międzypaństwowych, 
co zauważalne jest we wszystkich omówionych czasopismach, z wyjątkiem International 
Security.
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Lata 90. Region + problem bezpieczeństwa  

• np. problem proliferacji broni masowego rażenia w Pakistanie  

Wczesne lata 00. Teoria + studium przypadku  

• np. teoria hegemonii a polityka amerykańska wobec Iraku  

Obecnie. Teoria + temat wiodący + studium przypadku  

• np. wracając do Foucault: Spór o uchodźców na granicy serbsko-węgierskiej  

Rycina 1. Konstruowanie tekstu naukowego – ewolucja wzorca

Źródło: opracowanie własne

Na powyższej rycinie autor podjął próbę ogólnego i upraszczającego przedstawienia 
zmian we wzorze konstruowania artykułów naukowych na łamach światowych periody-
ków z dziedziny security studies. W latach 90. XX wieku stale popularny był model prak-
tykowany jeszcze dziś w Polsce, oparty na regionalnym pojmowaniu spraw bezpieczeń-
stwa. Artykuły wówczas wydawane skupiały się na wyjaśnieniu zjawiska problemowego 
na danym terytorium. Zwrot w badaniach jakościowych i popularyzacja podejść postpo-
zytywistycznych dowartościowały rolę teorii. Artykuły stanowią odtąd prezentację wy-
branej teorii, połączonej z opisem studium przypadku lub raportem z badań ilościowych 
(zwłaszcza artykuły prezentujące datasets). Jest to wciąż wzorzec popularny. W drugiej 
dekadzie XXI wieku czasopisma najwyżej oceniane i najchętniej cytowane publikują 
zwięzłe i skomplikowane prace składające się z teorii, tematu wiodącego (np. zagadnie-
nie graniczności, fenomen współpracy) odniesionego do obserwowalnej empirycznie 
sytuacji (na rycinie przykład granicy serbsko-węgierskiej w sporze o uchodźców). Zmia-
nie ulega również sama tytulatura tekstów, które przypominają coraz częściej artykuły 
prasowe. Coraz mniej popularne są artykuły według wzoru pierwszego. Istnieje kilka 
możliwych wytłumaczeń tego stanu rzeczy. Kwestie regionalne traktowane są jako mało 
atrakcyjne, gdyż zbyt oczywiste. Artykuły przeglądowe lub utrzymane w stylu raportu 
faktograficznego są też uważane za mało ambitne lub wprost – nienaukowe. W świecie 
anglosaskim, który stale dominuje w branży czasopism z nauk społecznych, akcentowa-
ne jest twórcze i krytyczne rozwiązywanie problemów naukowych, w myśl idei choćby 
Karla Poppera (zdolność do wyjaśniania anomalii), czy Thomasa Kuhna (tworzenie no-
wych paradygmatów na styku nauk). Prosty opis zjawiska dostarczany jest zwykle przez 
dziennikarzy lub think tanki i nie tworzy wystarczająco atrakcyjnego poznawczo wytłu-
maczenia biegu zdarzeń (por. Medvetz, 2012, Pawłuszko, 2014b). Artykuły ateoretyczne 
są odrzucane przez redakcje topowych pism naukowych. Innowacyjna teoria, jej aplika-
cja, nowe podejście do problemu, nietypowy przypadek są zdecydowanie bardziej war-
tościowe dla pism, starających się o wysoki wskaźnik odwołań. Omawiane czasopisma 
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na swoich stronach internetowych często przedstawiają się jako periodyki naukowe pu-
blikujące „innowacyjne” lub „wysokiej jakości osiągnięcia badawcze” w danej dziedzinie. 
Premiuje to ujęcia wysoko wyspecjalizowane, oparte na dogłębnej znajomości aktualnej 
literatury przedmiotu z wielu źródeł. Drugim aspektem jest interdyscyplinarność, która 
pozwala łączyć osiągnięcia z zakresu studiów nad bezpieczeństwem z problematyką psy-
chologii, zarządzania, kulturoznawstwa, informatyki, czy nauk wojskowych. Mamy więc 
do czynienia z synergią specjalizacji i interdyscyplinarności.

Wnioski dla polskich studiów nad bezpieczeństwem

Powyższe uwagi należy odnieść do lokalnego kontekstu naukowego. Polskie nauki 
o bezpieczeństwie to dyscyplina relatywnie młoda. W naukach społecznych wyodręb-
nianie nowych podejść i gałęzi wiedzy trwa dekadami, podczas gdy w naukach technicz-
nych, czy naukach o życiu popularyzacja nowych tematów i sfer wiedzy odbywa się bar-
dzo szybko. Wymaga to przyjęcia postawy „bycia na bieżąco”, gdyż często nowa wiedza 
zastępuje wiedzę starą. W humanistyce i studiach społecznych bywa inaczej – przyrost 
wiedzy ma często charakter kumulatywny, czyli nowe ujęcia stanowią dopełnienie lub 
uzupełnienie starszych. Oznacza to, że badacz musi pozyskać znajomość wyników badań 
z ostatnich kilku dekad i ponadto być bieżąco zapoznanym z wiedzą najnowszą. Wiodące 
czasopisma z zakresu nauk społecznych przyjęły jednak wzór rozwoju nauk przyrodni-
czych i jest to widoczne. Premiowane są ujęcia problemowo-konkretne (theory driven, 
problem-oriented research), co tworzy dyskurs, a zarazem „rynek” idei związanych z pro-
blematyką bezpieczeństwa.

Jeśli polska nauka chce uzyskać światowe znaczenie w obszarze studiów społecznych, 
tak jak udało się to skandynawskiej szkole studiów nad pokojem (peace research) tedy 
konieczna jest realizacja kilku postulatów. Po pierwsze, badacze muszą posiadać aktu-
alną wiedzę na temat sporów teoretycznych w studiach nad bezpieczeństwem, na temat 
czasopism i kierunków cytowań (wiedza z zakresu socjologii wiedzy, analiza nauko me-
tryczna, por. przykład opracowany dla nauk o polityce, T. Zarycki, T. Warczok, 2016). 
Po drugie, dobrą inspiracją byłaby znajomość procesu powstawania dorobku zagranicz-
nych szkół badawczych, takich jak Szkoła Paryska, Szkoła Walijska, Szkoła Kopenha-
ska, które są rozpoznawalnymi markami w światowym obiegu idei (por. Waever, 2004). 
Po trzecie, przydatny jest własny temat wiodący (np. studia liderskie, transformacja kon-
fliktów, procesy pokojowe, siły specjalne, teoria studiów strategicznych) i znajomość te-
matów pokrewnych, co pozwoli stworzyć rozpoznawalną niszę na europejskim „rynku 
wiedzy”. Po czwarte, umiędzynarodowienie oznacza zazwyczaj publikowanie w wydaw-
nictwach anglojęzycznych (np. posiadanie anglojęzycznej serii wydawniczej w jednym 
z wydawnictw o zasięgu co najmniej europejskim), budowanie realnych (pracujących 
wspólnie) sieci współpracy, staranie się o granty, stypendia, staże zagraniczne, czy udział 
w konferencjach pod auspicjami międzynarodowych towarzystw naukowych lub orga-
nizacji międzynarodowych (UE, NATO). Po piąte, należy osiągnąć najwyższy standard 
kompetencji i współpracy, który jest niezbędny dla dydaktyki (przyciąganie najlepszych 
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studentów) i badań (tworzenie sieci badaczy). Dla tego celu potrzebne są aktywnie (!) 
działające towarzystwa naukowe o zróżnicowanych sekcjach, seminaria, warsztaty meto-
dologiczne, a także takie wydarzenia jak otwarte spotkania autorskie, otwarte konferen-
cje i popularyzacja wyników aktywności badaczy. Buduje to zarówno warsztat ekspercki, 
jak i wizerunek badacza oraz całego środowiska. Tylko dzięki osiągnięciu rozpoznawal-
nego i szanowanego standardu kompetencji można wytworzyć poczucie, że wiedza ofe-
rowana społeczeństwu i światowej nauce jest ważna i w efekcie wpływowa.

W większości wymienionych kwestii polskie studia nad bezpieczeństwem nie po-
siadają jeszcze potencjału rozwoju. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż częściowo zasilone 
są one przez badaczy innej proweniencji (historycy, politolodzy, ekonomiści, pedagodzy), 
a częściowo przez nieco hermetyczne środowiska „mundurowe”, skupione na praktycz-
nych aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego (działalność lokalna w ramach polskiego 
systemu bezpieczeństwa państwa). Integracja rozmaitych środowisk intelektualnych pod 
egidą nowo powołanych nauk o bezpieczeństwie wydaje się więc pierwszą potrzebą.

Publikowanie i udział w światowej debacie naukowej mogą być w epoce globalizacji 
jednym z celów finalnych dla polskich badaczy. Dołączenie do debaty globalnej może 
być trudne, gdyż cel ten od dekad prawdopodobnie nie był traktowany jako osiągnięcie 
zawodowe w polskiej rzeczywistości.W trakcie kwerendy opisanej powyżej, jak i wcze-
śniejszych sięgających lat 40. XX wieku, praktycznie nie natrafiłem na polskie nazwiska 
w żadnym z analizowanych czasopism. Nie istnieje więc w polskich naukach społecznych 
rozpoznawalna i trwała tradycja budowania szkół badawczych o ponadlokalnym poten-
cjale wpływu (pewne tradycje w czasach zimnej wojny posiedli socjologowie i historycy 
gospodarki). Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina nowa poszukują obecnie elastycz-
nego modelu rozwoju. Wydaje się, że umiędzynarodowienie jest jedną z najciekawszych 
propozycji, jaką można sformułować w tym działaniu.
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