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Szanowni Państwo! 

 

Przedstawiam drugi numer czasopisma „Security 

Review”, a zarazem pierwszy w 2017 roku, w którym podej-

mowane są tematy związane z wyzwaniami dotyczącymi 

współczesnego bezpieczeństwa. We współczesnym świecie 

na działalność poszczególnych państw w odniesieniu do 

bezpieczeństwa wpływa wiele czynników. Bezpieczeństwo 

państw na przestrzeni ostatnich kilku lat kształtuje się w 

zupełnie odmiennych niż dotąd warunkach. Zmiany jakie 

zaszły w Europie, ale również i na świecie, stworzyły nowe 

uwarunkowania bezpieczeństwa państw. Państwo funkcjo-

nuje w bliższym lub dalszym otoczeniu międzynarodowym, 

mającym wpływ na tworzenie się i funkcjonowanie różnych 

uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa. 

Z tego względu pragniemy kontynuować wydawa-

nie naszego czasopisma, którego artykuły oscylują wokół tej 

istotnej problematyki. Cieszy fakt, że już pierwszy numer 

kwartalnika spotkał się ze sporym zainteresowaniem czytel-

ników w całym kraju, ale również i poza jego granicami. 

Między innymi dlatego chcemy kontynuować zamieszcza-

nie w każdym numerze artykułów w języku angielskim au-

torstwa naukowców zagranicznych. Mam nadzieję, że kolej-

ny numer również spotka się z państwa zainteresowaniem. 

Życzę miłej lektury i refleksji. 

 

 

W imieniu Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego  

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk 
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THE POWER AS PHENOMENA IN THE MODERN SECURITY 
MANAGEMENT 

Elitsa Petrova 

Vasil Levski National Military University, Land Forces Faculty 

 

Abstract 

Power is a form of communication, understood as perception, understanding, interaction and mutual influence 
between individuals, social groups, between individuals and groups of people. The theme of power is inextrica-
bly linked to human nature, the need for order and harmony in society. The article presents a brief overview of 
some scientific definitions of power and its relationship with management. Types of power and sources of power 
are discussed. The article performs a relation between power, management and leadership. Leadership is viewed 
as is a form of spirit, a form of cultural expression. 

Keywords:  power, phenomena, security management 

 

Introduction 

Explanations of the phenomenon "power" in human behavior can be traced in various aspects. 
Broadly speaking power can be defined as a "monopoly over rights to causes a result to object, 
or it is the privilege of doing." In a narrow sense as a component of public relations power can 
be seen as "subjective dependence, according to the arbitrariness of a foreign will." (Ivanov D., 
1985, р. 126-127) 

The nature and content of power as phenomena 

Individuals and groups seek power to protect their interests. It is also necessary to them to im-
pose on others their personal religion, social values, to gain support for the realization of eco-
nomic and social projects in personal benefit or for the common good.  

The authors (Ivanov 1985, Peev 2000) define the nature and content of power in different ways, 
namely:  

• An internal manpower; 

• A ability of a person to affect person / thing or another; 

• A relationship between cause and effect, between an active aggressive "agent" and  
a passive "victim" and the willingness for power shall be terminated only by death; 

• A dominion over people; 

• A struggle for existence, in which aggressive and dodgers win, because of their ability 
to adapt. (Peev I., 2000). 

Early this impulse manifests as power over person and later occurs as power over others. This 
power over others is manifested in the individual plan as a physical and mental power and in 
groups is manifested by the state through the influence of the media, through ideological cam-
paigns and by the impact of the various options.  

In political and psychological plan power is the ability or potential to influence others and also 
provides resistance to the other.(Corsini R., 1998, р. 129) It also has its motivational aspects and 
can be described as a need to have influence and concern to influence others. 
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Max Weber (1992) handled a broad term to describe the phenomenon of power and defined it 
as "an opportunity for a person or group of people to impose their own will in a social orienta-
tion of action, even in opposition from the other participants."  According to the author search-
ing of economic interests and availability of economic goods, if not exclusive purpose of hold-
ing power, in any cases is usual desirable result. Weber distinguished the concept of power 
and authority, considering that an official management has made things so that orders can be 
perceived by others as fair and legitimate.  

According to behaviourists exercise of power is a relationship in which one actor attempts to 
get another actor to do what first intended. (Peev I., 2000, р. 269.)  To this two-dimensional 
model a third element has been added - the interests, so power became three-dimensional. 

Management and psychology are interested in power as the ability to influence others - per-
son, groups, institutions, and society as a whole. There are different models to explain the in-
fluence by power, among which an important place occupied (Todorova E, 1995, р. 23): 

• Field theory: the psychological state of a person can change because of possessing some 
power. This includes the theory of Kurt Lewin mental field. 

• Theory of social exchange: power means ownership of means of control and presence  
or absence of an alternative to obedience. 

• Theory of human resource management offers a concept of power based on cooperation, 
which replaces the model of subordination based on threat. (Armstrong M. 1993, р. 76). 

Management always and everywhere involves some form of exercising power, which can be 
understood as an opportunity to influence other people and events or option to dispose of hu-
man, material and information resources for a particular activity. The concept of power is 
management category as the problem of power in concrete terms the problem of power in the 
organization.  

Types of Power 

More ancient thinkers like Aristotle and Plato devoted attention to the study of power. In his 
Politics and Constitution of the Athenians (or Athenaion Politeia) Aristotle distinguished two 
types of power: power over uneven—a lord's power of man over woman, the father over his 
children, a free citizen over the slave, i.e. power in individual homes and power over equali-
ty—political power (civil power), power in the polis, i.e. a state power.  

In his The Republic Plato analyzed the problems of society, social relations and political power 
as a model for the ideal state and laid the foundation for defining the concepts of politics and 
power. 

According to French and Raven there are several major forms of power into management: 

• Power based on coercion. Subordinates think that it is in the rights of manager to punish 
them and deprive them of some of their needs.  

• Power based on remuneration and reward. Subordinates believe that manager is able to 
meet their needs and offer them things that deliver satisfaction and positive emotions.  

• Legal (traditional, legitimate) power. It is based on the fact that people stand at different 
hierarchical levels in an organization or based on the tradition. In legal authority contrac-
tors respond to the position, not to the person who gives the orders.  
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• Referent power. Referent power is rooted in the affiliations we make and/or the groups 
and organizations we belong to. It is based on the quality of the manager. It is believed 
that the ruler has qualities that are missing in subordinates. Such power is built not on log-
ic, but on the strength of personal qualities or abilities of the leader, ie on his charismatic 
influence that has control over subordinates.  

• Expert power. It is based on what one knows, experience, and special skills or talents. Sub-
ordinates believe that the ruler has special knowledge and skills that allow satisfying their 
needs. This is a reasonable power through faith. Contractor accepts the value of the 
knowledge of the head.  

• Information power. Power as a potential influence logically meant that information was  
a form of influence and the social power base of information power was derived. Informa-
tional influence results in cognition and acceptance by the target of influence. It is possibil-
ity for altered behaviour initiated through information rather than a specific change agent. 
(Raven B.H., 1992, p. 217-244). 

John Galbraith (1993) spoke about three types of power: coercion, compensation and condition-
al, depending on the instruments for the exercise of power and the sources of law to practice.  

Coercive power wins submission with the ability to impose people to choose behaviour, which 
is opposite to firstly chosen by them, deviation from which is unpleasant enough and may be 
punished, so that their preferences are abandoned. As more important forms of coercive power, 
using in the case of failure can be identified:  

1) Sanctions affecting the physical and economic interests of staff; 

2) Sanctions through reduction in duty in which penalty has double effect - moral and material; 

3) Moving staff to other units, departments, offices in the cases that complications arise in rela-
tionships in the community; 

4) Dismissal. (Galbraith, JK, 1993, р. 4) 

Compensatory power wins submission by the application of positive stimulus by providing 
something of value to the individual. In the current economic conditions, the most significant 
expression of compensatory power is remuneration. When its use is an economic system people 
are working, obeying the will and purposes of others, in response to positive encouragement.. 

Conditional power. The conditional power is exercised by change of thinking. Belief, education 
or social engagement with what seems natural, appropriate and correct causes the individual to 
be subject to another's will. More important forms of conventional power, which  can be used to 
influence individuals, are persuasion, authority, advertising, influence of the media and educa-
tion. 

Galbraith defined three different tools for application and exercise of power:  

• Obedience by coercion 

• Obedience by compensation 

• Obedience by change in thinking. (Galbraith JK, 1993, р. 4) 

The tree instruments for the exercise of power related to the three types of power - personality 
(individuality), ownership and organization.  
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Personality. Individuality or personality qualities are qualities of the mind, expressed, moral 
conviction, physics and other traits that make available one or more of the instruments for the 
exercise of power. In primitive societies, this access was provided by means of physical force 
and led to the coercive power. Today, personality is associated mainly with conventional 
power, the ability to persuade or instilled confidence. Individual becomes increasingly im-
portant and this role is reinforced by belonging to an organization.  

Ownership provides influential position, sure success, which in turn predisposes others to 
conditional obedience. It is associated with compensatory power. Property is available to gain 
obedience. Owned property had given the right to punish slaves, servants or staff and permit-
ted the invocation of public authorities for restraint of striking workers. Today the use of pow-
er of coercion is not approved. The direct purchase of obedience is also in decline. 

The decline of the power derived from ownership is attributed to the rise of the organization. 
It is a different source of power and becomes more important than the two other sources. An 
organization can have access to the coercion and compensatory power, but today is predomi-
nantly shaped and has closer access to conventional power. 

There are several basic characteristics of this source of power: 

Organization achieved obedience within it. 

There is a consolidation of faith in the organization, which aims to maximize the unity of inner power. 

It requires strong internal power impact on membership. 

There is a substantial connection with conventional power, in which the individual is unaware of obedience, 
beause it seems normal and right. 

(Galbraith, JK., 1993, р. 59.) 

In management Galbraith's main ideas focused around the influence of the market power of lar-
ge corporations. He believed that this market power weakened the widely accepted principle of 
consumer sovereignty, allowing corporations to be price makers and to increase the production 
of their goods beyond an efficient amount. Galbraith traced speculative bubbles through several 
centuries, and argued that they were inherent in the free market system because of "mass psy-
chology and the speculative euphoria." Galbraith cautioned that the creation of debt to finance 
speculation becomes dangerously out of scale in relation to the underlying means of payment. 
The financial crisis of 2008 confirmed his theses. 

The leadership is directly related to the needs of man from power, one of the needs that can be 
met in order for the person to move to the satisfaction of others in order to feel full, motivated 
and satisfied. In whole his life the individual aim to be with personality that inspires others so 
that they will follow him. The theory of leadership no longer speaks of superiors and subordi-
nates but about the leader and followers, and here lies the key to understanding this phenome-
non - it is a purely human ability to inspire those who manage.  

Being a leader means to obey. Leadership is a form of spirit, a form of cultural expression. It 
should not have anything to do with "forcing" and "coercion." It is the consequence of personal 
development and the acquisition of knowledge, experience, skills - how to manage yourself and 
others by providing them with a personal example. Being a leader is an evolution - the next step 
up in human relationships.   
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Conclusions 

Definitions of power can be summarized as follows: an individual or group imposing its 
will, purpose or purposes to others, including even those who are disagree. Modern defini-
tions of power highlight the ability to influence. Therefore, the power is seen as the ability of 
a person, delegated from an official position in an organization to influence the behavior of 
others. 
Power is a form of communication, understood as perception, understanding, interaction 
and mutual influence between individuals, social groups, between individuals and groups 
of  people. The theme of power is inextricably linked to human nature, and to the need for 
order and harmony in society.  
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BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE A ORIENTALIZM  

– KONIECZNOŚĆ WSPÓŁCZESNOŚCI? 

 

Magdalena El Ghamari 

    Uniwersytet w Białymstoku 

 

Abstract 

Cultural security and orientalism - the necessity of the contemporary world? 

 

In the situation of increasing unification of the activities of political, economic and cultural as well as in-
creased military activity interpersonal contacts between representatives of individual countries is a necessity 
arising from joint interests, conferences, negotiations, economic and political or joint military action. Knowledge 
of the principles of dealing with cultural barriers in interpersonal communication helps to avoid many awkward 
and unpleasant situation, which could cast a shadow on interpersonal relationships at various levels of activity. 
This carries the possibility of the development of interpersonal contacts, including negotiations between repre-
sentatives of different nations or groups of countries, which occur through the exchange between nations, social 
groups, thanks to lively contacts, economic, political or military. This last aspect is particularly important when it 
comes to safety culture and its relationship with orientalism and contemporary challenges to international secu-
rity. 

This state of affairs affects primarily one aspect of contemporary international reality, ie. An endless era 
of the dominant presence of international disputes solved by force. Even more - a relatively frequent than inter-
national disputes are disagreements, disputes between states and entities other than sovereign states. Even a cur-
sory analysis of the participation of NATO forces in operations last decade, shows that the use and the use of 
NATO forces need international negotiations based on an important community of interest. 

Keywords: security, orientalism, military operations, cultural security  

 

Wprowadzenie 
W sytuacji coraz większej unifikacji działalności politycznej, gospodarczej i kulturowej oraz 
wzmożonej aktywności militarnej kontakty interpersonalne pomiędzy przedstawicielami po-
szczególnych państw są koniecznością wynikającą ze wspólnie prowadzonych interesów, kon-
ferencji, negocjacji gospodarczych i politycznych czy też wspólnych działań wojskowych. Zna-
jomość zasad radzenia sobie z barierami kulturowymi w komunikacji międzyludzkiej pozwala 
na uniknięcie wielu niezręcznych i nieprzyjemnych sytuacji, mogących rzucić cień na stosunki 
interpersonalne na różnych szczeblach kontaktów między państwami lub w obrębie społeczeń-
stwa.  

Niesie to za sobą możliwość rozwoju kontaktów interpersonalnych, w tym negocjacji po-
między przedstawicielami różnych narodów lub grupy państw, do których dochodzi na drodze 
wymiany pomiędzy poszczególnymi nacjami, grupami społecznymi dzięki ożywionym kontak-
tom gospodarczym, politycznym czy militarnym. Ten ostatni aspekt nabiera szczególnego zna-
czenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kulturowe oraz jego relacje z orientalizmem oraz współ-
czesnymi wyzwaniami bezpieczeństwa międzynarodowego.  
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Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim jeden z aspektów współczesnej rzeczywi-
stości międzynarodowej, tj. kończąca się epoka dominującej obecności sporów międzynarodo-
wych rozwiązywanych za pomocą siły. Więcej nawet – stosunkowo częstsze niż spory między-
narodowe stają się nieporozumienia, spory pomiędzy państwami a podmiotami innymi niż su-
werenne państwa. Nawet pobieżna analiza uczestnictwa sił NATO w operacjach ostatniej de-
kady, pozwala stwierdzić, że podczas wykorzystania i użycia sił Sojuszu potrzebne są między-
narodowe negocjacje oparte o istotną wspólnotę interesów. 

Tradycyjna strategia wykorzystania sił Sojuszu musiała ustąpić perspektywicznemu 
„wyprzedzaniu kryzysów”. Imperatywem dla międzynarodowego bezpieczeństwa stało się 
dynamiczne przewidywanie możliwych zagrożeń i przeciwdziałanie im w miejscu ich naro-
dzin nowymi narzędziami, do których należy zaliczyć negocjacje.  
 Znajomość zasad i procesów negocjacji ma duże znaczenie dla wyjaśnienia mechani-
zmów determinujących zachowanie człowieka jako członka społeczeństwa. Problem ten może 
być analizowany przez psychologię, socjologię czy antropologię, co świadczy o złożoności pro-
cesu. Dokonując jego analizy, należy nie tylko skupić się na obszarze dotyczącym komunikacji 
między grupami społecznymi czy miejscu jednostki w strukturze społecznej i organizacyjnej, 
ale również odnieść się do podstawowej relacji społecznej, jaką jest bezpośredni kontakt mię-
dzy poszczególnymi jednostkami ludzkimi, co przy prowadzeniu negocjacji może mieć istotne 
znaczenie.  

Znajomość zasad radzenia sobie z barierami kulturowymi w negocjacjach pozwala na 
uniknięcie wielu niezręcznych i nieprzyjemnych sytuacji. W tym przypadku, szczególnego 
znaczenia nabierają zasady znajomości podstaw kulturowych i społecznych odmiennych grup, 
przebywających w Europie, ale i poza jej granicami w kontekście prowadzonych operacji mili-
tarnych. Dodatkowym utrudnieniem w tym obszarze są i będą działania na obcym terenie  
i kontakt z obcą ludnością. Uczestnicy operacji, inspekcje, służby, straże muszą sprostać zada-
niom między innymi takim jak działanie w strefie buforowej między stronami konfliktu, 
uczestniczenie w mediacjach czy prowadzenie negocjacji ze stronami konfliktu, gdzie znajo-
mość zasad komunikacji interpersonalnej jest niezbędna. Z problemem tym spotykają się też 
organizacje międzynarodowe, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe prowadzące  ne-
gocjacje z władzami lokalnymi oraz społecznością w ramach współpracy i różnego rodzaju po-
mocy humanitarnej oraz służby i ludność lokalna w kontekście ostatniego kryzysu migracyjne-
go lat 2015–2016.  

Prowadzenie działań militarnych przez formacje zbrojne było jednym z głównych narzę-
dzi realizacji celów politycznych państwa w aspekcie sporów, których nie można było rozwią-
zać pokojowo. Jeden z czołowych teoretyków wojskowości dziewiętnastego wieku Karl von 
Clausewitz prezentował pogląd, że wojna jest przedłużeniem polityki (Clausewitz, 2006, s. 52). 
Natomiast Sun-Tzu, w swoim dziele Sztuka wojny podkreślał, że wojna jest „największą sprawą 
państwa” (Sun-Tzu, 2004, s. 60) i wymaga ona wielu zabiegów, szczegółowych analiz i rozwa-
żań.  

Na przestrzeni lat zmieniał się charakter i obszar prowadzenia wojen, oraz użycia w nich 
sił zbrojnych. Zmiany podyktowane były w głównej mierze postępem cywilizacyjnym: rozwo-
jem techniki, wzrostem gospodarczym i demograficznym.  
M. Howard opisując prowadzenie wojen w Europie na przestrzeni wieków, od upadku Impe-
rium Rzymskiego do czasów po II wojnie światowej, podzielił je na osiem zasadniczych okre-
sów. Nazwa każdego podyktowana jest wyróżniającym go charakterystycznym czynnikiem. 
Stąd też mamy: wojny rycerzy, wojny najemników, wojny kupców, wojny zawodowców, woj-
ny rewolucyjne, wojny narodów, wojny techników oraz wojny ery nuklearnej (Howard, 1990).  
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Przemiany społeczno-polityczne mające miejsce w latach osiemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, rozpad Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego wpłynęły na zachwianie porząd-
ku świata. Jednocześnie rozpoczął się na niespotykaną dotychczas skalę rozwój w dziedzinie 
techniki, sposobach przetwarzania, wytwarzania i przekazywania informacji. Łatwość dostępu 
do informacji, głównie poprzez wszechobecne środki masowego przekazu oraz Internet, wpły-
nęły na utrwalenie poglądu, że mamy obecnie do czynienia z „erą informacyjną” (Tofler, 1997,  
s. 41). Stąd obecnie występujące działania zbrojne są „wojnami ery informacyjnej”, gdyż jest ona 
głównym czynnikiem je wyróżniającym. Ta wszechobecna otwartość i łatwy dostęp do informa-
cji, a co za tym idzie również do nowoczesnych technologii, stwarza warunki do pojawienia się 
niespotykanych dotychczas zagrożeń.  

Obok już istniejących zagrożeń wynikających z nierozwiązanych konfliktów  
z poprzedniej epoki, wskazuje się obecnie na terroryzm, zorganizowaną przestępczość między-
narodową, proliferację broni masowego rażenia, niekontrolowane migracje, różnego rodzaju 
kryzysy o podłożu religijnym, ekonomicznym, katastrofy ekologiczne, jak również katastrofy  
i awarie techniczne na dużą skalę. Stanisław Koziej zwraca uwagę na groźne połączenia terrory-
zmu z bronią masowego rażenia. 

Wyżej wymienione zagrożenia i przewartościowania wpłynęły na przesunięcie środka 
ciężkości prowadzonych działań z symetrycznych na asymetryczne (Gawliczek i Pawłowski, 
2003, s. 52). Dlatego też współczesne konflikty zbrojne w wielu przypadkach nie posiadają zna-
mion wojny, w klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie są bowiem zazwyczaj toczone pomiędzy 
dwoma równoprawnymi podmiotami sceny politycznej. Reprezentatywnym przykładem tego 
są działania realizowane przez państwa koalicji w Afganistanie.  

Biorąc pod uwagę, między innymi powyższe uwarunkowania, wykształcił się obecnie 
podział na okresy pokoju, kryzysu i wojny. Termin „kryzys” jest uzupełnieniem klasycznej ty-
pologii działalności politycznej w aspekcie bezpieczeństwa, dzielącej ją dotychczas na okresy 
pokoju i wojny. 

Tak nakreślona niejednorodna i zróżnicowana rzeczywistość kryje całą gamę zagrożeń, 
mających wpływ na tworzenie się sytuacji kryzysowych, którym należy się przeciwstawić jak 
najwcześniej, aby nie dopuścić do ich eskalacji. Wśród nich szczególne  znaczenie mają sytuacje 
kryzysowe o odmiennym podłoży kulturowym, często o charakterze militarnym, wymagające 
użycia sił zbrojnych do ich neutralizacji w przypadku braku skuteczności innych instrumentów 
polityki bezpieczeństwa. 

Obecny stan wiedzy i dotychczasowe doświadczenie wskazują na potrzebę identyfikacji 
problemu i na tej podstawie zaprojektowaniu koncepcyjnych rozwiązań, których dalej brakuje 
we współczesnych kontaktach cywilno-wojskowych oraz założeniach planowania operacji.   

Struktura niniejszego artykułu, który podejmuje powyższy problem, kształtuje się nastę-
pująco: najpierw przedstawiono istotę orientalizmu oraz jego różnorakie znaczenia, następnie 
podjęto kwestię bezpieczeństwa kulturowego i wskazano zależności pomiędzy kulturą Orientu 
a bezpieczeństwem.  

 

Istota orientalizmu 
W słynnej pracy Orientalizm Edward Said opisał szereg nieporozumień na temat innych 

kultur, głównie dotyczących świata arabskiego. W tym celu przeanalizował dzieła min. Sacy’e-
go, Renana, Lane’a, Flauberta, Goethego, wypowiedzi polityków takich jak Balfour, Weizmann 
czy Kissinger. Według Edwarda Saida orientalizm jest czymś na wzór bytu umownego.  
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Orient to przede wszystkim sposób widzenia Wschodu przez pryzmat zachodnich doświad-
czeń, a pojęcie to rozwijało się w dwóch fazach: brytyjsko-francuskiej oraz amerykańskiej. 
Rozróżnienie Orient–Zachód, przyjęte przez poetów, powieściopisarzy, filozofów, teorety-
ków polityki czy ekonomistów, stało się punktem wyjścia ich teorii, powieści, rozpraw spo-
łecznych i politycznych dotyczących obyczajów i ludności Orientu. Co charakterystyczne, 
relacja Zachodu z Orientem oparta jest na władzy, dominacji i poczuciu wyższości Zachodu. 
Orient widziany był więc z perspektywy eurocentrycznej, jako zacofany, barbarzyński i irra-
cjonalny, jako przedmiot wymagający opieki czy nawet ucywilizowania. Kultura europejska 
kształtowała więc Orient politycznie, społecznie, militarnie, ideologicznie, naukowo. Jak pod-
kreśla E. Said, jego fenomen polega na „orientalizacji” Orientu dla dobra europejskiej polityki 
hegemonialnej. U podstaw orientalistyki nie leżała bowiem chęć poznania wschodniej kultu-
ry czy historii, a orientaliści byli przede wszystkim urzędnikami w ministerstwach europej-
skich mocarstw. Na tej podstawie Said wyróżnił trzy odmiany orientalizmu:  
• akademicki,  
• literacko-artystyczny, 

• instytucjonalny.  
 Jak wykazał, w każdym z tych typów stworzono nierealne obrazy Orientu, tak by po-
sługiwać się nim dla własnych celów.  

W pierwszym z nich Said demaskuje dotyczące Orientu mity przybierające postać 
obiektywnych teorii naukowych. Stwierdza, że zachodni naukowcy powtarzają jedynie pół-
prawdy i stereotypy, które w żaden sposób nie odzwierciedlają kultury i historii Bliskiego 
Wschodu, ani stosunków tam panujących na Bliskim Wschodzie. Nazwa orientalizm funkcjo-
nuje w dużej liczbie instytucji akademickich a każdy kto bada Wschód, niezależnie od dzie-
dziny naukowej (etnografia, socjologia, historia czy filologia) jest orientalistą, a jego dziedzi-
na orientalistyką. Dla orientalizmu akademickiego znamienne wydaje się być przyjęcie roz-
różnienia Wschód–Zachód, stanowiącego punkt wyjścia wszelkich teorii. Rozróżnienie to ży-
je w środowisku uniwersyteckim dzięki licznym książkom, wykładom czy kongresom, któ-
rych głównym tematem jest Wschód. 
 W drugim rozumieniu – orientalizm został wykorzystany przez Aristo, Miltona, Mar-
lowe, Tasso oraz Szekspira. Jednak szczególne znaczenie zyskał Orient dopiero w literaturze 
romantyzmu. W XVIII wieku w Europie nastąpiło przesunięcie zainteresowań ze starożytno-
ści greckiej i łacińskiej na rzecz Wschodu, wzrosło zainteresowania kulturą, historią i obycza-
jowością tego regionu. Zjawisko to zbiegło się w czasie z początkami podbojów Afryki i Azji 
przez wielkie europejskie mocarstwa, a ekspansji tej towarzyszyły liczne podróże poetów  
i pisarzy. W tym rozumieniu „orientalność” oznaczała fascynację wszystkim tym, co dalekie  
i tajemnicze, łączyła się z refleksją nad odmienną naturą Wschodu i jego egzotyką. To, co 
orientaliści uczynili dostępnym, wykorzystali dość szybko literaci. Pisarze uprawiali mitolo-
gię orientu, a ich wizja Wschodu pochodziła z potocznych poglądów czy tendencji. Wiedzę 
czerpali głównie z książek, opracowań lub z pamiętników, np. Opisu podróży z Paryża do Jero-
zolimy Chateaubrianda, Giaura i Narzeczonej z Abydos Byrona, T.E. Lawrenca Siedem filarów 
mądrości, Hegira Goethego, Dywanu Wschodu i Zachodu, Orientales Victora Hugo czy Flauberta. 

W trzecim rozumieniu orientalizm to zrzeszenie instytucji zajmujących się badaniem 
Wschodu, wydających orzeczenia na jego temat, sankcjonujących opinie, opisujących Orient  
i szerzących wiedzę o nim. To wspieranie teorii na temat Wschodu poprzez instytucje poli-
tyczne czy społeczno-gospodarcze.   
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Największe znaczenie w tej dziedzinie miała wyprawa Napoleona do Egiptu w 1798 ro-

ku. Wraz z jego oddziałami przybyła grupa badaczy: historyków, archeologów, medyków, bio-
logów, którzy założyli Institut d’Égypte. Ich zadaniem było przyłączyć Egipt do współczesnej 
Francji. Stworzyli oni ogólny obraz tego kraju a zebrane informacje opublikowali w dwudzie-
stotrzytomowym Description d’Égypte (1809-1828). Ta pozycja stała się wzorcem dla wszystkich 
dalszych prób przybliżenia Orientu Europie.  

 
Bezpieczeństwo kulturowe 
Etymologia słowa „kultura” związana jest z słowem colere, które z łaciny oznacza hodować, 
uprawiać, pielęgnować, czcić, pędzić życie. W późniejszym czasie pojęcie to ewoluowało do 
tzw. cultura agri -  czyli „uprawy ziemi”. Pierwotnie oznaczał przekształcanie poprzez ludzką 
pracę naturalnego stanu przyrody w stan inny, bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka. 
Światowa kariera łacińskiego terminu cultura zaczęła się jednak od czasów Cycerona. „Cyceron 
w Rozprawach tuskulańskich rozszerzył zakres pojęcia i używa słowa cultura w wyrażeniu cul-
tura animi (czyli dosłownie: uprawa umysłu) na określenie filozofii. Od tego momentu terminu 
kultura zaczęto używać dla oznaczania wszelkich czynności ludzkich mających na celu pielę-
gnowanie, kształcenie, doskonalenie. Starożytni Grecy wyrażali podobną myśl za pomocą sło-
wa pelomai oznaczającego wewnętrzny wysiłek zmierzający do przekształcenia sfery ludzkiego 
ducha (myślenia). W tradycji greckiej odpowiednikiem wyrażenia «kultura» była paideia, ozna-
czająca kształtowanie w człowieku ideału człowieczeństwa” (Kroeber i Kluckhohn, 1952, s. 41). 
  Pojęcie kultury jest jednym z najczęściej używanych zarówno w sferze publicznej jak  
i w codziennym życiu. Chociaż już ponad pięćdziesiąt lat temu A.L. Kroeber oraz C. Kluck-
hohn zgromadzili około dwustu definicji tego terminu, to dziś katalog tych definicji mógłby się 
znacznie rozszerzyć. J. G. Herder napisał: „nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultu-
ra”. Poprzez znaczną liczbę funkcjonujących definicji kultury można byłoby się z tym zgodzić. 
Istnieją setki definicji kultury, a każda z nich uwzględnia jakiś wycinkowy jej aspekt. 
  Znawcy teorii, tacy jak R. Bierstadt, twierdzili, że definicje kultury powinny ulec reduk-
cji. Dlatego też zaproponował twierdzenie, zgodnie z którym „kultura to wszystko to, co ludzie 
czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności” (Staszczyk, 1987, s. 187). Kultura to  
w takim razie, każda czynność – zarówno fizyczna jak i intelektualna - podejmowana przez 
człowieka.  
 Kultura jest zaliczana również do jednej z trzech podstawowych sfer funkcjonowania 
społeczeństwa, obok ekonomii oraz polityki. W takim rozumieniu jest ona realizowana poprzez 
swoje formy, takie jak: religia, filozofia, nauka oraz sztuka, które mają za zadanie uzupełniać  
i tworzyć kompatybilną całość w codziennym funkcjonowaniu ludzi.  

Jak pisał Ralph Linton: „Istotą wszelkiej definicji kultury jest bowiem to, że wybiera pewne 
aspekty całego pojęcia oznaczanego owym terminem i kładzie nacisk na nie kosztem innych 
aspektów. Nacisk ten, a w konsekwencji także wartość definicji będą zależały od tego, jaki 
szczególny cel definiujący miał na uwadze. Istnieje wiele możliwości definiowania kultury,  
a każda jest użyteczna w powiązaniu z dociekaniami określonego rodzaju” (Kivisto, 2001, s.103
-104.). 
   W słowniku Johanna Adelunga (wyd. w 1774 roku i 1793 roku) kultura to 
„uszlachetnienie lub wysubtelnienie wszystkich duchowych i fizycznych sił człowieka albo ca-
łego ludu (...) Oznacza oświecenie i uszlachetnienie rozumu przez wyzwolenie z przesądów, 
jak też ogładę, uszlachetnienie i wysubtelnienie obyczajów". Jest to jeszcze definicja wartościu-
jąca, traktująca kulturę jako przeciwieństwo barbarzyństwa.  
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 Termin kultura był do końca XVIII wieku  terminem pozytywnie wartościującym  
i selektywnym, tak jak na przykład „kultura umysłu”. Podróżnicy, konkwistadorzy, misjonarze 
i kupcy stykający się w ciągu wieków z tzw. ludami pierwotnymi odmawiali im posiadania ja-
kichkolwiek obyczajów, wierzeń, moralności i wiedzy - odmawiali im kultury.   
  Niezmiernie wartościujące rozumienie kultury spotykamy na co dzień w naszym życiu. 
Bardzo często mówi się bowiem o człowieku spokojnym, dobrze wychowanym, o szerokich 
zainteresowaniach, potrafiącym się zachować w różnych sytuacjach jako o „kulturalnym” 
 W XVIII wieku pojawia się za sprawą J. G. Herdera uniwersalistyczne pojęcie kultury, 
zrywające z wartościującym rozumieniem kultury, bliskie współczesnym pojęciom antropolo-
gii kulturowej. Kultura jest ujmowana jako narzędzie, które pozwala przystosować się człowie-
kowi w walce o byt. J.G. Herder widział główny mechanizm kultury w przekazywaniu i przej-
mowaniu tradycji, dzięki której ustalają się wzory zachowań. Tradycja i określone cechy orga-
niczne składają się na zasadę człowieczeństwa. Wedle jego definicji „kultura zostaje uznana za 
powszechny atrybut społecznego współżycia; nie ma ludów niekulturalnych i kulturalnych. 
Wszystkie społeczeństwa mają kulturę—nawet «dzicy»” (Nowicka, 2009, s. 43). 
  W oświeceniu mówiono o tym, że istnieje linearny postęp społeczny (doskonalenie inte-
lektualnych i moralnych władz ludzkości), przekraczający to, co było wcześniej. Stąd ludy dzi-
kie były traktowane jako mniej rozwinięte, a nie jako w ogóle pozbawione kultury (Filipiak, 
1996, s. 25). Od tego czasu zaczęła rozwijać się teoria różnorodnych, multikulturowych społe-
czeństwa oraz założenie równorzędności różnych kultur.  
 Jak wynika z powyższych rozważań, pojęcie kultury jest terminem bardzo złożonym. 
Dlatego też w niniejszym artykule analizuję głównie z perspektywy wielokulturowości. Pierw-
szą definicję kultury sformułował E.B. Taylor w 1871 roku. Zakładała ona, że „kultura, względ-
nie cywilizacja, wzięta w najszerszym sensie etnograficznym jest złożoną całością zawierająca 
wiedzę, wierzenia, sztukę moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności i przyzwy-
czajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa” (Burszta, 1998, s. 11). 
 Pojęcia „kultura” używa się również kontekście szeregu zwyczajów, perspektyw oraz 
tradycji różnych grup społecznych oraz stowarzyszeń. Świadczy o tym określenie „kultura ar-
tystyczna” lub „kultura biurowa”, jak i „kultura mniejszości narodowych” oraz grup etnicz-
nych. W rozważaniach tych można rozszerzyć katalog definicji kultury do określenia całości 
cywilizacji: przykładowo cywilizacja europejska dzieli ze sobą wspólną kulturę. Jest to stanowi-
sko, które ma sens nie-etniczny. W tym rozumieniu kultura jako cywilizacja oznacza: sposób 
życia, zwyczaje grup społecznych, ugrupowanie społeczne, grupę ludzi, etc. 
  Definicja kultury R. Lintona i A. Kłoskowskiej, zakłada natomiast, że „kultura jest to 
względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych 
dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych  i przyswajanych w toku interakcji oraz 
zawierająca wytwory takich zachowań” (Niedermann, 1941, s. 42). Zgodnie z tą definicja kultu-
ra to zbiór elementów takich jak: zachowania, wszelakie działania społeczne, wytwory tych 
zachowań, ludzkie postawy, nawyki, wartości. Poprzez te składowe kultura jest w stanie stan-
owić względnie zintegrowaną oraz funkcjonującą całość. Podstawowymi cechami oraz elemen-
tami które tworzą całokształt kulturę są wszystkie te zjawiska, które stanowią aspekt zjawisk 
kulturalnych, przez co stanowią składowe  elementy bezpieczeństwa.  
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Zjawiska kulturowe są również nierozerwalnie związane z zachowaniami motorycznymi. Są 
to wszelkie czynności związane z tworzeniem i odbiorem dzieła kulturowego. Chcąc wyróżnić 
cechy kultury należy podkreślić istotna rolę wartościowania oraz oceniania postaw społecz-
nych w kulturze. Polega to na przybieraniu określonej postawy wobec pewnych zachowań czy 
też przedmiotów. Niemożliwe jest również mówić oddzielnie o cechach kultury oraz jej treści 
bowiem w większości przypadków zarówno cecha może być treścią kultury oraz na odwrót. 
  Cechą i zarazem treścią kultury jest dziedzictwo kulturowe. Na dziedzictwo kulturowe 
składają się wszystkie ślady działalności ludzkiej w środowisku fizycznym. Są to niezastąpio-
ne źródła informacji o życiu i działaniach człowieka oraz historycznym rozwoju rzemiosł arty-
stycznych, technik i sztuki. Jako że zabytki, miejsca o znaczeniu historycznym oraz środowiska 
kulturowe są zasobami nieodnawialnymi, gospodarowanie nimi musi opierać się na długoter-
minowej perspektywie. Zabytki i miejsca składające się na dziedzictwo kulturowe są dla wielu 
osób źródłem emocjonalnych i estetycznych przeżyć, a współczesne społeczeństwo może czer-
pać korzyści z ochrony i aktywnego korzystania z tego kulturowego dziedzictwa. 
  Wspólne wartości oraz normy na podstawie których ludzie działają i których są świado-
mi są cechą oraz treścią kultury, tak jak dziedzictwo kulturowe. Niektórzy autorzy interpretują 
normy i wartości w kategoriach indywidualnych przeżyć, emocji i przekonań, innymi słowy, 
sprowadzają je do płaszczyzny psychologicznej. Inni utrzymują, że wartości i norm nie można 
określać tylko w kategoriach psychologicznych.  

Kolejną cechą kultury jest „instynkt”. Mimo że, jest zazwyczaj rozpatrywany w katego-
riach indywidualnych, to w kontekście istoty kultury, jej cech oraz treści oznacza pewną ten-
dencję do całych ciągów doświadczeń i zachowań oparta na podstawach neurofizjologicznych. 
Instynkty są wspólne wszystkim członkom danego gatunku, co potwierdza się również  
w przypadku różnych kultur. Na zaobserwowanym przykładzie kultury arabskiej oraz euro-
pejskiej można zauważyć, że osoby z tych samych kręgów kulturowych w sytuacjach, gdzie 
zachowują się instynktownie, postępują bardzo podobnie, uważają na te same rzeczy, z uwagi 
na wychowanie oraz kulturę w jakiej zostali wychowani. Mimo że instynkty nie są wyuczone, 
to z pełną świadomością można zaliczyć je do cech oraz treści kultury. 

Unikanie niepewności jest kolejną cechą, która kształtuje treść kultury. Określa, do ja-
kiego stopnia kultura zachęca do podejmowania ryzyka i toleruje dwuznaczność.  
W „zamkniętych” kulturach, gdzie społeczeństwa maja tendencję do unikania niepewności 
ludzie niechętnie podejmują jakiekolwiek ryzyko. Natomiast w „otwartych”, bardziej  toleran-
cyjnych kulturach, ludzie mają skłonność do ryzykowania i nie unikają niepewności. Można to 
porównać do syndromu względnego bezpieczeństwa. Jedne kultury wolą „nie wychylać się i 
nie narażać” na niepowodzenie, żyć stabilnie w warunkach pewności oraz spokoju, zaś inne 
kultury nauczyły się żyć w warunkach ciągłego ryzyka oraz poszukiwaniu czynników zwięk-
szających ich poczucie bezpieczeństwa.  

Męskość oraz kobiecość to cecha, która niezmiernie wpływa na zależności obydwu płci, 
a nawet na układ całego życia w danej kulturze. Przykładowo „kultury męskie” w Hiszpanii 
lub Włoszech przywiązują dużą wagę do zdobywania dóbr materialnych, spełniania swoich 
życiowych ambicji, przez co następuje znaczne rozgraniczenie ról męskich oraz damskich. Na-
tomiast w kulturach kobiecych, do których zalicza się Holandię, kładzie się duży nacisk na ja-
kość życia, prawa człowieka, ochronę środowiska (Szopski, 2005, s. 42). 
  Indywidualizm oraz kolektywizm to kolejna cecha, która charakteryzuje daną kulturę. 
Obydwa zjawiska określają rolę jednostki przeciwstawionej grupie w określonej kulturze.  
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Przykładowo w krajach azjatyckich kładzie się nacisk na kolektywizm, w którym istnieje układ 
lojalności o szerokim zasięgu w stosunku do bliższej i dalszej rodziny, a nawet grupy. W za-
mian za lojalność jej członków jednostka otrzymuje wsparcie oraz ochronę. Przeciwnie sytuacja 
wygląda w USA, gdzie szczególny nacisk kładzie się na inicjatywę jednostki. Tak też zachowa-
nia osób z kultury amerykańskiej są nastawione na sienie oraz najbliższą rodzinę. 
  Zajmując się tematyką cech oraz treści kultury należałoby również podjąć temat mecha-
nizmów działania kultury z uwagi na wszystkie wymienione powyżej elementy.     
  Pierwszym mechanizmem wpływu kultury na życie społeczne jest proces socjalizacji, 
wpływu całkowitego środowiska, które wprowadza jednostkę w życie społeczne, uczy ją wzo-
rów, rozumienia kultury, pełnienia ról społecznych. Drugi mechanizm kultury ustanawia syste-
my wartości i kryteria określające wartości. Wartościami są te przedmioty lub stany rzeczy, któ-
re jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczna, dają zadowolenie, dążenie i osią-
gnięcie celu daje poczucie spełnienia. Trzeci mechanizm polega na ustaleniu wzorów zachowań 
(reagowania na określone sytuacje). Wzór zachowań określa jak jednostka powinna reagować 
na sytuacje uważane za ważne dla niej i dla grupy, tak by były zgodne z oczekiwaniem grupy. 
Czwarty mechanizm kultury to ustalenie pewnych modeli, czyli ideałów. Model to coś, co się 
naśladuje, to model kulturowy, wcielenie pożądanych wartości, wysoko cenionych w grupie 
(Mielicka, 2000, s. 32-37). 
 Wszyscy odczuwamy skłonność do używania słów podobnych do tego, od jakiego za-
czyna się to zdanie: wszyscy, każdy, zawsze, wszędzie, często, zazwyczaj …. etc.  
  Uznajemy nasze przekonania oraz przedstawiamy nasze rozumienie zjawisk za po-
wszechne, prawdziwe, wszędzie obowiązujące, oczywiste dla każdego, czyli globalno-
uniwersalne. Tak też jest przeważnie z pojęciem i zjawiskiem kultury oraz sztuk. Wystarczy 
jednak, że wyjedziemy poza granice naszego kraju, a przekonujemy się, że to, co „tam gdzieś” 
ma miejsce, jest odmienne od naszych spostrzeżeń oraz wzorów zachowań.  
  Wielość kultur spowodowała, że cały czas trwa proces wypracowywania oraz usystema-
tyzowania tak zwanych „zmiennych kulturowych”. W tym kontekście największe znaczenie 
mają zależności miedzy różnymi kulturami realizującymi transakcje międzynarodowe. Dlatego 
też można wyróżnić aż osiem różnych rodzajów kultur, ze względu na kontakty biznesowe czy 
też negocjacyjne, mianowicie: propartnerskie, protransakcyjne, ceremonialne i hierarchiczne, 
nieceremonialne i egalitarne, polichromiczne, monochromiczne, powściągliwe, ekspresyjne. 
Kolejno można byłoby wymienić rodzaje kultur ze względu na kontynent, jaki zamieszkują jej 
przedstawiciele, czyli mamy: kulturę europejską, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, 
Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, azjatycką, Bliskiego Wschodu, arabską oraz afrykań-
ską. 
  Można również wyróżnić typologię kultur religijnych. Religia to system praktyk oraz 
wierzeń przyjętych w danej społeczności, więc elementów które składają się na pojęcie 
„kultury”. Można zatem wyróżnić: kulturę chrześcijańską, prawosławną, muzułmańską bud-
dyjską, judaistyczną, chińską oraz protestancką. 
 Są również rodzaje kultur występujące w obrębie każdego kraju, wyszczególnione  
z uwagi na stosunki międzyludzkie, czyli istnieje kultura symboliczna, społeczna, narodowa, 
ludowa, masowa, medialna, niszowa, alternatywna oraz kontrkultura. 
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Dżihad a bezpieczeństwo międzynarodowe 
W 1914 roku osmański Sułtan i Kalif Mehmed V ogłosił dżihad, czyli świętą wojnę przeciwko Ro-
sji, Francji i Wielkiej Brytanii. Oznajmił, że obowiązkiem każdego muzułmanina „starego 
i młodego, pieszego i konnego” jest wsparcie walki swoim pieniędzmi i majątkiem. Słowa te 
przybrały formę fatwy, czyli oficjalnego orzeczenia, które jest wydawane przez uprawnionego 
do tego uczonego. Fatwy klasyfikuje się do dwóch głównych kategorii. Pierwsza z nich to Halal, 
czyli to co dozwolone z świetle szariah, oraz Haram, to co zabronione w świetle prawa szariah. 

Poza imperium osmańskim, efekty dżihadu były wręcz niewidoczne. We francuskiej 
Afryce Północnej, w rosyjskiej Azji Centralnej oraz brytyjskich Indiach można było znaleźć Ule-
mów, którzy otwarcie popierali aliantów. Najbardziej zawiódł się na tym Kalif, bowiem zależny 
od niego Szarif Husajn z Mekki (strażnik Świętych Miejsc) odmówił publicznego opowiedzenia 
się za dżihadem. Szarif nawiązał już wcześniej kontakty z Anglikami, którzy chcieli wznieść 
arabskie powstanie przeciwko Turkom i obalić Kalifat. Arabowie z Mezopotamii, Syrii czy Pale-
styny opowiedzieli się za wolnością, przeciwko muzułmańskiej władzy. Armia osmańska ponio-
sła klęskę w latach 1917-1918. Doprowadziło to do kryzysu władzy muzułmańskiej, zaś naród 
turecki pod wodzą Mustafy Kemala obalił Kalifat w 1924 roku. Narody arabskie, które zostały 
wyzwolone spod dominacji osmańskiej protestowały przeciwko rozpadowi imperium, ścisłego 
ogniwa łączącego ziemskie państwo islamu z państwem Boga, jakie miał założyć Prorok Maho-
met. Tak też się stało, a islamska solidarność okazała się iluzją, której obecnie obserwujemy  wy-
niki.  

 „Dżihad” stał się sformułowaniem znanym na całym świecie, głównie w kontekście wal-
ki z „niewiernymi”. Jest to termin wykorzystywany obecnie przez ruchy islamskie, sympatyzu-
jące z radykalnymi formami religii muzułmańskiej. Dżihad jest interpretowany wspólnie z terro-
ryzmem oraz przemocą. Pierwotne znaczenia dżihadu to „walka” lub „staranie”, które nie były 
związane z sprawami militarnymi. Dlatego też tłumaczenie dżihadu jako „świętej wojny” jest 
dość mylące. Samo pojęcie może odnosić się do wielu form ludzkich aktywności.  
W klasycznym rozumieniu, można podjąć dżihad „przez swój język, swe ręce i przez swój 
miecz”, a przede wszystkim „przez swe serce”. Dlatego też może być utożsamiany z walką  
w sobie, walką która ma się odbywać w umyśle i w sercu, a nie bronią w celu uśmiercenia nie 
muzułmanów. Dżihad dla każdego „wykształconego” Araba jest zbiorowym obowiązkiem czyli 
fard kifajja. Jest on odróżniany od osobistych obowiązków jak post, modlitwa  
i pielgrzymka.  
  Niegdyś dżihad mógł być podejmowany przez władcę w imieniu całej społeczności,  
a z biegiem lat stawał się sprawnym instrumentem politycznym. Z uwagi na to, że klasyczna 
doktryna dżihadu formułowała się w czasie podbojów, religia islam stał się fundamentem  
i wyrazem triumfu całego społeczeństwa. Niejednokrotnie jest to porównywane w literaturze  
z koncepcją wojny sprawiedliwej z prawa rzymskiego. Idea wojny, utożsamiana na wyrost  
z dżihadem, nabrała nawet elementów rycerskości. Kobiety, dzieci, chorzy oraz starsi ludzie byli 
oszczędzani, zaś politeiści mieli wybór: „nawrócić” się lub „umrzeć”.  
 Natomiast „Ludzie Księgi” (Żydzi i Chrześcijanie, później Zoroastrianie  
i Hinduiści) mogli pozostać przy swojej religii i byli chronieni, pod warunkiem, że płacili dżizję  
i charadż , czyli podatek pogłówny i podatek od ziemi. Istotny jest jednak fakt, że mimo iż nie by-
ła to tolerancja zgodna z duchem liberalizmu, to nie było to „ nawracanie mieczem” chrześcijan  
i Żydów. Z politeistami rozprawiano się szybko i bezlitośnie, a co więcej i dziś niektóre afrykań-
skie oraz azjatyckie ludy praktykujące animistyczne kulty są zislamizowane na siłę. W literatu-
rze można znaleźć stwierdzenia, że doktryna dżihadu jest wręcz bardziej humanitarnym roz-
wiązaniem, niż praktykowane średniowieczne bulle papieskie.  



NUMER 1(2)/2017             17 

 

Bulle papieskie nakazywały prześladowania i mordowania heretyków. Żydzi 
i chrześcijanie, którzy zaakceptowali islam, mogli wyznawać swoją wiarę.  
Z upływem czasu, mniejszości religijne zaczęły nawet mieć pewną swobodę polityczną,  
a co do stosunku Islamu do „niewiernych” to był on znacznie bardziej tolerancyjny niż działa-
nia średniowiecznego Kościoła (Nosowski, 1971, s.15). 
   Polityczna interpretacja Dżihadu polega na założeniu, że Islam niesie ostateczne zwycię-
stwo. We wszystkich tych ideach odnosi się do zwycięstwa w bitwie oraz przychylności Boga, 
dzięki któremu ma ono miejsce. Zgodnie z tą logiką świat jest podzielony na dwie części. Ob-
szar wyznawców Islamu, czyli dar el-islam oraz obszar wojny, niemuzułmański – dar el-harb. 
Muzułmanie musieli przy tym pogodzić się z faktem, że muszą poczekać na swój triumf. Idea 
dżihadu jest rozpatrywana współcześnie założenia, że całemu światu muzułmańskiemu zależy 
na nawracaniu „niewiernych” i triumfie. Cały czas mówi się o przegranych i wygranych. Pyta-
nie jakie się nasuwa to, czy obecnie takie podejście ma racje bytu? Czy cały czas Arabom zależy 
na podbiciu świata zachodniego? Nie wydaje się by to była prawda.  
  Współcześnie ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, podróżują, ale nie zmieniają wiary. 
Ci co chcą ją praktykować, stwarzają sobie do tego odpowiednie warunki. Inni zaś, którym wia-
ra nie jest potrzebna, nie zwracają uwagi na hasła radykalnych grup, którym zależy na podtrzy-
maniu wrażenia, że jesteśmy w fazie ciągłej wojny i rywalizacji religijnej. Czy dlatego pisze się  
o powstrzymanej ekspansji muzułmańskiej pod Konstantynopolem czy w Indiach? Czy po to są  
podejmowane tematy, zajmujące się pytaniem „ilu musiałoby zamieszkiwać dany rejon muzuł-
manów by można było mówić o dar el-islam”? Czy nadal w zglobalizowanym świecie, jest waż-
ne, ile wyznawców jakiej religii będzie zamieszkiwać dany teren (Rodinson, 1991, s. 47)? 
  Z punktu zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest, czy mniejszości narodowe bę-
dą stwarzać niebezpieczeństwo i dążyć do osiągnięcia swoich celów. Czy będą ingerować w ży-
cie polityczne, kierując się pobudkami religijnymi i czy religia będzie „motorem napędowym” 
radykalnych ekstremistów. Dżihad z perspektywy bezpieczeństwa państwa niemuzułmańskie-
go tworzy przesłanki do obaw. 
  Nie można oprzeć się wrażeniu, że mimo wszystko boskie nakazy zderzyły się  
z rzeczywistością, chciwością, obłudą oraz chęcią posiadania jak największej władzy. Tam gdzie 
chodzi o pieniądze oraz surowce zaprowadza się demokrację po europejsku.  Natomiast histo-
ryczny podział na dar el-islam i dar-el harb nie ma już racji bytu. Chyba,  
że wykorzystać go do stworzenia dar el-aman, czyli strefy zawieszenia broni i pokoju (Kayfa 
Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem, s. 14). 
 Nie ulega wątpliwości, że trudno wskazać na związek miedzy dżihadem  
a bezpieczeństwem międzynarodowym, bez odniesienia do konfliktów wykorzystujących reli-
gię islamu. W formie militarnej dżihad prowadzą jedynie fundamentaliści oraz ekstremiści. To 
ich działania na skalę międzynarodową determinują bezpieczeństwo międzynarodowe. Do-
gmaty religijne utożsamiane są z walką z Zachodem: „Wielu islamistów, nauczycieli przybywa-
jących do Arabii Saudyjskiej nawróciło się na skrajny Islam, czy też ortodoksyjne odłamy wiary. 
A im radykalniejsza forma wyznawania wiary  tym bardziej religia wkracza w sferę polityczna 
oraz militarną. Odgórnie narzucona islamizacja doprowadziła do ograniczania praw kobiet, 
mniejszości religijnych. Gdy w kraju pojawiali się moderniści, to  na przeciwko pojawiali się co-
raz wierniejsi tradycji radykałowie o dużych wpływach i poparciu społecznym”(Rodinson, 
1991, s. 45). 
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Migranci przybywający z miast do małych miejscowości przyjęli pewną postawę  polegającą 
na zastępowaniu żądań politycznych żądaniami religijnymi. Ten sposób myślenia został ufor-
mowany w typowych środowiskach wiejskich, gdzie wpływ mułłów i ulemów był rozpozna-
walny i znacznie silniejszy od np. haseł modernistycznych. Dla niektórych bowiem zmiana 
myślenia, wiąże się z utratą tożsamości, a ta ze śmiercią. Taka sytuacja ma miejsce w Afgani-
stanie czy też w Iraku. W społecznościach gdzie jest niski poziom wykształcenia łatwo jest po-
zyskać zwolenników, pod szyldem religii. Wystarczy świadczyć swoim autorytetem oraz być 
erudytą i w zasadzie zawsze znajdzie się ktoś kto zechce stać się męczennikiem i prowadzić 
dżihad, dla nikogo innego jak Allah (Robinson, 1996, s. 34). Polityczni inspiratorzy tych dzia-
łań są przy tym mało rozpoznawalni.  
 
Zakończenie 
Po wydarzeniach z 11 września 2001 roku obraz muzułmanów oraz samego islamu, może nie 
tyle się zmienił jak został wzmocniony. Wcześniej tylko straszono islamem, który był na tyle 
daleko, że nikt z nas nawet o nim nie myślał. Po ataku na Amerykę, wiele się zmieniło. Najbar-
dziej zakres oddziaływania islamistów. Zamachu dokonała radykalna grupa terrorystyczna, 
która ma niewiele wspólnego z islamem, choć sama głosi wierność zasadom i przekonaniom 
Koranu. Podjęte rozważania wskazują na istotne ograniczenia, które towarzyszą dwóm ostat-
nim pojęciom zasad prowadzenia wojny przez ekstremistów, nie zgadzają się z zasadami Ko-
ranu. 
  Paradoksalnie dopiero po tym zamachu pojawiło się wiele artykułów mówiących pozy-
tywnie o islamie, które nie łączyły w sposób uproszczony jego wykładni. Media dopuściły do 
głosu specjalistów-arabistów oraz teologów. Islam stał się modnym tematem, z pierwszych 
stron gazet. Znawcy islamu byli w stanie wytłumaczyć opinii publicznej co się stało w No-
wym Jorku, mówiąc że nie jest to wina wszystkich muzułmanów, ani islamskiej kultury, lecz 
garstki niebezpiecznych ekstremistów. Nie należy obarczać winą czy tym bardziej odpowie-
dzialnością wszystkich muzułmanów. Wielu z nich zginęło pod gruzami World Trade Center.  
  Media stoją przed ważnym zadaniem, jakim jest zachowanie obiektywizmu oraz przed-
stawianie faktów, bez żadnych uprzedzeń. Jest to o tyle ważniejsze, że w społeczeństwie pol-
skim nadal tkwi negatywny wizerunek muzułmanina, potocznie Araba. Niestety wszystkie 
badania potwierdzają tą tezę. Przykładem może być badanie, jakie przeprowadził Instytut So-
cjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na poziomie wstępnej analizy, już przy opisie tej gru-
py, respondenci używali określeń o zabarwieniu pejoratywnym. Jest to bardzo wyraźne jeśli 
chodzi o różnorodność cech przypisywanym Arabom. Głównie wybierano cechy negatywne, 
opisywano Arabów jako brudnych, leniwych, agresywnych, pozbawionych szacunku dla ko-
biet. Poza tym przypisywano im fałszywość, nieszlachetność, interesowność, fanatyzm religij-
ny, kłótliwość, złe wychowanie, brak umiejętności współżycia z innymi oraz wiele innych. Je-
dyna pozytywna cecha, jaka się pojawiła w badaniu to silny charakter. Ciekawy jest również 
fakt, iż na samym końcu badania, zadano pytanie: „Ilu poznałeś Muzułmanów czy utrzymu-
jesz z nimi bliższe stosunki (kolega, przyjaciel, mąż)?” Odpowiedzi były zaskakujące. 2/3 re-
spondentów odpowiedziało bowiem, że żadnego nie zna i nie utrzymuje żadnych kontaktów 
z nimi albo że dużo słyszeli od przyjaciół, którzy znają muzułmanów bądź byli w krajach 
arabskich (TNS OBOP, 2001).  
  Negatywne opinie wydawane, przez osoby które nigdy nie poznały żadnego muzułma-
nina dają dużo do myślenie, a tym bardziej świadczą o mocy i sile stereotypu  
tej społeczności. Arab jest postrzegany jako „obcy, zły, niebezpieczny” (Nowicka, 1991, s. 118). 
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Przekaz medialny jest niezmiernie istotny. Media są ogromną siłą, która kształtuje świadomość 
społeczeństwa, a nawet w pewien sposób kreuje rzeczywistość. Maja one wielka siłę przekazu. 
Dla większości ludzi przekazywane przez nie informacje są wystarczającym dowodem na 
prawdziwość jakiegoś zjawiska lub zdarzenia (Amstrong 2005, s. 12-15).   
  W przypadku islamu, a więc religii która nie ma w Polsce tak dużej liczby wyznawców 
jak we Francji lub w Niemczech, media są jedynym źródłem informacji. Tylko nieliczni pasjona-
ci, podróżnicy oraz znawcy islamu są w stanie zweryfikować prawdziwość przekazywanych 
informacji. Tylko ta nieliczna grupa ludzi czerpie swoje wiadomości z innych źródeł przekazu. 
Reszta społeczeństwa traktuje media jako jedyne wiarygodne źródło wiedzy. Dlatego właśnie 
postawa dziennikarzy oraz ich wiedza na temat tego zagadnienia jest tak ważna. Bardzo istotne, 
jest by nie rzutować negatywnych cech, niewielkiej grupy ludzi na cała społeczność, której nota-
bene nie znamy. Nie należy bać się wszystkich muzułmanów i postrzegać islamu jako zagroże-
nia, gdyż to terroryści są niebezpieczni. A zwyrodnialcy, mordercy, gwałciciele są obecni w każ-
dym kraju i w każdej społeczności, religia nie jest tu żadnym wyznacznikiem (Bielawski, 1980, 
s. 13). 
 Nie można zaprzeczyć, że czynnik religijny wpływa na bezpieczeństwo międzynarodo-
we. Obojętnie jak byłaby interpretowana religia, to zawsze pod jej hasłami odnajdują się islam-
scy ekstremiści, fundamentaliści czy terroryści. Religia jest ważnym narzędziem w ich działa-
niach, oraz „przykrywką” w dążeniu do własnych polityczno-ekonomicznych celów. 

Znamienny jest fakt, że znajomość religii muzułmańskiej w Polsce jest niewielka i raczej 
powierzchowna. Ogranicza się do utartych stereotypów oraz frazesów. Islam to nie tylko religia 
w europejskim rozumieniu tego słowa. To wywodząca się z religii cywilizacja oraz kultura. Is-
lam w dosłownym znaczeniu oznacza poddanie się woli Boga. Zasadniczymi ideałami islamu 
jest: jedność Boga, równość wiernych, braterstwo, sprawiedliwość społeczna. Moralność i religia 
w islamie ściśle wiąże się z przepisami prawa koranicznego. Jest to religia gdzie to co boskie łą-
czy się z tym co ludzkie. W państwach gdzie dominującą religią jest islam Bóg występuje jako 
jedyny władca i jedyne źródło prawa. Dlatego nie oddziela się sfery duchowej od świeckiej. Ca-
ła filozofia islamu ma określony porządek prawny, który bardzo silnie oddziałuje na codzienne 
życie muzułmanina. Religia ta ustaliła swój własny ład i zasady sprawiedliwości, normując, co 
jest słuszne, a co nie, to co dobre, moralne i to, co złe.      
 Zmiana ładu międzynarodowego, jaka wynika z pogłębiających się procesów globaliza-
cji, prowadzi do wzrostu znaczenia czynnika religijnego wobec bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Determinantem określającym współczesne bezpieczeństwo są relacje między społeczno-
ściami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Wzajemne kontakty niekiedy bywają bardzo napięte 
i burzliwe czasem zaś odbywają się z poszanowaniem wzajemnych wartości i przekonań. 
  W niniejszym artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty związku orientalizmu z bezpie-
czeństwem kulturowym. Podsumowując całość podjętych w nim badań należy stwierdzić, że 
islam i cała ideologia w wpisana w niego ma w dzisiejszych czasach dość duże znaczenie. Reli-
gia, orientalizm, a przede wszystkim kultura jako w pewnym sensie determinant bezpieczeń-
stwa międzynarodowego wskazuje na złożoność związku wiary, religii i bezpieczeństwa.  
 Wnioski z analizy współczesnych operacji i uwarunkowania ich prowadzenia udowad-
niają, że na ich charakter wpływają zmiany w stosunkach międzynarodowych oraz dynamika 
przemian kulturowych i społecznych. Nieodłącznym czynnikiem współistniejącym z uwarun-
kowaniami wielokulturowymi jest polityka zapewnienia zbiorowego poziomu bezpieczeństwa.   
 We współczesnych konfliktach dąży się przede wszystkim do rozwiązywania wszelkich 
sytuacji kryzysowych na drodze innej niż wojna. Jednak przykład Iraku, Afganistanu, arabskich 
rewolucji oraz ciągle trwającego konfliktu w Syrii, pokazał, że wizja humanitarnych oraz  



20                                               SECURITY REVIEW                                                                    

 

dyplomatycznych działań się nie powiodła. Nadal stosuje się siłę i środki walki zbrojnej do 
wspierania działań politycznych, które mają tworzyć warunki do zakończenia konfliktu. Zakła-
da się, że współczesne operacje, poprzez uzyskane efekty militarne powinny powodować ocze-
kiwany skutek polityczny, czy społeczny. Natomiast cel operacji reagowania kryzysowego, któ-
rym było spowodowanie zmian w dotychczasowych systemach prawnych przeciwnika, by siłą 
dostosować „przeciwnika” do warunków współistnienia we współczesnym świecie staje się już 
nieaktualny (Czupryński, 2009, s.14). W ideach operacji reagowania kryzysowego zapomniano 
o tym, by najpierw zrozumieć i poznać swojego przeciwnika – spróbować zrozumieć jego war-
tości, tradycje oraz świat ,w którym funkcjonuje, a nie siłą ingerować i zmieniać. Efektem takich 
działań jest obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, w którym przeważała 
zachodnia wizja przebiegu działań. 
 Czołowi politycy Europy Zachodniej przyznawali wielokrotnie w ostatnich miesiącach 
upadek polityki multikulturalizmu. Wynika to z faktu, iż rzeczywiście, Niemcy, Francuzi i An-
glicy otwarcie przyznawali się do tego, iż nie są w stanie poradzić sobie z integracją imigrantów 
i tak zwanych gastarbeiterów (Słowo zostało zaczerpnięte z języka niemieckiego i oznacza 
„pracownika gościnnego”. Pojęcie to zaczęło być powszechne stosowane od lat pięćdziesiątych, 
gdy RFN sprowadzało pracowników z zagranicy jako tańszą siłę roboczą). Zaś napięcia spo-
łeczne, mimo postępu, globalizacji oraz proklamowanych idei pokojowych zamiast obniżać się, 
rosną (http://www.bbc.com/news/world-europe-11559451). 
 Trwająca debata wśród społeczeństw europejskich jest niejednoznaczna. Na podstawie 
prowadzonych obserwacji można postawić tezę, iż ludzie wpadli w naiwny zachwyt nad róż-
norodnym i kolorowym światem, jednak nie ma to nic wspólnego ze świadomą polityką wielo-
kulturowości (Ewenementem na skalę światową jest przykład Australii oraz Kanady, które 
wprowadziły rzeczywistą politykę wielokulturowości).  W Europie Zachodniej mimo prokla-
mowania wielokulturowości, funkcjonuje jedynie polityka asymilacji, która akcentując różnice, 
spowodowała wzrost dezintegracji społecznej, nienawiść religijną oraz brak dialogu. Zapo-
mniano o istocie „multikulti” (Hasło oznaczające wielokulturowość oraz otwarte podejścia do 
polityki. Po raz pierwszy pojawił się wraz z niemieckimi ruchami w latach 1970 i 1980. Zostało 
spopularyzowane przez niemiecką Partię Zielonych, w późniejszym czasie zyskało popularność 
w całej Europie), będącej przejawem uznania dla pluralizmu jako wartości samej w sobie oraz 
wielokulturowości, która zakłada harmonijny i uporządkowany pluralizm, czyli pojednaną róż-
norodność. 
  Największe napięcia dotyczącą sfery arabskiej religijności oraz europejskiego wyzwole-
nia które nie mogą się porozumieć i zamykają się wzajemnie na jakiekolwiek próby dialogu  
i uzyskania kompromisu. Obecna sytuacja została zdeterminowana działaniami stabilizacyjny-
mi w Iraku i Afganistanie, wizją wprowadzenia demokracji na Bliskim Wschodzie oraz ciągły-
mi incydentami na tle religijno-kulturowym między muzułmanami a chrześcijanami w krajach 
europejskich.   

Dalsze rozważania należałoby przeprowadzić nad przyszłym kształtem religii muzuł-
mańskiej, odpowiadając na pytanie w jakim kierunku będzie się rozwijać Islam. Jestem całkowi-
cie przekonana, że praca ta nie wyczerpuje całości problemu, przed którym stanęłam, jednakże 
najważniejsze fakty zostały w niej zawarte, a najistotniejsze zagadnienia zasygnalizowane. 
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LIBERALIZACJA DOSTĘPU DO BRONI I JEJ WPŁYW NA  

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 
Paweł Krzyżak 

Wyższa Szkoła Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie 

Abstract 

Liberalisation of access to firearms and its impact on citizens security 

 

The article describes the most important issues related to access to firearms in Poland. The author presented cur-
rent legal solutions and statistics on the gun ownership by the Poles. The author also presented his proposals for 
the liberalization of access to firearms. 

Keywords: firearms, gun ownership 

 

Nie ma gorszego połączenia niż broń, głupota i strach.  
Wszystkiego najgorszego można się wówczas spodziewać  

Ryszard Kapuściński 
 

 Kwestie wydawania pozwoleń na broń określa Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji. Aby móc legalnie posiadać broń palną i amunicję do niej, należy posiadać pozwo-
lenie na broń, które wydawane jest osobom cywilnym przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji, a żołnierzom zawodowym przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej (Art 9 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późn. zm.).  
 O pozwolenie nie mogą ubiegać się osoby: 
• nie mające ukończone 21 lat (wyjątek stanowi broń służąca do celów sportowych lub 

łowieckich, na które może być wydane pozwolenie osobie mającej ukończone 18 lat na 
wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzysze-
nia obronnego); 

• z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; 
• wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 
• uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych; 
• nie posiadające miejsca stałego pobytu na terytorium RP; 
• które stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego 

(skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe; skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestęp-
stwo przeciwko życiu i zdrowiu; przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo, gdy sprawca 
zbiegł z miejsca zdarzenia) (Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amuni-
cji z późn. zm.). 
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 Dodatkowo, pozwolenie na broń palną zostanie wydane jeśli osoba o nie ubiegająca się 
nie stanowi zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną 
przyczynę posiadania broni (Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  
z późn. zm.). 

Wymienione przez ustawodawcę warunki ubiegania się o pozwolenie na broń palną 
mają być zaporą przed wydaniem pozwolenia osobom, wobec których istnieje prawdopodo-
bieństwo, że mogą użyć broni niezgodnie z jej przeznaczeniem, weszły w przeszłości w kon-
flikt z prawem lub są niepoczytalne. W poniższej tabeli przedstawiona została statystyka do-
tycząca pozwoleń na broń w 2015 roku. 

 

Tabela 1.1 Liczba osób w Polsce posiadających pozwolenie na broń - stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 

Cel, w jakim zostało wydane 
pozwolenie na broń 

Liczba osób, którym wyda-
no pozwolenie na broń w 

danym celu 

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowa-
nych przez posiadaczy pozwolenia na 

broń 

Ochrona osobista 51 040 54 380 

Ochrona osób lub mienia 9 10 

Łowiecki 119 638 283 248 

Sportowy 16 805 35 903 

Rekonstrukcji historycznych 44 157 

Kolekcjonerski 3 139 13 349 

Pamiątkowy 1 736 2 447 

Szkoleniowy 213 1 155 

Inny 195 171 

Ogółem 192 819 390 820 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-
pozwolenia/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html, data wejścia 16.05.2016 r. 

 

Największą grupę posiadaczy pozwoleń na broń oraz egzemplarzy broni stanowią my-
śliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, który zrzesza 118 362 myśliwych (dane na dzień 31 
marca 2015 r.). 

 Następną grupę stanowią posiadający broń palną do ochrony osobistej. Są to osoby, 
wobec których istnieje stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. 

Kolejna grupa to posiadacze broni do celów sportowych, w większości zrzeszeni w Pol-
skim Związku Strzelectwa Sportowego lub członkowie stowarzyszeń o charakterze strzelec-
kim, mający kwalifikacje sportowe oraz licencje zawodnicze. Dość dużą grupę stanowią także 
kolekcjonerzy. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku w Polsce na 100 mieszkańców 
przypada 1 kompletna sztuka broni. Na poniższym schemacie przedstawiono, jak ta proporcja 
wygląda w innych krajach. 
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Wykres 1.1 Liczba sztuk broni przypadających na 100 mieszkańców w wybranych krajach. 

USA  88.8

JEMEN  54.8

SZWAJCARIA  45.7

FINLANDIA  45.3

FRANCJA  31.2

AUSTRIA  30.4

NIEMCY  30.3

GRECJA  22.5

LITWA  19

BELGIA  17.2

CZECHY  16.3

DANIA  12

WŁOCHY  11.9

ESTONIA  9.2

SŁOWACJA  8.3

BUŁGARIA  6.2

WĘGRY  5.5

HOLANDIA  3.9

POLSKA  1.3

LITWA  0.7

RUMUNIA  0.7

SERBIA 37,8

SZWECJA  31.6

NORWEGIA  31.3

UKRAINA  6.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://news.nationalpost.com/news/graphics/guns-ownership-around-the-
world-graphic, data wejścia 17.05.2016 r. 

W zestawieniu dotyczącym ilości broni na 100 mieszkańców przedstawionym przez 
Richarda Johnsona z „National Post” z dnia 28 lipca 2012 roku (http://
news.nationalpost.com/news/graphics/guns-ownership-around-the-world-graphic), na 
103 państwa Polska zajmowała 93 miejsce pod względem ilości posiadanej broni palnej 
w swoich gospodarstwach domowych. Na dalszych miejscach rankingu z państw europej-
skich znajdowały się tylko Litwa i Rumunia. Polska należy więc do najbardziej rozbrojo-
nych krajów w Europie. 
 Dane dotyczące liczby pozwoleń na broń wydanych dla żołnierzy są gromadzone  
i przetwarzane przez Żandarmerię Wojskową. Należy zaznaczyć, że Żandarmeria Wojsko-
wa nie zajmuje się wydawaniem pozwoleń w celach ochrony osób lub mienia, gdyż do tego 
uprawniona jest tylko i wyłącznie Policja. 
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Tabela 1.2 Liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP posiadających pozwolenie na broń oraz ilość sztuk broni 

Cel, w jakim zostało wydane 
pozwolenie na broń 

Ilość żołnierzy zawodowych, 
którym wydano pozwolenie 

na broń w danym celu 
Liczba sztuk broni 

Ochrona osobista 372 1714 

Ochrona osób lub mienia 0 0 

Łowiecki 1038 3727 

Sportowy 252 2080 

Rekonstrukcji historycznych 0 0 

Kolekcjonerski 71 385 

Pamiątkowy 39 89 

Szkoleniowy 8 43 

Inny 9 22 

Ogółem 1791 8151 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wystąpienia pokontrolnego” Najwyższej Izby Kontroli KPB.410.002.02.2015, 
P/15/041, Warszawa dnia 17.09.2015 r., str. 5 i 6,, [z:]https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/

pobierz,kpb~p_15_041_201505201451411432133501~id1~01,typ,kj.pdf 

Wśród żołnierzy zawodowych największą grupę posiadaczy broni stanowią myśliwi, 
następnie osoby mające ją w celach ochrony osobistej oraz uprawiające strzelectwo sportowe. 

Liczba wydawanych pozwoleń na broń przez Policję w ciągu dwóch ostatnich lat 
kształtowała się następująco: 

Cel, w jakim zostało wydane 
pozwolenie na broń 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym 
celu 

Rok 2014 2015 

Ochrona osobista 116 152 

Ochrona osób lub mienia 1 0 

Łowiecki 4811 5 084 

Sportowy 1488 2 824 

Rekonstrukcji historycznych 12 11 

Kolekcjonerski 628 1 619 

Pamiątkowy 13 22 

Szkoleniowy 33 65 

Inny 8 6 

Ogółem 7110 9783 

Tabela 1.3 Liczba osób w Polsce, którym wydano pozwolenie na broń w latach 2014-2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-
pozwolenia/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html oraz http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/

bron-pozwolenia/50841,Bron-pozwolenia-2014.html, data wejścia 16.05.2016 r.  
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Dane wskazują na tendencję zwyżkową w liczbie wydawanych pozwoleń na broń.  
W ciągu zaledwie dwóch lat liczba wydawanych pozwoleń wzrosła. Zainteresowanie posia-
daniem broni w różnych celach jest coraz większe. 

Należy podkreślić, że posiadanie broni wiąże się z wymogiem dopełnienie pewnych ob-
owiązków, których naruszenie lub niedopełnienie skutkuje konsekwencjami prawnymi. Po-
licja, Straż Graniczna, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa na 
mocy nadanych im uprawnień mogą: odmówić wydania pozwolenia na broń, cofnąć po-
zwolenie; odebrać za pokwitowaniem broń, amunicję oraz dokumenty potwierdzające legal-
ność jej posiadania. Przepisy normujące powyższą kwestię zawarte są w art. 17, 18 i 19 Usta-
wy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

Wśród najważniejszych powodów wymienić należy przede wszystkim: 
• przemieszczanie się z załadowaną bronią, wobec której istnieje ograniczenie lub wy-

kluczenie możliwości jej noszenia; 
• nie zarejestrowanie wybranego rodzaju broni w obowiązkowym terminie 5 dni od dnia 

jej nabycia; 
• nie zawiadomienie o utracie broni; 
• nie poinformowanie organu o zmianie miejsca stałego pobytu; 
• naruszenie zasad przechowywania broni i amunicji; 
• przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo noszenie jej, znajdując się w stanie po 

użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka za-
stępczego; 

• w przypadku, gdy ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do wyda-
nia pozwolenia na broń; 

• niepoddanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym oraz nie 
przedstawieniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych; 

• użyczanie broni osobie nieupoważnionej do jej posiadania. 
 Wśród podmiotów lobbujących na rzecz powszechnego dostępu do broni dominującą 
pozycję zajmuje przemysł zbrojeniowy lekki, a szczególności fabryki produkujące broń pal-
ną. Po celach, w jakich wydawane jest pozwolenie na broń palną widać, że w Polsce broń w 
większości używana jest do celów łowieckich, ochrony osobistej i celów sportowych. 
 Do najważniejszych zakładów należy zaliczyć Fabrykę Broni „Łucznik” Radom Spół-
ka z o.o oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów—firmy wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej. Ich oferta przeznaczona jest głównie na potrzeby wojska i służb mundurowych. 
„Łucznik” produkuje pistolety samopowtarzalne oraz karabinki sportowe (http://
fabrykabroni.pl ), a ZM Tarnów oferuje on uzbrojenie strzeleckie, pokładowe oraz wsparcia 
ogniowego, dedykowane głównie dla wojska (http://www.zmt.tarnow.pl). 
 Na polskim rynku broni przeznaczonej dla cywilów prym wiodą głównie zachodnie 
firmy, na których ofertę można natrafić m.in. w czasopismach: „Broń i Amunicja” (http://
www.altair.com.pl/magazines/current?magazine_id=3), miesięczniku dla myśliwych 
„Łowiec Polski” (http://www.lowiecpolski.pl). 

 Z ofertą firm zbrojeniowych można się także zapoznać na Międzynarodowym Salo-
nie Przemysłu Obronnego w Kielcach odbywającego się corocznie w pierwszym tygodniu  
września. Gratką dla myśliwych z kolei jest chociażby Expo Silesia w Centrum Targowo-
Konferencyjnym mieszczącym się w Sosnowcu oraz podczas kolejnych edycji Międzynaro-
dowych Targów Łowieckich „Expo Hunting”.   
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 Wśród organizacji, które opowiadają się za powszechnym dostępem do broni palnej 
jest „Ruch Obywatelski Miłośników Broni” w skrócie „ROMB” (http://www.romb.org.pl/). 
Rozgłos zdobyli akcją plakatową rozpoczętą w marcu 2014 roku a w której użyto między in-
nymi haseł takich jak:  
• „Broń ratuje życie”; 
• „Złego człowieka z pistoletem może zatrzymać tylko dobry człowiek z pistoletem”; 
• „Szkoda, że sąsiadka dostała pozwolenie na broń dopiero, gdy została zgwałcona”; 
• „Broń jak opaska uciskowa. Może nigdy nie będziesz jej potrzebować, ale jeżeli będziesz

-to natychmiast”; 
• „Ten dom jest chroniony przez Boga i uzbrojonego właściciela. Możesz spotkać obu, je-

żeli wejdziesz w złych zamiarach” itp. 
 

 W ROMB według danych na 5 listopada 2015 roku zarejestrowanych było około 4000 
członków (http://trybun.org.pl/2015/11/05/ponownie-o-romb-zza-oceanu-romb-czy-to-juz
-polskie-nra). 
 Wśród partii politycznych opowiadających się za powszechnym dostępem do broni 
prym wiedzie partia KORWIN, na której czele stoi Europoseł Janusz Korwin-Mikke. Co cie-
kawe, jeden z członków tej partii, Artur Jabłoński, jest równocześnie członkiem zarządu 
ROMB, o którym ruchu wspomniałem w poprzednim podrozdziale, co jednoznacznie wska-
zuje na ścisłe powiązania polityczno-stowarzyszeniowe. KORWIN postuluje m.in.: poszerzyć 
granicę obrony koniecznej, umożliwić obywatelom szerszy dostęp do broni, przywrócić karę 
śmierci dla morderców (http://podpiszsie.info). Partia KORWIN realizuje działania w zakre-
sie poszerzenia dostępu do broni dla obywateli nie tylko w kraju, lecz także w Parlamencie 
Europejskim, gdzie 1 czerwca 2016 roku Europejska Fundacja Wolności wspólnie z Euro-
posłem Januszem Korwin-Mikke zorganizowała dyskusję „Europejska Dyrektywa o broni 
palnej a przyszłość wolności obywatelskich” (https://www.partiakorwin.pl/europoslowie-
partii-korwin-i-europejska-fundacja-wolnosci-dyskutuja-w-pe-nt-dyrektywy-o-broni-
palnej/). 

 Wśród pozostałych partii politycznych nie ma tak radykalnych zamiarów legalizacji 
dostępu do broni. Często członkowie tej samej partii różnią się poglądami w tej kwestii. Za 
ułatwieniem dostępu do broni jest np. Stanisław Pięta z Prawa i Sprawiedliwości, jednak jego 
partyjny kolega i zarazem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak 
będąc na spotkaniu w Brukseli, podpisał się pod konwencją ograniczającą dostęp do broni 

(http://www.pch24.pl/rzad-pis-chce-nas-rozbroic--minister-blaszczak-popiera-unijne-
dyrektywy-ograniczajace-dostep-do-broni,39573,i.html).  

 Z kolei Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej uważa, że zwiększenie dostępu do 
broni jest złym pomysłem, gdyż w Polsce nie było nigdy kultury jej posiadania (http://
wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Stanislaw-Pieta-z-PiS-proponuje-latwiejszy-dostep-do-broni
-palnej-Nie-czulbym-sie-bezpiecznie-odpowiada-Cezary-Tomczyk-z-PO-Eksperci-
podzieleni,wid,18112429,wiadomosc.html?ticaid=1171f9). Wtóruje mu większość polityków, 
opierając się na założeniu, że liberalizacja dostępu do broni będzie skutkowała zwiększeniem 
liczby przestępstw z jej wykorzystaniem.  

 W poniższej tabeli przedstawiono statystyczne dane dotyczące rodzajów przestępstw 
dokonanych w 2014 roku przy użyciu różnych typów narzędzi oraz zwierząt. 
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Tabela 1.4. Liczba przestępstw stwierdzonych w 2014 rok przy użyciu różnych rodzajów narzędzi broni 

Kategoria 
Broń 
palna 

Broń 
gazo-

wa 

Broń 
pneuma-

tyczna 
Inna 

Miot. 
gazu 

obezwł. 

Mat. wybu-
chowe. 

Niebezp. 

narzędzie 

Pies lub 
inne 

zwierzę 

Zabójstwo 

(w tym także 
usiłowania) 

32 0 0 7 0 0 297 1 

Uszczerbek 
na zdrowiu 

22 2 25 19 28 6 737 20 

Udział w bój-
ce lub pobiciu 

9 3 1 107 21 3 182 0 

Zgwałcenie 1 0 0 0 1 0 26 0 

Przestępstwa 
rozbójnicze 

99 35 6 147 184 0 598 2 

Ogół prze-
stępstw* 

325 74 127 349 288 262 2 611 72 

* - liczba zwierająca wymienione w tabeli przestępstwa i inne – niewymienione w tabeli 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/

bron-przestepstwa/50844,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html, data wejścia 16.05.2016 r. 

 
 
Jak wykazano w tabeli, na 532 odnotowane w 2014 roku zabójstwa tylko 32 popełnione 

zostały przy użyciu broni palnej, co daje 6% ogólnej liczby przestępstw tego rodzaju. W przy-
padku przestępstw rozbójniczych na ogólną liczbę 13 868 tylko 99 zostało popełnionych z uży-
ciem broni palnej, co daje 0,71% ogólnej liczby przestępstw (http://www.policja.pl/pol/
aktualnosci/107731,Rok-2014-bardziej-bezpieczny.html). 

Reasumując, liberalizacja dostępu do broni budzi szereg kontrowersji i na chwilę obecną 
ciężko jest wypracować jakiś społeczny i polityczny konsensus w tej sprawie. Być może do-
brym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie następującego programu, którego najważniejsze 
założenia są następujące: 
• stworzenie profilu osoby ubiegającej się na kandydata zainteresowanego strzelectwem 

sportowym lub bojowym złożone on-line, 
• wykonanie badań psychologicznych na własny koszt w placówkach uprawnionych 

i wskazanych przez właściwego ministra; 
• po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych rezerwacja czasu na danej strzelnicy 

on-line tak jak miejsca w kinie i raz w roku możliwość skorzystania ze strzelnicy; 
• dopuszczenie do strzelania po sprawdzeniu czy nie jest nietrzeźwy lub pod wpływem 

innego środka; 
• możliwość nieodpłatnego strzelania dla przykładu z broni długiej 30 sztuk amunicji 

i z broni krótkiej 20 sztuk amunicji; 
• w przypadku chęci dłuższego strzelania osoba mogłaby dokupić sobie amunicję zazna-

czając to w opcji rezerwacji przez Internet.  
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Program ten zapewniałby: 
• przeszkolenie obywateli w zakresie posługiwania się bronią palną; 
• wyłonienie spośród strzelających osób mogących być przydatne w określonej służbie 

z uwagi na osiągane przez nich wyniki; 
• więcej miejsc pracy dla instruktorów strzelectwa; 
• dla żołnierzy zabezpieczających takie szkolenia – możliwość doskonalenia umiejętności 

praktycznych; 
• brak potrzeby poszerzania dostępu do broni dla obywateli, gdyż zaproponowane roz-

wiązanie zaspokajałoby potrzeby obywateli, którzy nie mają swojej broni; 
• w przypadku zajęć na strzelnicy wojsko mogłoby rozwinąć stopień trudności strzelań 

i przeprowadzać zajęcia dla chętnych np. z przetrwania w ciężkich warunkach. 
W dniu 14.06.2016 r. o godz. 21.30 w TVP 1 wyemitowano program Jana Pospieszalskiego 

pod tytułem Warto rozmawiać o prawie do posiadania broni, w którym Polacy w głosowaniu 
poprzez SMS odpowiedzieli na pytanie: „czy chciałbyś mieć w domu broń?”. Biorący udział  
w głosowaniu w 89% wypowiedzieli się na „tak”, a w 11% na „nie”. Sam pozytywny wynik 
tego głosowania jest bardzo wysoki, jednak nie podano, ile osób wzięło udział w głosowaniu, 
jak również czy nie byli to tylko zainteresowani tą tematyką. Faktem jest natomiast, że ta ko-
lejna dyskusja w mediach daje do zrozumienia, że temat ten jest stale otwarty i będzie powra-
cał w przyszłości. 
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Recenzja książki Mój sąsiad islamista. Kalifat u drzwi Europy 
 

Book review My neighbor Islamist. Caliphate at the door of Europe  

Natalia Rydzewska 

 

 Mój sąsiad islamista – to z pewnością jedna z ciekawszych propozycji ostatnich kilku-
nastu miesięcy na rynku książki dotyczącej problematyki terroryzmu i  świata islamu. Się-
gnąć po nią mogą zarówno naukowcy, jak i osoby niezwiązane zawodowo z tymi obszara-
mi badawczymi. Czytelnik może docenić tą pozycję ze względu na odważne wyrażanie 
własnego zdania przez autora. 

 
Postęp technologiczny i globalizacja sprawiły, że nasz świat na przestrzeni ostatnich lat 

znacznie się zmienił. Te procesy przyniosły tyle samo plusów co i minusów. Jedną z nowości, 
jaką wprowadziły owe zjawiska, jest wzmożona migracja. Jej kształt i trendy również uległy 
przekształceniu. Nowego rodzaju zagrożeniem jest terroryzm – działania wzbudzające strach 
wśród obywateli, które skutecznie dezorganizują dziś państwa na całym świecie. Społeczeń-
stwa XXI wieku wyglądają zupełnie inaczej niż niegdyś. W związku z tym, że dzisiejszy świat 
jest ulega nieustannym przemianom, powinniśmy zastanowić się, czy wszystko to zmierza  
w dobrym kierunku czy też powinniśmy walczyć z niektórymi elementami współczesności. 
Część wątpliwości rozwiewa publikacja z 2015 roku pt. Mój sąsiad islamista, która mierzy się ze 
zjawiskami wzbudzającymi dziś tak wiele emocji. 

Autorem książki jest Marek Orzechowski – znany polski dziennikarz, pisarz i publicysta, 
twórca słynnych publikacji Belgijska melancholia i Holandia oraz korespondent telewizyjny 
mieszkający od wielu lat w Belgii. Książka jest publikacją popularnonaukową i napisana jest 
stylem, który można określić jako dziennikarski. Jej przystępna forma nie ma jednak wpływu 
na wartość merytoryczną. Książka wyróżnia się tym, że jej autor bardzo jasno wyraża swoje 
zdanie, nie zważając na to, czy jest to zgodne z konwencjami przyjętymi w mediach czy też 
nie. Otwarcie krytykuje poprawność polityczną, która według niego przyczyniła się do pro-
blemów, z jakimi dziś musi walczyć Europa. Całej książce przyświeca motto Alberta Camusa: 
„Kto rzeczy nie nazywa po imieniu, przyczynia się do nieszczęścia świata”.  

Książka Marka Orzechowskiego odnosi się do aktualnych problemów związanych z nara-
stającym w Europie lękiem przed islamskim terroryzmem. Autor zaznacza, że jest on jak naj-
bardziej uzasadniony. Co więcej, uświadamia nas, że wróg nie przybywa z zagranicy, lecz już 
znajduje się w Europie. Zagrożeniem są obywatele z tłem migracyjnym oraz konwertyci – cha-
rakteryzuje ich lojalność wobec islamu a nie własnego kraju.  

Orzechowski od lat mieszkając zagranicą, doskonale orientuje się w sytuacji społecznej, 
politycznej i kulturowej krajów zachodnich. Autor w swojej publikacji trafnie, ale i bezwzględ-
nie, ocenia tamtejszą rzeczywistość. Pisze emocjonalnie, jednak każda jego teza jest poparta 
mocnym argumentem.  

Choć może się nam wydawać, że zamach terrorystyczny w Polsce jest nierealnym zagro-
żeniem, a muzułmanie nie stanowią problemu, to autor uświadamia nas, że jesteśmy w błę-
dzie. Orzechowski próbuje pokazać te skomplikowane kwestie, uwzględniając naszą dotych-
czasową wiedzę o społeczeństwach zachodnich. Robi to bardzo skutecznie. Posługuje się przy 
tym sztandarowymi przykładami państw o najwyższym wskaźniku migrantów: Belgii, Nie-
miec, Francji, Holandii.  
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Islam sam w sobie, jak wykazuje dziennikarz, jest problemem. Obecność muzułmanów 
w Europie staje się dla innych narodowości przytłaczająca. Islam zaczyna dominować  
w wielu sferach życia codziennego. Małymi krokami odbiera nam nasze przywileje i zmu-
sza do porzucenia tradycji. Na co dzień nie zwracamy uwagi na te drobne rzeczy, lecz to 
właśnie one stanowią największe zagrożenie.  

W książce jest też mowa o relacjach między islamem a innymi religiami m.in. chrześci-
jaństwem i judaizmem, które są bardzo napięte. Autor unaocznia fakt, że taka forma inności 
przez muzułmanów nie jest szanowana. Jak pisze publicysta „islam, (…) jest pieczęcią 
wszystkich innych religii”. Orzechowski stwierdza, że również kultura islamu i europejska 
są sobie obce, co tworzy kolejną barierę na drodze do porozumienia obu grup. Islam, we-
dług niego, nie wzbogaca Europy. W tym kontekście warto też wspomnieć, że  Orzechow-
ski uważa multikulturalizm za porażkę i jedną z przyczyn kłopotów z mniejszością muzuł-
mańską w zachodnich państwach. 

Książka Marka Orzechowskiego to doskonała analiza obecnych i potencjalnych zagro-
żeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest oparta na doświadczeniu i obserwacji samego 
autora, a więc wiarygodnych źródłach. W tej książce nie chodzi jednak o to, aby zgadzać się 
ze wszystkim, co napisze autor, lecz aby dojść do własnych konkluzji. Jedyne co narzuca  
M. Orzechowski to odpowiedź na podstawowe pytanie: „Jak długo europejskie społeczeń-
stwo może tolerować fakt, iż zasady islamu stają się ważniejsze od naszych”? 

Marek Orzechowski 

Mój sąsiad islamista.  

Kalifat u drzwi Europy 

Wydawnictwo MUZA 

Warszawa 2015 

Liczba stron: 256  

ISBN: 9788328701380  
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