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Podstawy kulturowe 
i dynamika nierozwi!zywalnych konß iktów: 

podej"cie socjopsychologiczne

Daniel Bar-Tal
School of Education, Tel-Aviv University

Nierozwi!zywalne konß ikty s! deÞ niowane jako d ugotrwa e, brutalne, postrzegane jako gra o sumie zero-
wej i jako nierozstrzygalne, s! totalne i centralne, a stronom w nie wpl!tanym zale#y na ich kontynuacji; s! 
wyczerpuj!ce, stresuj!ce, bolesne i powoduj!ce straty ludzkie i materialne. Aby zaadaptowa$ si% do tych 
warunków, spo ecze&stwa wykszta ci y stosown! infrastruktur% socjopsychologiczn!, na któr! sk adaj! si%: 
pami%$ zbiorowa, etos konß iktu oraz kolektywna orientacja emocjonalna. Ta infrastruktura pe ni wa#ne 
funkcje zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym, formuj!c, piel%gnuj!c oraz wzmacnia-
j!c to#samo"$ spo eczn!, b%d!c! odzwierciedleniem tego konß iktu. Jako zinstytucjonalizowana i rozpo-
wszechniana ostatecznie staje si% podstaw! do wykszta cenia kultury konß iktu, przenikaj!c do dyskursu 
publicznego, wytworów kultury, podr%czników szkolnych i obrz%dów spo ecznych. Ta wy oniona kultura 
konß iktu staje si% z kolei g ównym czynnikiem podsycaj!cym konß ikt i g ówn! przeszkod! do jego poko-
jowego rozwi!zania. Omawiana infrastruktura pe ni funkcj% g ównych barier socjopsychologicznych, które 
utrudniaj! rozpocz%cie i kontynuowanie negocjacji, osi!gni%cie porozumienia, a nast%pnie anga#owanie si% 
w proces rekoncyliacji.

S owa kluczowe: nierozwi!zywalny konß ikt, kultura konß iktu, etos konß iktu, bariery w zaprowadzeniu pokoju

Konß ikty, deÞ niowane jako sytuacje, w których dwie 
lub wi%cej stron postrzega swoje cele, zamiary i/lub dzia-
 ania jako wzajemnie wykluczaj!ce si% i dzia a zgodnie 
z t! percepcj!, s! nieod !cznym elementem ka#dej rela-
cji mi%dzygrupowej. Szczególn! uwag% nale#y po"wi%ci$ 
konß iktom nierozwi!zywalnym, gdy# nie tylko szkodz! 
dobrostanowi wpl!tanych w nie spo ecze&stw, ale cz%sto 
wp ywaj! równie# na bezpiecze&stwo i dobrobyt spo ecz-
no"ci mi%dzynarodowej. Te konß ikty trwaj! tak d ugo, po-
niewa# rzeczywiste ró#nice celów i interesów s! wzmac-
niane przez socjopsychologiczny repertuar osadzony 
w kulturze zaanga#owanych w nie spo ecze&stw. W trak-
cie d ugotrwa ych i brutalnych nierozwi!zywalnych kon-
ß iktów spo ecze&stwa rozwijaj! kultur% konß iktu, która 
wywiera olbrzymi wp yw na sposób, w jaki te konß ikty s! 
prowadzone, dostarczaj!c istotnych argumentów na rzecz 
ich kontynuacji i przeciw pokojowemu rozwi!zaniu. 

Walki na Bliskim Wschodzie, Sri Lance, w Kaszmirze lub 
w Czeczenii s! dobrym przyk adem tego typu konß iktów.

Niniejszy artyku  na"wietli spo eczn! dynamik% nie-
rozwi!zywalnych konß iktów, analizuj!c je przy u#yciu 
socjopsychologicznych ram poj%ciowych opracowanych 
w ostatnich trzech dekadach (Bar-Tal, 1998, 2007a, 2007b, 
2011, w druku; Bar-Tal, Geva, 1986; Bar-Tal, Hal perin, 
w druku; Bar-Tal, Kruglanski, Klar, 1989). W pierwszej 
cz%"ci artyku u zostan! zdeÞ niowane w a"ciwo"ci nie-
rozwi!zywalnych konß iktów. Nast%pnie zostanie opisa-
ny rozwój infrastruktury socjopsychologicznej wraz z jej 
elementami i funkcjami. Kolejna cz%"$ to ogólna analiza 
kultury konß iktu a cz%"$ ko&cowa to omówienie socjop-
sychologicznych barier, które utrudniaj! pokojowe roz-
wi!zanie konß iktu, oraz przedstawienie wniosków.

NIEROZWI ZYWALNE KONFLIKTY

W!a"ciwo"ci nierozwi#zywalnych konß iktów
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siedmiu poni#szych w a"ciwo"ci (Bar-Tal, 1998a, 2007a; 
Kriesberg, 1993, 1998).

S! totalne. Nierozwi!zywalne konß ikty s! postrzegane 
jako tocz!ce si% w imi% zasadniczych i fundamentalnych 
celów, potrzeb i/lub warto"ci uznawanych za nieodzowne 
dla istnienia i/lub przetrwania spo ecze&stwa.

S! postrzegane jako nierozstrzygalne. Cz onkowie 
spo ecze&stw wpl!tanych w nierozwi!zywalny konß ikt 
nie dostrzegaj! mo#liwo"ci jego pokojowego rozstrzyg-
ni%cia.

S! brutalne. Nieod !cznym elementem nierozwi!zy-
walnych konß iktów jest przemoc Þ zyczna, w efekcie któ-
rej cz onkowie spo ecze&stwa (#o nierze i cywile) trac! 
#ycie lub zdrowie w wyniku wojen, mniejszych dzia a& 
militarnych lub ataków terrorystycznych.

S! postrzegane jako gra o sumie zerowej. Nieroz-
wi!zywalne konß ikty, jako totalne, to konß ikty bez go-
towo"ci do kompromisu, cechuj!ce si% silnym przywi!za-
niem do pierwotnych d!#e&.

S! centralne. Nierozwi!zywalne konß ikty zajmuj! cen-
tralne miejsce w #yciu poszczególnych cz onków spo e-
cze&stwa oraz spo ecze&stwa jako ca o"ci. Cz onkowie 
spo ecze&stwa s! w !czeni w konß ikt stale i ci!gle.

Wymagaj! rozleg ych inwestycji. Aby poradzi$ sobie 
z sytuacj!, strony zaanga#owane w nierozwi!zywalny 
konß ikt dokonuj! olbrzymich materialnych (np. militar-
nych, technologicznych i ekonomicznych) oraz psycholo-
gicznych inwestycji.

S! przewlek e. Nierozwi!zywalne konß ikty trwaj! d u-
gie lata, minimum jedno pokolenie, co oznacza, #e co-
najmniej jedno pokolenie nie zna innej rzeczywisto"ci.

Tych siedem w a"ciwo"ci wskazuje, #e nierozwi!zywal-
ne konß ikty s! bardzo szczególnym rodzajem konß iktów 
ci%#kich. Rozwijaj! si% z up ywem czasu, a d ugotrwa o"$ 
jest jedn! z ich g ównych w a"ciwo"ci, w konsekwencji 
bardzo trudno je rozwi!za$. Istotnym czynnikiem ich 
trwania i braku pokojowego rozwi!zania s! przekonania, 
podzielane przez cz onków rywalizuj!cych spo ecze&stw, 
zgodnie z którymi ich u"wi%cone d!#enia nie mog! by$ 
przedmiotem kompromisu, rywalowi nie mo#na zaufa$, 
ich zasoby ludzkie i materialne s! wystarczaj!ce do kon-
tynuowania konß iktu bez obaw o przegran! i/lub up yw 
czasu pozwoli uzyska$ wi%ksze korzy"ci lub stworzy$ 
lepsze warunki.

Podsumowuj!c, niektóre z opisanych powy#ej zasad-
niczych w a"ciwo"ci nierozwi!zywalnych konß iktów s! 
natury czysto psychologicznej, np. postrzeganie konß iktu 
jako #ywotnego, nierozstrzygalnego i jako gra o sumie 
zerowej. Pozosta e w a"ciwo"ci s! zwi!zane z innymi 
sferami do"wiadczenia. Wszystkie te w a"ciwo"ci mog! 
kszta towa$ si% z czasem, a ka#da z nich ma w asne tempo 

rozwoju. Pojawienie si% ich wszystkich tworzy stan nie-
rozwi!zywalny, w którym wszystkie cechy sumuj! si% 
w przewlek ! rzeczywisto"$. A gdy ka#da z tych siedmiu 
w a"ciwo"ci zaistnieje w swojej ekstremalnej formie, 
nierozwi!zywalny konß ikt te# tak! ekstremaln! form% 
przybie#e. W rzeczywisto"ci jednak, nierozwi!zywalne 
konß ikty ró#ni! si% intensywno"ci!, z jak! wyst%puje ka#-
da z tych w a"ciwo"ci. Co wi%cej, nat%#enie takich kon-
ß iktów ulega wahaniom – mog! one s abn!$, a nast%pnie 
ponownie eskalowa$, gdy# tych siedem w a"ciwo"ci cha-
rakteryzuje si% zmienn! w czasie intensywno"ci! (zob. 
te#: Coleman, 2003).

Wyzwania stawiane 
przez nierozwi#zywalne konß ikty

Opisane charakterystyki jasno wskazuj!, #e nierozwi!-
zywalne konß ikty s! 'ród em powa#nych negatywnych 
do"wiadcze&, takich jak zagro#enie, stres, ból, wyczer-
panie, cierpienie, traumy, trudno"ci i koszty zarówno 
w kategoriach osobowych, jak i materialnych (zob. np.: 
Cairns, 1996; de Jong, 2002; Robben, Suarez, 2000). 
Ponadto, w trakcie nierozwi!zywalnych konß iktów #y-
cie zbiorowe jest naznaczone ci!g ! konfrontacj!, która 
wymaga mobilizacji oraz po"wi%ce& ze strony cz on-
ków spo ecze&stwa. I jest to sytuacja trwa a, chroniczna. 
W zwi!zku z tym, cz onkowie musz! zaadaptowa$ si% do 
tych warunków, zarówno jako jednostki, jak i jako zbioro-
wo"$ (zob. te#: Hobfoll, de Vries, 1995; Shalev, Yehuda, 
McFarlane, 2000). S!dz%, #e z psychologicznego punktu 
widzenia ta adaptacja wymaga zmierzenia si% z trzema 
podstawowymi wyzwaniami.

Po pierwsze, niezb%dne jest zaspokojenie zdeprywo-
wanych w trakcie nierozwi!zywalnego konß iktu potrzeb, 
takich jak psychologiczne potrzeby wiedzy, sprawstwa, 
bezpiecze&stwa, pozytywnej to#samo"ci etc. (Burton, 
1990; Staub, 2003; Tajfel, 1982). Zaspokajanie potrzeb 
jest konieczne dla poprawnego funkcjonowania ludzi 
jako jednostek oraz cz onków spo ecze&stwa (Maslow, 
1954). Po drugie, niezb%dne jest wykszta cenie umiej%t-
no"ci radzenia sobie ze stresem, l%kami i innymi nega-
tywnymi doznaniami psychicznymi, które towarzysz! 
nierozwi!zywalnym konß iktom. Po trzecie, adaptacja 
wymaga ukszta towania psychologicznych warunków, 
które b%d! sprzyja$ skutecznemu stawianiu oporu ry-
walowi, czyli staraniom o zwyci%stwo lub przynajmniej 
unikni%cie pora#ki.

Zgodnie z fundamentaln! przes ank! tej koncepcji, 
aby sprosta$ tym wyzwaniom, spo ecze&stwa wypra-
cowuj! funkcjonalny repertuar socjopsychologiczny, 
z o#ony z podzielanych przekona&, postaw, motywacji 
oraz emocji, a tak#e zapewniaj! sk adniki niezb%dne do 
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skutecznego przystosowania si% do kontekstu nieroz-
wi!zywalnego konß iktu1. To ostatecznie tworzy socjo-

psychologiczn! infrastruktur", co oznacza, #e ten podzie-
lany repertuar krystalizuje si% w zorganizowany system 
przekona& spo ecznych2, postaw i emocji, które przeni-
kaj! do instytucji i kana ów komunikacyjnych spo ecze&-
stwa. Poniewa# ta socjopsychologiczna infrastruktura jest 
determinuj!cym czynnikiem w nierozwi!zywalnych kon-
ß iktach, przyst!pi% teraz do jej opisu i analizy, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na jej funkcje pozwalaj!ce 
sprosta$ przedstawionym powy#ej wyzwaniom.

SOCJOPSYCHOLOGICZNA INFRASTRUKTURA 
W NIEROZWI ZYWALNYCH KONFLIKTACH

Proponuj%, aby w centrum socjopsychologicznej in-
frastruktury ulokowa$ trzy pozostaj!ce we wzajemnych 
zale#no"ciach elementy: pami%$ zbiorow!, etos konß iktu 
oraz kolektywn! orientacj% emocjonaln!. Pierwsze dwa 
elementy dostarczaj! ustrukturyzowanych, kolektywnych 
narracji3 popieraj!cych konß ikt, których budulec stano-
wi! przekonania spo eczne.

Pami$% zbiorowa
Pami%$ zbiorowa zawiera przekonania spo eczne, 

przedstawiaj!ce histori% konß iktu cz onkom spo ecze&-
stwa (Cairns, Roe, 2003; Connerton, 1989; Halbwachs, 
1992; Paez, Liu, 2011; Wertsch, 2002). Ta narracja rozwi-
ja si% z czasem, a przekonania spo eczne opisuj! zarzewie 
oraz przebieg konß iktu, dostarczaj!c spójnego i znacz!-
cego obrazu (Devine-Wright, 2003). Je#eli chodzi o po-
szczególne tre"ci, przekonania spo eczne zawarte w zbio-
rowej pami%ci dotykaj! przynajmniej czterech wa#nych 
w!tków, odnosz!cych si% do percepcji konß iktu i sposo-
bu jego prowadzenia. Po pierwsze, uzasadniaj! wybuch 
konß iktu oraz kierunek jego rozwoju. Po drugie, prze-
konania spo eczne zawarte w zbiorowej pami%ci nieroz-
wi!zywalnego konß iktu przedstawiaj! pozytywny obraz 

grupy w asnej (np. Baumeister, Hastings, 1997). Po trze-
cie, przekonania spo eczne zawarte w pami%ci zbiorowej 
delegitymizuj! przeciwnika (Bar-Tal, 1990; Oren, Bar--
Tal, 2007). Po czwarte, przekonania spo eczne zawarte 
w pami%ci zbiorowej przedstawiaj! w asne spo ecze&-
stwo jako oÞ ar% przeciwnika (Bar-Tal, 2003). Ten pogl!d 
kszta tuje si% w trakcie d ugiego okresu przemocy jako 
rezultat cierpie& i strat spo ecze&stwa i bywa nawet cza-
sami przedstawiany jako „dobrowolna trauma” ( chosen 

trauma; Bar-Tal, 2003; Mack, 1990; Volkan, 1997).
Wynika z tego, #e obie skonß iktowane grupy b%d! cz%-

sto piel%gnowa y wzajemnie sprzeczne i okrojone zbio-
rowe wspomnienia tych samych wydarze& historycznych 
(Tint, 2010). Poprzez selektywne w !czanie, lub wy !-
czanie, okre"lonych zdarze& historycznych i procesów 
do/z pami%ci zbiorowej, grupa dokonuje opisu siebie 
i swoich znacz!cych do"wiadcze& historycznych w uni-
katowy i ekskluzywny sposób (Baumeister, Hastings, 
1997; Irwin-Zarecka, 1994). Taka narracja z deÞ nicji 
jest unikatowa, dystynktywna i ekskluzywna. Opowiada 
specyÞ czn! histori% przesz o"ci grupy i odzwierciedla 
sposób, w jaki grupa opisuje i charakteryzuje siebie. 
W skrócie, narracje zawarte w zbiorowej pami%ci nieroz-
wi!zywalnego konß iktu tworz! jego czarno-bia y obraz, 
który dopuszcza niewymagaj!ce, szybkie, jednoznaczne 
i proste zrozumienie historii konß iktu (Bar-Tal, 2013).

Etos konß iktu
Oprócz narracji zbiorowej pami%ci, spo ecze&stwa roz-

wijaj! narracj% dotycz!c! tera'niejszo"ci – jest ona okre-
"lana jako etos. W swoich poprzednich pracach deÞ nio-
wa em etos jako „konÞ guracj% podzielanych, centralnych 
przekona&, która dostarcza okre"lonej, dominuj!cej orien-
tacji cz onkom spo ecze&stwa obecnie i na przysz o"$” 
(Bar-Tal, 2000, s. 139). Etos zapewnia epistemiczne pod-
 o#e dla hegemonicznej "wiadomo"ci spo ecznej i s u#y 
za fundament #ycia spo ecznego. Wi!#e cz onków spo e-
cze&stwa ze sob!,  !czy tera'niejszo"$ z celami i aspira-
cjami, które pchaj! ich ku przysz o"ci i nadaj! znaczenie 
#yciu spo ecznemu (zob. te#: McClosky, Zaller, 1984, 
którzy analizuj! przekonania na temat demokracji i kapi-
talizmu w ameryka&skim etosie).

W trakcie d ugotrwa ego nierozwi!zywalnego konß ik-
tu spo ecze&stwa kreuj! szczególny rodzaj etosu – etos 
konß iktu, który wskazuje ogóln! orientacj% i kierunek 
oraz dostarcza jasnego obrazu konß iktu, jego celów, wa-
runków, wymaga&, wyobra#e& w asnego spo ecze&stwa 
oraz rywala (Bar-Tal, 2000, 2007a, w druku).

We wcze"niejszych pracach sugerowa em, #e wyzwa-
nia zwi!zane z nierozwi!zywalnym konß iktem prowadz! 

1 Ta koncepcja bazuje na teoretycznej i empirycznej literatu-
rze, sugeruj!cej, #e wytworzenie znacz!cego "wiatopogl!du jest 
niezb%dne dla radzenia sobie w warunkach stresu i zagro#enia (np. 
Antonovsky, 1987; Frankl, 1963; Janoff-Bulman, 1992; Taylor, 
1983).

2 Przekonania spo eczne to podzielane przez cz onków spo e-
cze&stwa konstrukty my"lowe dotycz!ce w!tków i spraw szcze-
gólnie istotnych dla spo ecze&stwa i maj!ce wk ad do ich poczucia 
unikalno"ci (Bar-Tal, 2000).

3 Narracje zbiorowe s! deÞ niowane jako „konstrukty spo eczne 
w spójny sposób  !cz!ce sekwencj% przesz ych i obecnych zdarze&; 
s! sum! zbiorowych do"wiadcze& spo eczno"ci, umieszczon! w jej 
systemie przekona&, oraz reprezentuj! symbolicznie konstruowan!, 
podzielan! to#samo"$ zbiorowo"ci” (Bruner, 1990, s. 76).
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do wykszta cenia o"miu w!tków przekona& spo ecznych 
tworz!cych etos konß iktu (Bar-Tal, 1998, 2000)4. S! to:

Przekonania spo!eczne o zasadno"ci w!asnych d#-
&e'. Przede wszystkim zarysowuj! cele konß iktu, wska-
zuj!c na ich szczególn! istotno"$, uzasadniaj!c oraz daj!c 
im racj% bytu. Ka#de spo ecze&stwo ma d!#enia, które 
musz! by$ postrzegane przez jej cz onków jako zasadne, 
inaczej nie b%d! oni podejmowali wspólnych stara& dla 
ich osi!gni%cia. Jednak w przypadku nierozwi!zywal-
nych konß iktów uzasadnienie oraz racjonalizacja odgry-
waj! szczególnie istotn! rol%, ze wzgl%du na wymagane 
od zbiorowo"ci po"wi%cenia, w tym po"wi%canie #ycia. 
Co wi%cej, te przekonania spo eczne neguj! oraz delegity-
mizuj! d!#enia drugiej strony konß iktu. Omawiane prze-
konania spo eczne motywuj! cz onków spo ecze&stwa do 
zmaga& i walki w obronie swoich d!#e& oraz pomagaj! 
im wytrzymywa$ i znosi$ straty, stres i koszty nierozwi!-
zywalnych konß iktów.

Przekonania spo!eczne dotycz#ce bezpiecze'stwa. 
Mówi! o znaczeniu osobistego poczucia bezpiecze&stwa, 
a tak#e przetrwania narodu, oraz zarysowuj! warun-
ki ich zapewnienia. W kontek"cie nierozwi!zywalnych 
konß iktów, przekonania o utrzymaniu bezpiecze&stwa, 
w jego najszerszym znaczeniu, w !cznie ze s u#b! woj-
skow!, wolontariatem oraz heroizmem, graj! szczegól-
n! rol% (zob. np. Bar-Tal, Jacobson, Klieman, 1998). S! 
one szczególnie istotne, gdy nierozwi!zywalny konß ikt 
zwi!zany jest z przemoc! pod postaci! wrogich dzia a& 
i wojen oraz stwarza zagro#enie dla #ycia jednostek, zbio-
rowej egzystencji, ekonomicznego dobrobytu, a nawet 
centralnych warto"ci.

Przekonania spo!eczne o pozytywnym obrazie gru-
py w!asnej. Wi!#! si% z etnocentryczn! sk onno"ci! do 
przypisywania pozytywnych cech, warto"ci i zachowa& 
w asnemu spo ecze&stwu. W czasie nierozwi!zywalnego 
konß iktu cechy odnosz!ce si% do odwagi, bohaterstwa lub 
wytrwa o"ci, ale te# cechy odnosz!ce si% do cz owiecze&-
stwa, moralno"ci, uczciwo"ci, wiarygodno"ci i post%pu s! 
promowane ze szczególn! intensywno"ci!. Z kolei wróg 

jest przedstawiany w zupe nym kontra"cie, co pozwala 
jasno ró#nicowa$ dwie strony konß iktu (Sande, Goethals, 
Ferrari, Worth, 1989). Przekonania te zapewniaj! ponadto 
si % moraln! oraz poczucie wy#szo"ci.

Przekonania spo!eczne o w!asnej wiktymizacji. Opie-
raj! si% na przedstawianiu siebie w roli oÞ ary, zw asz-
cza w kontek"cie nierozwi!zywalnego konß iktu (Mack, 
1990; Vollhardt, 2012; Volkan, 1997). Bar-Tal, Cher nyak-
-Hai, Schori, Gundar (2009) deÞ niuj! te przekonania jako 
„podzielan! przez cz onków grupy mentalno"$ wynika-
j!c! z postrzeganej, celowo wyrz!dzonej zbiorowo"ci 
przez inn! grup% lub grupy, krzywdy maj!cej dotkliwe 
i trwa e nast%pstwa, z krzywdy zobrazowanej jako nie-
zas u#ona, nieuzasadniona i niemoralna oraz taka, której 
grupa nie mog a unikn!$” (s. 238). Te przekonania ogni-
skuj! si% wokó  nieuzasadnionej krzywdy, niegodziwych 
czynów i okrucie&stw wyrz!dzonych przez adwersarza. 
Dostarczaj! moralnego impulsu do szukania sprawiedli-
wo"ci i przeciwstawiania si% oponentowi oraz mobilizuj! 
moralne, polityczne i materialne wsparcie ze strony mi%-
dzynarodowej spo eczno"ci.

Przekonania spo!eczne delegitymizuj#ce przeciw-
nika. Odnosz! si% do przekona& odmawiaj!cych adwer-
sarzowi cz owiecze&stwa (Bar-Tal, Hammack, 2012; 
Bar-Tal, Teichman, 2005; Holt, Silverstein, 1989; Rieber, 
1991). Poprzez dehumanizowanie, przypisywanie pejo-
ratywnych cech, ostracyzm, u#ycie negatywnych etykiet 
politycznych oraz ujemne porównania mi%dzygrupowe, 
spo ecze&stwo umieszcza oponenta „w skrajnie nega-
tywnych kategoriach spo ecznych, co wyklucza go, lub 
ich, z domeny grup ludzkich dzia aj!cych zgodnie z ak-
ceptowalnymi normami i/lub warto"ciami, postrzegaj!c 
go jako naruszaj!cego prawa cz owieka oraz warto"ci 
i dlatego zas uguj!cego na to wykluczenie” (zob. Bar-
-Tal, Hammack, 2012, s. 30, oraz Bar-Tal, 1989, 1990). 
Te przekonania s u#! jako psychologiczne upowa#nienie 
i uzasadnienie dla krzywdzenia wrogiej grupy, a tak#e 
jako wyja"nienie przyczyn wybuchu konß iktu, jego trwa-
nia i brutalno"ci przeciwnika.

Przekonania spo!eczne dotycz#ce patriotyzmu. Ge -
neruj! przywi!zanie do kraju i spo ecze&stwa przez pro-
mowanie lojalno"ci, mi o"ci, troski oraz po"wi%cenia 
(Bar-Tal, 1993; Bar-Tal, Staub, 1997; Somerville, 1981). 
Pogl!dy patriotyczne wzmacniaj! spo eczn! spoisto"$ 
i oddanie, pe ni! równie# istotn! funkcj% mobilizuj!c! 
cz onków spo ecze&stwa do aktywnego udzia u w kon-
ß ikcie i wytrwania w trudach i znojach, a w ostateczno"ci 
po"wi%cenia #ycia dla spo ecze&stwa.

4 Rozpoznanie tych o"miu w!tków oparte zosta o na rozleglych 
i systematycznych badaniach w spo ecze&stwie izraelskich )ydów 
uwik anym w nierozwi!zywalny konß ikt (zob. Bar-Tal, 2007b; 
Oren, 2005, 2009). Dodatkowo wykryto istnienie tych w!tków jako 
dominuj!cych w innych spo ecze&stwach uwik anych w nierozwi!-
zywalny konß ikt, takich jak Serbowie, Kosowianie, Alba&czycy, 
Chorwaci, Bo"niacy (MacDonald, 2002), oraz w"ród cz onków ple-
mienia Hutu w Rwandzie (Slocum-Bradley, 2008).
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Przekonania spo!eczne o jedno"ci. Pozwalaj! igno-
rowa$ wewn%trzne konß ikty oraz spory i, wobec nie-
rozwi!zywalnego konß iktu, zjednoczy$ si y przeciwko 
zewn%trznemu zagro#eniu. Te przekonania wzmacniaj! 
spo ecze&stwo od "rodka, kszta tuj! konsensus oraz po-
czucie przynale#no"ci, solidaryzuj! oraz pozwalaj! prze-
nie"$ si y i energi% spo ecze&stwa na walk% z wrogiem.

Przekonania spo!eczne o pokoju. Dotycz! pokoju 
jako najwa#niejszego pragnienia spo ecze&stwa. W idyl-
liczny, utopijny i amorÞ czny sposób przedstawiaj! pokój 
jako ostateczny cel spo ecze&stwa, a jego cz onków jako 
mi o"ników pokoju. Takie przekonania maj! inspirowa$ 
optymizm. Wzmacniaj! pozytywny obraz siebie oraz po-
zytywn! prezentacj% siebie "wiatu zewn%trznemu.

Oprócz przekona& spo ecznych w sk ad infrastruktu-
ry socjopsychologicznej wchodzi równie# kolektywna 
orientacja emocjonalna.

Kolektywna orientacja emocjonalna
 Spo ecze&stwa mog! wykszta ci$ kolektywne orienta-

cje emocjonalne, podkre"laj!ce jedn! lub wiele poszcze-
gólnych emocji (Barbalet, 1998; Bar-Tal, 2001; Halperin, 
Sharvit, Gross, 2011; Jarymowicz, Bar-Tal, 2006; Mac-
kie, Smith, 2002). Ich ekspresja dokonuje si% nie tylko 
na poziomie indywidualnym, lecz tak#e poprzez ró#ne 
kana y komunikacji, instytucje oraz produkty. Oznacza 
to, #e kolektywna orientacja emocjonalna odnosi si% do 
spo ecznej charakterystyki emocji, co jest odzwierciedlo-
ne w indywidualnym i kolektywnym poziomie repertuaru 
psychologicznego, a tak#e w postaci takich namacalnych 
i nienamacalnych symboli spo ecznych, jak wytwory 
kultury czy uroczysto"ci (zob. te#: Bar-Tal, Halperin, de 
Rivera, 2007). Spo ecze&stwa uwik ane w nierozwi!zy-
walny konß ikt s!, moim zdaniem, zdominowane przez 
wiele kolektywnych orientacji emocjonalnych (zob. 
te#: np. Halperin, 2008; Petersen, 2002; Scheff, 1994). 
Najbardziej zauwa#alne jest kolektywne zorientowanie 
na strach, ale spo ecze&stwa mog! by$ te# zdominowane 
przez nienawi"$, gniew, jak równie# win% czy dum%.

Funkcje
Powy#sza infrastruktura socjopsychologiczna (tj. zbio-

rowa pami%$, etos konß iktu oraz kolektywne orientacje 
emocjonalne) zarówno na poziomie indywidualnym, 
jak i kolektywnym spe nia istotne funkcje dla spo e-
cze&stw uwik anych w nierozwi!zywalne konß ikty, 
zw aszcza w trakcie ich szczytowej i bezlitosnej fazy. 
Ogólnie rzecz bior!c, pomaga sprosta$ wyzwaniom, jakie 
stwarza nierozwi!zywalny konß ikt: pomaga zaspokoi$ 

zdeprywowane potrzeby, u atwia walk% ze stresem i jest 
u#yteczna przy stawianiu oporu wrogowi.

Po pierwsze, infrastruktura socjopsychologiczna, 
a zw asz cza przekonania spo eczne zwi!zane z pami%-
ci! zbiorow! oraz etosem konß iktu, pe ni! epistemiczn! 
funkcj% na"wietlania sytuacji konß iktu. Sytuacja nieroz-
wi!zywalnego konß iktu jest skrajnie zagra#aj!ca i powi!-
zana ze stresem, wra#liwo"ci!, niepewno"ci! oraz l%kiem. 
Wobec dwuznaczno"ci oraz nieprzewidywalno"ci, jed-
nostki musz! zaspokoi$ potrzeb% ogólnego zrozumienia 
konß iktu, co dostarczy zrozumia ego i przewidywalnego 
obrazu sytuacji (np. Burton, 1990). Zbiorowa pami%$ oraz 
etos konß iktu spe niaj! te wymagania, przynosz!c infor-
macje oraz wyja"nienia dotycz!ce konß iktu. Te przekona-
nia spo eczne t umacz! cz onkom spo ecze&stwa natur% 
konß iktu: z czego si% zrodzi ? Jaki bieg obra ? Dlaczego 
nadal trwa i nie mo#e by$ rozwi!zany pokojowo? Na 
czym polega odpowiedzialno"$ przeciwnika i jaki jest 
jego wk ad w konß ikt? Jakie dzia ania podejmowa a 
w trakcie konß iktu grupa w asna? Jakie s! nasze cele 
w konß ikcie? I dlaczego s! niepodwa#alne? Jakie wy-
zwania stoj! przed spo ecze&stwem? I tak dalej.

Co wi%cej, przekonania spo eczne zawarte w pami%ci 
zbiorowej oraz etosie konß iktu s! funkcjonalne dla od-
dalania stresu wywo anego warunkami nierozwi!zywal-
nego konß iktu (zob. np. Lavi, Canetti, Sharvit, Bar-Tal, 
Hobfoll, w druku). Skuteczne radzenie sobie ze stresem 
cz%sto wi!#e si% z nadawaniem sensu lub odnajdywaniem 
w stresuj!cych warunkach znaczenia wewn!trz istniej!-
cych schematów i "wiatopogl!du lub integracj! zdarze& 
i istniej!cego "wiatopogl!du (Antonovsky, 1987; Frankl, 
1963; Janoff-Bulman, 1992; Taylor, 1983). Przekonania 
spo eczne zawarte w pami%ci zbiorowej oraz etosie kon-
ß iktu dostarczaj! takiego znaczenia i pozwalaj! nadawa$ 
sens (sense-making). Ponadto, okre"lone tre"ci, takie jak 
dobrze zdeÞ niowane d!#enia, pozytywny obraz grupy 
w asnej, uznanie siebie za oÞ ar% oraz postrzeganie trud-
nych warunków jako wyzwania, któremu mo#na spro-
sta$, dzi%ki patriotyzmowi oraz jedno"ci s! szczególnie 
funkcjonalne dla oddalania stresu. Przekonania spo eczne 
zawarte w pami%ci zbiorowej oraz etosie konß iktu zawie-
raj! te tre"ci i dlatego s! wysoce u#yteczne dla radzenia 
sobie ze stresuj!cymi warunkami nierozwi!zywalnego 
konß iktu.

Po drugie, w swojej funkcji moralnej infrastruktura 
soc jopsychologiczna stanowi wyt umaczenie dzia a& gru-
py w asnej wobec wroga, takich jak przemoc i destruk-
cja (zob. np. Apter, 1997; Jost, Major, 2001). Pozwala 
cz onkom grupy usprawiedliwia$ nieprawo"ci, umy"lnie 
krzywdzi$ oraz instytucjonalizuje agresj% wobec wroga. 
Jest to wa#na funkcja, umo#liwiaj!ca cz onkom grupy 
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radzenie sobie z uczuciami dysonansu, winy oraz wstydu. 
Ludzie zazwyczaj nie krzywdz! innych z w asnej woli. 
We wspó czesnych spo ecze&stwach #ycie jest prawdo-
podobnie naj"wi%tsz! warto"ci!. Zabijanie lub cho$by 
ranienie innych ludzi jest postrzegane jako najpowa#-
niejsze pogwa cenie kodeksu moralnego. Mimo to w nie-
rozwi!zywalnym konß ikcie grupy rani! siebie nawzajem 
niezwykle dotkliwie, uciekaj!c si% nawet do zbrodni, 
czystek etnicznych i ludobójstwa. Infrastruktura socjop-
sychologiczna przyzwala na t% przemoc. Uzasadnia i legi-
tymizuje najbardziej transgresyjne dzia ania i dopuszcza 
atrybucj% w asnego niemoralnego zachowania na czynni-
ki zewn%trzne.

Po trzecie, infrastruktura socjopsychologiczna tworzy 
poczucie odró#niania si% i wy#szo"ci (Sidanius, Pratto, 
1999). Wyostrza ró#nice mi%dzy grupami przez okre"la-
nie przeciwnika w delegitymizuj!cy sposób i jednoczesne 
gloryÞ kowanie i wychwalanie w asnej spo eczno"ci oraz 
przedstawianie jej jako jedynej oÞ ary konß iktu. Poniewa# 
spo ecze&stwa uwik ane w nierozwi!zywalny konß ikt 
spostrzegaj! swoje d!#enia jako uzasadnione oraz widz! 
siebie w pozytywnym "wietle, oponentowi przypisuj! ca ! 
odpowiedzialno"$ za wybuch konß iktu oraz jego trwanie. 
Ten repertuar koncentruje si% na przemocy, zbrodniach, 
okrucie&stwie, braku szacunku dla ludzkiego #ycia oraz 
zaciek o"ci drugiej strony. Opisuje drug! stron% jako nie-
ludzk!, niemoraln! i konß ikt jako bezkompromisowy, 
nieracjonalny, dalekosi%#ny oraz niemo#liwy do za ago-
dzenia, a to wyklucza jakiekolwiek pokojowe rozwi!za-
nie. Te przekonania kontrastuj! z przekonaniami spo ecz-
nymi o pozytywnym obrazie grupy w asnej, które ukazuj! 
swoich tylko w pozytywnych "wietle. Przy uczestnictwie 
silnych emocji to ró#nicowanie utrzymuje pozytywn! 
kolektywn! samoocen% oraz poczucie wy#szo"ci, co jest 
szczególnie wa#ne w sytuacji nierozwi!zywalnego kon-
ß iktu, gdy obie strony anga#uj! si% w przemoc, cz%sto 
dzia aj!c w niemoralny sposób (Sandole, 1999).

Po czwarte, infrastruktura socjopsychologiczna przy-
gotowuje spo ecze&stwo na zagra#aj!ce i brutalne dzia-
 ania wroga, jak równie# trudne warunki #ycia. Narracje 
zawarte w pami%ci zbiorowej i etosie oraz kolektywne 
orientacje emocjonalne dostrajaj! spo ecze&stwo do in-
formacji sygnalizuj!cych potencjalne szkody oraz dalsze 
brutalne starcia, pozwalaj!c psychicznie przygotowa$ si% 
do trwa ego konß iktu i uodporni$ na negatywne do"wiad-
czenia. Spo ecze&stwo jest uwa#ne i czu e na sygna y za-
gro#enia, wi%c nic nagle nie mo#e go zaskoczy$. W tym 
sensie socjopsychologiczny repertuar umo#liwia rów-
nie# ekonomiczn! przewidywalno"$, która jest jednym 
z podstawowych warunków radzenia sobie ze stresem 
(np. Antonovsky, 1987; Lazarus, Folkman, 1984). Jest 

tak poniewa# ludzie maj! potrzeb% #ycia w "wiecie, któ-
rego przysz o"$ mo#na, do pewnego stopnia, przewidzie$ 
oraz musz! czu$ si% w adcami swojego losu. Co wi%cej, 
nieprzewidywalne zdarzenia, zw aszcza dotkliwe, mog! 
wywo ywa$ negatywne reakcje psychologiczne. Bior!c 
jednak pod uwag%, #e pewien stopie& nieprzewidywalno-
"ci jest nieunikniony, ludzie wol! by$ zaskakiwani pozy-
tywnie. Id!c t! drog!, oczekiwanie negatywnych zdarze& 
zapobiega rozczarowaniom. W!tki takie jak delegitymi-
zacja przeciwnika, poczucie bycia oÞ ar! oraz brak bez-
piecze&stwa, jak równie# strach, nienawi"$ i gniew sta-
nowi! podstaw% dla tych oczekiwa&, dla percepcyjnego 
dostrojenia oraz przygotowania na wyzwania zwi!zane 
z konß iktem.

Po pi!te, infrastruktura socjopsychologiczna pe ni funk-
cj% motywuj!c! do solidarno"ci, mobilizacji i dzia ania 
(Bar-Tal, Staub, 1997). Coser (1956) wskaza , #e konß ikt 
z inn! grup! podnosi morale wewn!trz grupy i „prowadzi 
do mobilizacji energii cz onków grupy i tym samym do 
wi%kszej spójno"ci grupy” (s. 95). Etos konß iktu zak ada 
istnienie zagro#enia dla dobrobytu spo ecze&stwa, a na-
wet dla jego przetrwania. Wzbudza potrzeb% bezpiecze&-
stwa jako centraln! warto"$ oraz wskazuje na sytuacj% 
alarmow!, która wymaga zjednoczenia si  spo ecznych. 
Solidarno"$ i jedno"$ s! kluczowe dla st umienia tego za-
gro#enia. Ponadto, poprzez uzasadnianie celów konß iktu 
i koncentracj% na delegitymizacji, bezkompromisowo"ci 
oraz brutalno"ci przeciwnika, na postrzeganiu „swoich” 
jako oÞ ar, na podtrzymywaniu l%ku, nienawi"ci i gniewu, 
repertuar ten implikuje konieczno"$ skierowania wszyst-
kich si  i "rodków na walk% z wrogiem. Gra on g ówn! 
rol% w pobudzaniu patriotyzmu, co przygotowuje na ró#-
ne wymagane dla obrony grupy i kraju oÞ ary oraz na akty 
zemsty za przemoc wyrz!dzon! w przesz o"ci przez wro-
ga. Przypomina ponadto cz onkom grupy przesz e akty 
przemocy rywala i wskazuje, #e mog! si% one powtórzy$. 
Prowadzi to do wniosku, #e cz onkowie spo ecze&stwa 
powinni by$ zmobilizowani i zjednoczeni wobec zagro-
#enia, a by$ mo#e stosowa$ równie# przemoc, aby za-
pobiec mo#liwym szkodom. Ta funkcja jest w zwi!zku 
z tym kluczowa dla stawiania oporu wrogowi.

Last but not least, opisane narracje zawarte w zbio-
rowej pami%ci oraz etosie pe ni! wyj!tkow! funkcj%, 
przyczyniaj!c si% do uformowania, piel%gnowania oraz 
wzmacniania to#samo"ci spo ecznej odzwierciedlaj!cej 
d ugotrwa e warunki i do"wiadczenia nierozwi!zywal-
nego konß iktu. Nierozwi!zywalne konß ikty w znacznym 
stopniu wp ywaj! na natur%, tre"ci oraz funkcjonowanie 
to#samo"ci spo ecznej (Ashmore, Jussim, Wilder, 2001; 
Cash, 1996; Oren, Bar-Tal, w druku; Ross, 2001; Worchel, 
1999). Po pierwsze, w czasach nierozwi!zywalnego 
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konß iktu cz onkowie zbiorowo"ci s! sk onni wzmacnia$ 
poczucie identyÞ kacji ze spo ecze&stwem, co pozwala im 
zaspokoi$ potrzeb% przynale#no"ci oraz bezpiecze&stwa. 
Po drugie, to#samo"$ spo eczna w czasach nierozwi!zy-
walnego konß iktu dostarcza si y cz onkom spo ecze&-
stwa, gdy ich poczucie wspólnego losu i przynale#no"ci 
wzrasta. Po trzecie, wzmocniona to#samo"$ spo eczna 
stanowi podstaw% dla jedno"ci, solidarno"ci i koordyna-
cji wymaganej, aby radzi$ sobie z warunkami konß iktu. 
Silna to#samo"$ spo eczna jest jedn! z si , które uspraw-
niaj! mobilizacj% cz onków spo ecze&stwa do konß iktu 
i ich gotowo"$ nawet do skrajnych po"wi%ce&.

Co wi%cej, w kontek"cie nierozwi!zywalnych kon-
ß iktów, rozwini%ta infrastruktura socjopsychologiczna 
(zw aszcza przekonania spo eczne zawarte w zbiorowej 
pami%ci i etosie), która dominuje spo ecze&stwo przez 
lata konß iktu, kszta tuje ostatecznie natur% to#samo"ci 
spo ecznej, to jest przekonania spo eczne zawarte w eto-
sie konß iktu i zbiorowej pami%ci sugeruj! tre"ci par 

excellence nasycaj!ce to#samo"$ spo eczn! znaczeniem 
(Barthel, 1996; Cairns, Lewis, Mumcu, Waddell, 1998; 
Gillis, 1994; Oren, Bar-Tal, David, 2004). S! one wyra#a-
ne poprzez j%zyk, uroczysto"ci spo eczne, symbole, mity, 
obchody rocznicowe, "wi%ta, g ówne teksty etc. Jak zosta-
nie to pó'niej opisane, s! one cz%"ci! rozwini%tej kultury 
konß iktu. W rzeczywisto"ci silna identyÞ kacja ze spo e-
cze&stwem uwik anym w nierozwi!zywalny konß ikt jest 
zwi!zana z akceptacj! g ównych podzielanych przekona& 
(np. przekona& spo ecznych zawartych w etosie i pami%ci 
zbiorowej). W rezultacie zdominowanie to#samo"ci spo-
 ecznej znaczeniami zapewnionymi przez etos konß iktu 
i pami%$ zbiorow! stanowi wsparcie dla kontynuacji kon-
ß iktu (Liu, Hilton, 2005; Oren, Bar-Tal, w druku;). Taka 
to#samo"$ spo eczna tworzy epistemiczne pod o#e dla 
antagonistycznego obrazu innego spo ecze&stwa, co pro-
wadzi do nierozwi!zywalnego konß iktu (David, Bar-Tal, 
2009; Oren i in., 2004).

Aby narracje wspieraj!ce konß ikt zawarte w infra-
strukturze socjopsychologicznej (przekonania spo eczne 
zawarte w pami%ci zbiorowej i etosie) zawiera y w!tki 
funkcjonalne, musz! by$ skonstruowane wedle kilku po-
ni#szych zasad. Po pierwsze, narracje wspieraj!ce kon-
ß ikt s! konstruowane w wybiórczy sposób. To oznacza, #e 
zawieraj! g ównie tre"ci spójne z w!tkami narracji wspie-
raj!cych konß ikt, podczas gdy niespójne tre"ci s! pomi-
jane. Po drugie, narracje s! konstruowane w stronniczy 
sposób, z motywacj! do osi!gni%cia okre"lonego wnio-
sku, stanowi!cego wsparcie dla narracji. Dlatego prze-
twarzanie informacji takich "wiadectw, do"wiadcze& etc. 
jest kierowane t! motywacj! (tj. ich interpretacje, oceny, 
wnioski). Co wi%cej, po trzecie, narracje s! konstruowane 

w zniekszta cony sposób, poniewa# zarówno pomijaj! 
tre"ci niespójne z w!tkami narracji, jak i/lub dodaj! tre"ci 
niemaj!ce poparcia w dowodach, lecz stanowi!ce popar-
cie dla tych w!tków. W ko&cu, czwarta zasada, uprosz-
czenie – omawiane narracje zawieraj! nieskomplikowane 
i ogólne argumenty, jak równie# rozproszone o"wiadcze-
nia wspieraj!ce g ówne w!tki. Z regu y s! one konstru-
owane jako czarno-bia e opowie"ci, w których rywal jest 
uj%ty w negatywach i kategoriach z a, podczas gdy swoi 
s! postrzegani w pozytywnych i gloryÞ kuj!cych ramach.

Powy#sze ogólne zasady s u#! jako wskazówki u#ycia 
specyÞ cznych metod pozwalaj!cych konstruowa$ wspie-
raj!ce konß ikt narracje, zgodnie z lini! dominuj!cych 
w!tków etosu konß iktu i zbiorowej pami%ci. Kilka z tych 
metod zostanie tu omówionych (zob. te#: Baumeister, 
Hastings, 1997).

(1) Oparcie na wspieraj!cych 'ród ach – konstrukcja 
narracji wspieraj!cych konß ikt opiera si% na 'ród ach, 
dostarczaj!cych informacji zgodnych z w!tkami tej nar-
racji. To znaczy, #e w trakcie konstrukcji s! u#yte te do-
kumenty, "wiadectwa, materia y, ci historycy i liderzy, 
którzy popieraj! g ówne w!tki narracji, podczas gdy 
'ród a oferuj!ce tre"ci przecz!ce tym w!tkom s! celowo 
pomijane lub minimalizowane. (2) Wzmacnianie wspie-
raj!cych w!tków – s! one wyolbrzymione, wyraziste 
i centralne, zw aszcza te odnosz!ce si% do zasadno"ci 
celów, prezentacji grupy w asnej, delegitymizacji rywa-
la i patriotyzmu. Powtarzaj! si% one w ró#nych pomniej-
szych narracjach i na ró#ne sposoby. Na ka#de zdarzenie 
z przesz o"ci wspieraj!ce narracj% jest k adziony szcze-
gólny nacisk, a ka#da nowa informacja lub do"wiadczenie 
zgodne z narracj! zyskuje rozg os. (3) Marginalizowanie 
przecz!cych informacji – tre"ciom podaj!cym w w!tpli-
wo"$ g ówne w!tki narracji wspieraj!ce konß ikt przypi-
suje si% minimalne znaczenie, ukrywa si% je i nie s! one 
powtarzane. (4) Wypaczone interpretacje – dostarczaj! 
wniosków, ocen, s!dów i wyja"nie& przyczyn zdarze& 
i procesów w kierunku podtrzymuj!cym w!tki wspie-
raj!cych konß ikt narracji. Ta metoda jest stosowana 
zw aszcza wobec informacji niejasnych i wiedzy, która 
mo#e prowadzi$ do dwojakich wniosków. Ale mo#e by$ 
równie# u#ywana wobec jednoznacznie niewspieraj!cych 
tre"ci, poniewa# ludzkie poznanie jest motywowane do 
wspierania twierdze& wchodz!cych w sk ad narracji. 
(5) Fabrykowanie wspieraj!cych tre"ci – odzwierciedla 
u#ycie w narracji tre"ci (detali lub ca ych zdarze&) niepo-
partych #adnymi dowodami, w celu stworzenia znacz!cej 
i spójnej z g ównymi w!tkami opowie"ci. (6) Pomijanie 
tre"ci przecz!cych – narracje wspieraj!ce konß ikt pomi-
jaj! tre"ci (np. zdarzenia, procesy lub postacie) posiada-
j!ce mocne wsparcie dowodowe, ale przecz!ce w!tkom 
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wspieraj!cym konß ikt. T% metod% okre"la si% czasami 
jako „milczenie” lub „zbiorow! amnezj%” (Baumeister, 
Hastings, 1997). (7) U#ycie ram j%zykowych – stosowa-
nie terminów, poj%$ i sformu owa&, które osadzaj! histo-
ri% w ramach zgodnych z w!tkami narracji wspieraj!cych 
konß ikt. Jest to oparte na za o#eniu, #e j%zyk dyktuje 
sposób postrzegania rzeczywisto"ci. Podobnie stosowa-
ny jest eufemizm, który odpowiada zamierzonemu u#y-
ciu wyra#e&  agodniejszych, po"rednich i niejasnych, aby 
zmniejszy$ niekorzystny wp yw tych aspektów, które nie 
popieraj! w!tków narracji.

Nale#y zaznaczy$, #e cho$ ka#de spo ecze&stwo 
w konß ikcie u#ywa tych metod w konstruowaniu narra-
cji nierozwi!zywalnego konß iktu, spo ecze&stwa ró#ni! 
si% co do zakresu ich u#ycia. Jedn! z istotnych przyczyn 
tych ró#nic jest to, #e spo ecze&stwa uwik ane w nieroz-
wi!zywalny konß ikt ró#ni! si% co do zasadno"ci swoich 
celów w "wietle powszechnych mi%dzynarodowych ko-
deksów moralnych i sprawiedliwo"ci, a wi%c ró#ni! si% 
te# co do potrzeby ukrywania transgresyjnych d!#e& 
(zob. Amstutz, 2005; Lauren, 2011; Walzer, 1994, 2006). 
Ponadto w ka#dym konß ikcie i na ró#nych jego etapach 
mog! by$ u#ywane ró#ne ich kombinacje: wszystkie lub 
niektóre wybrane. Metody te mog! by$ ró#nie u#ywane 
równie# dlatego, #e niektóre z nich odnosz! si% do tego co 

jest przedmiotem dyskusji, podczas gdy inne do sposo-

bów, w jaki nale#y o ró#nych aspektach dyskutowa$, aby 
zwi%kszy$ si % ich wp ywu. U#ycie tych metod mo#e by$ 
automatyczne, poniewa# cz onkowie spo ecze&stwa bu-
duj!cy narracj% s! w nierozwi!zywalny konß ikt uwik a-
ni, wi%c, inter alia, przetwarzaj! informacje wybiórczo, 
stronniczo i w sposób zniekszta cony. W sposób "wia-
domy z kolei metody te s! stosowane przez stra#ników 
(gate-keepers) w ramach grupy w asnej; staraj! si% oni 
odci!$ spo ecze&stwo od informacji przecz!cych w!tkom 
narracji wspieraj!cym konß ikt.

ROZWÓJ KULTURY KONFLIKTU

Na bazie tak tworzonej infrastruktury socjopsycholo-
gicznej spo ecze&stwa uwik ane w nierozwi!zywalny 
konß ikt buduj! stabilny obraz przemocy, a ci!g y stru-
mie& negatywnych informacji i do"wiadcze& potwierdza 
go i umacnia. St!d ten wspieraj!cy konß ikt repertuar jest 
u jednostki przechowywany jako zamro#ony i stale do-
st%pny. Poniewa# wi%kszo"$ cz onków spo ecze&stwa 
uwik anego w nierozwi!zywalny konß ikt bierze w nim 
udzia  (aktywnie lub pasywnie, bezpo"rednio lub po"red-
nio), repertuar ten jest powszechnie podzielany i obecny 
w instytucjach spo ecznych i kana ach komunikacji.

Bior!c pod uwag% te procesy, mo#na zasugerowa$, 
#e spo ecze&stwa do"wiadczaj!ce przez d u#szy czas 

nierozwi!zywalnego konß iktu i z dominuj!c! infrastruk-
tur! socjopsychologiczn! rozwijaj! kultur" konß iktu. 
Kultura konß iktu si% kszta tuje, gdy spo ecze&stwa wy-
ra'nie w !czaj! do swojej kultury namacalne i nienama-
calne symbole, stworzone, by komunikowa$ okre"lone 
znaczenie d ugotrwa ych do"wiadcze& #ycia w kon-
tek"cie konß iktu (Geertz, 1993; Ross, 1998). Symbole 
konß iktu staj! si% hegemonicznymi elementami kultury 
spo ecze&stw uwik anych w nierozwi!zywalny konß ikt: 
nadaj! dominuj!ce znaczenia tera'niejszo"ci, przesz o"ci 
i przysz ym d!#eniom oraz s u#! jako praktyczne wska-
zania.

W spo ecze&stwach z kultur! konß iktu opisana infra-
struktura socjopsychologiczna jest nie tylko powszechnie 
podzielana, ale wydaje si% równie# dominowa$ w dys-
kursie publicznym poprzez spo eczne kana y masowej 
komunikacji. Co wi%cej, cz%sto s u#y jako uzasadnienie 
i wyja"nienie dla decyzji, regulacji i kierunków dzia a& 
podejmowanych przez przywódców. Jest równie# wyra-
#ana poprzez oÞ cjalne uroczysto"ci, obrz%dy, pomniki 
itd. Dodatkowo infrastruktura socjopsychologiczna jest 
wyra#ana poprzez takie wytwory kultury, jak dzie a li-
terackie, programy telewizyjne, Þ lmy, sztuki teatralne, 
sztuki wizualne etc. Staje si% repertuarem kulturowym 
spo ecze&stwa, odwzorowuj!cym pogl!dy spo eczne oraz 
kszta tuj!cym przekonania, postawy i emocje jego cz on-
ków. Poprzez te kana y mo#e by$ szeroko rozpowszech-
niania i dociera$ do ka#dego wycinka spo ecze&stwa. 
W ko&cu, infrastruktura ta pojawia si% w podr%cznikach 
szkolnych, jest u#ywana przez szko y i nauczycieli, jest 
widoczna nawet w edukacji wy#szej. Ten element jej 
obecno"ci jest szczególnie wa#ny, poniewa# przekonania 
prezentowane w podr%cznikach szkolnych docieraj! do 
m odszego pokolenia.

Charakterystyka kultury konß iktu
Analizuj!c kultur% konß iktu, mo#na wyró#ni$ kilka jej 

podstawowych w a"ciwo"ci. Po pierwsze, wydaje si%, #e 
ogólne w!tki kultury konß iktu, odzwierciedlone w zbio-
rowej pami%ci i etosie konß iktu, s! uniwersalne. Osiem 
opisanych wcze"niej w!tków, b%d!cych cz%"ci! etosu 
konß iktu i pojawiaj!cych si% w narracjach zbiorowej pa-
mi%ci konß iktu, s u#y jako rama organizuj!ca wizje prze-
sz o"ci, tera'niejszo"ci i przysz o"ci.

Po drugie, jednym z w!tków, który w kulturze konß iktu 
ma szczególne znaczenie i dlatego zas uguje na osobn! 
uwag%, jest gloryÞ kacja przemocy. Pochwala ona perso-
nel, organizacje oraz instytucje stosuj!ce przemoc.

Po trzecie, ka#de spo ecze&stwo zaopatrzone jest 
w okre"lone tre"ci, takie jak do"wiadczenia, historia, wa-
runki, zdarzenia, postacie, mity itd., wype niaj!ce ogólne 
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w!tki narracjami dotycz!cymi jego specyÞ cznych sym-
boli, (zob. np. Bar-Tal, 2007b).

Po czwarte, kultura konß iktu rozwija si% w trakcie 
d ugiego – trwaj!cego lata, a nawet dekady – procesu. 
Potrzeba czasu, aby stworzy$ i zinstytucjonalizowa$ 
symbole i aby poprzez proces upowszechniania i socja-
lizacji sta y si% dominuj!c! cz%"ci! kultury podzielanej 
przez wi%kszo"$ cz onków spo ecze&stwa.

Po pi!te, specyÞ czne symbole kultury konß iktu (np. 
po"wi%cenie) s! wyra#ane za pomoc! ró#nych tre"ci (np. 
opowie"ci o bohaterach, starych mitów, nakazów, opisów 
zdarze&). Powoduje to, #e ten sam symbol pojawia si% 
wielokrotnie w ró#nych narracjach.

Po szóste, tre"ci kultury konß iktu s! wyra#ane poprzez 
ró#ne tryby i kana y spo eczne, takie jak ksi!#ki, uro-
czysto"ci, sztuka, Þ lmy, przemówienia, pomniki etc. To 
znaczy, #e ró#ne instytucje i kana y bior! czynny udzia  
w upowszechnianiu i socjalizacji tych tre"ci w"ród cz on-
ków spo ecze&stwa.

Po siódme, symbole konß iktu oraz kultury konß iktu ru-
tynizuj! si% w codziennych do"wiadczeniach #yciowych. 
Innymi s owy, cz onkowie spo ecze&stwa spotykaj! ró#ne 
symbole konß iktu, które staj! si% cz%"ci! lub elementami 
ich codziennego #ycia (Bar-Tal, Abutbul, Raviv, w druku).

W ko&cu, kultura konß iktu ulega dynamicznym zmia-
nom jako funkcja do"wiadcze&, przez które przechodz! 
cz onkowie spo ecze&stwa oraz zmieniaj!cego si% kon-
tekstu, w którym #yj!. Te zmiany s! najcz%"ciej stopnio-
we, poniewa# kultura nie zmienia si% z dnia na dzie&. Jest 
jednak niewykluczone, #e w spo ecze&stwie uwik anym 
w nierozwi!zywalny konß ikt powoli wy oni si% kultura 
alternatywna, nios!ca symbole promuj!ce pokój (Bar-Tal, 
2013).

Kultura konß iktu jako bariera 
dla procesu pokojowego

Kultura konß iktu charakteryzuje si% symbolami pro-
muj!cymi kontynuacj% konß iktu i bazuj!cymi na o"miu 
w!tkach konß ikt podtrzymuj!cych. Wszystkie te w!t-
ki maj! jedn! funkcj%: u atwiaj! adaptacj% do kontekstu 
konß iktu, stwarzaj!c psychologiczne zaplecze pozwala-
j!ce spo ecze&stwu #y$, zachowuj!c sens, przewidywal-
no"$ i witalno"$. Wszystkie s! przyczyn! tej samej orien-
tacji nap%dzaj!cej nierozwi!zywalny konß ikt; orientacji 
sugeruj!cej, #e #!dania powoduj!ce konß ikt s! zasadne 
i niezb%dne dla #ycia spo ecznego; #e rywal jest wyst%pny 
i wyrzucony poza granice normatywnych grup, w prze-
ciwie&stwie do grupy w asnej, b%d!cej oÞ ar! oraz 'ród-
 em cnót. Przekonania te maj! za zadanie zmobilizowa$ 
cz onków spo ecze&stwa nie tylko do wsparcia konß iktu, 

ale równie# do aktywnego w nim udzia u,  !cznie z po-
"wi%ceniem #ycia.

W swej istocie w!tki, pojawiaj!ce si% w pami%ci zbio-
rowej i etosie konß iktu, mog! by$ postrzegane jako kon-
serwatywny system ideologiczny zwi!zany z kontekstem 
konß iktu (Bar-Tal, Sharvit, Halperin, Zafran, 2012). Ten 
system, maj!cy 'ród o w podzielanych emocjach, tworzy 
niezwykle uproszczony i jednostronny obraz, s u#!cy 
za pryzmat, przez który jest postrzegana rzeczywisto"$ 
konß iktu [zob. badanie Bar-Tala, Raviva, Raviv i Dgani-
-Hirscha (2009), pokazuj!ce jak etos konß iktu wp ywa 
na percepcj% konß iktu, oraz badanie Bar-Tala i zespo u 
(2012), weryÞ kuj!ce ideologiczne funkcje etosu konß iktu 
oraz pokazuj!ce, jak s u#y on jako Þ ltr do oceny obecnych 
najwa#niejszych zdarze& lub informacji]. System ten do-
starcza informacji, symboli i wiedzy, które potwierdzaj! 
i uprawomocniaj! hegemoniczne w!tki kultury konß iktu. 
Dlatego jest on konsolidowany, utrwalany i wzmacniany 
nawet wbrew przecz!cym mu informacjom. Umieszczony 
w kulturze konß iktu, s u#y jako powa#na przeszkoda dla 
jego pokojowego rozwi!zania.

Spo ecze&stwa uwik ane w nierozwi!zywalny konß ikt 
z regu y podejmuj! wysi ki, maj!ce utrzyma$ dominuj!-
ce w!tki kultury konß iktu i wspiera$ jego kontynuacj%. 
Stosuj! ró#norodne mechanizmy spo eczne blokuj!ce 
pojawienie si% i upowszechnienie informacji przedsta-
wiaj!cych alternatywny obraz konß iktu, rywala, w asnej 
grupy i/lub celów konß iktu. Informacji humanizuj!cych 
rywala i rzucaj!cych nowe "wiat o na konß ikt; sugeru-
j!cych, #e d!#enia mog! by$ przedmiotem kompromisu 
a po drugiej stronie istniej! partnerzy, z którymi mo#liwe 
jest osi!gni%cie pokojowego porozumienia; #e pokój jest 
satysfakcjonuj!cy, a konß ikt kosztowny; #e kontynuacja 
konß iktu jest szkodliwa dla spo ecze&stwa i dostarczaj!-
cych dowodów na wspó odpowiedzialno"$ grupy w asnej 
za kontynuacj% konß iktu oraz pope nionych przez ni! nie-
moralnych czynach.

W"ród spo ecznych mechanizmów, u#ywanych do kon-
troli i utrzymywania kultury konß iktu, mo#na wymieni$: 
ci!g e rozpowszechnianie informacji wspieraj!cych do-
minuj!cy repertuar; rz!dow! cenzur% informacji; rozpo-
wszechnianie dezinformacji, stosowanie kar wobec do-
stawców alternatywnych informacji; kontrol% masowych 
mediów; delegitymizowanie alternatywnych informacji 
oraz ich 'róde ; utajnianie archiwów; popieranie i na-
gradzanie wytworów kulturowych wspieraj!cych socjo-
psychologiczny repertuar konß iktu i wiele wi%cej. Cho$ 
te mechanizmy zazwyczaj stosuj! formalne instytucje 
spo eczne, równie# jednostki mog! u#ywa$ nieformalnie 
wielu z nich, na przyk ad poprzez autocenzur% lub sto-
sowanie sankcji wobec innych cz onków spo ecze&stwa, 
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grup lub organizacji dostarczaj!cych informacji neguj!-
cych socjopsychologiczny repertuar konß iktu.

Opisany klimat spo eczny wywiera istotny wp yw na 
cz onków spo ecze&stwa, przetwarzaj!cych – jako jed-
nostki – informacje. To przetwarzanie informacji jest 
równie# naznaczone przez istnienie socjopsychologicz-
nych barier na poziomie indywidualnym. Dyskusja na te-
mat socjopsychologicznych barier na tym poziomie musi 
rozpocz!$ si% od u"wiadomienia, #e we wszystkich spo-
 ecze&stwach uwik anych w nierozwi!zywalne konß ikty, 
w ich punkcie kulminacyjnym co najmniej znaczna cz%"$ 
cz onków spo ecze&stwa ma w swoim repertuarze prze-
konania spo eczne, których 'ród em s! etos konß iktu oraz 
pami%$ zbiorowa, przy czym dla niektórych s! one wr%cz 
centralne i niepodwa#alne (Sharvit, 2008). Ten repertu-
ar jest zasadniczym sk adnikiem socjopsychologicznych 
barier, deÞ niowanych jako „zintegrowane dzia anie pro-
cesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych, 
w po !czeniu z ju# istniej!cym repertuarem sztywnych 
przekona& wspieraj!cych konß ikt, "wiatopogl!dów oraz 
emocji, którego rezultatem jest wybiórcze, stronnicze 
i zniekszta cone przetwarzanie informacji” (Bar-Tal, 
Halperin, 2011, s. 220). Funkcjonowanie tych barier 
u jednostki utrudnia i hamuje przyswajanie informacji no-
wych, mog!cych przyczyni$ si% do  atwiejszego wypra-
cowania procesu pokojowego. Jednostki nie s! po prostu 
zainteresowane ujawnieniem alternatywnej informacji, 
je#eli przeczy ona posiadanym przekonaniom o konß ik-
cie [zob. badania Halperina i Bar-Tala (2011) oraz Porat, 
Halperina i Bar-Tala (2012), które demonstruj! to w stu-
dium empirycznym, oraz badanie Bar-Tala, Halperina 
i Oren (2010), w którym zastosowano przedstawiane idee 
dotycz!ce socjopsychologicznych barier przy analizie 
spo eczno"ci izraelskich )ydów w trakcie impasu w ne-
gocjacjach mi%dzy Izraelem i Autonomi! Palesty&sk!]. 
Powodem tego zamkni%cia przed alternatywn! informacj! 
jest zamro#enie przekona& spo ecznych zawartych w nar-
racjach, co jest istot! funkcjonowania barier (Kruglanski, 
2004; Kruglanski, Webster, 1996). Ten stan zamro#enia 
przejawia si% w podtrzymywaniu przekona& spo ecznych 
wspieraj!cych konß ikt, niech%ci do szukania alternatyw-
nych informacji i oporu wobec prób perswazji sprzecz-
nych z posiadanym stanowiskiem (Kruglanski, 2004; 
Kruglanski, Webster, 1996; Kunda, 1990). Zamro#enie 
przekona& spo ecznych zwi!zanych z kultur! konß iktu 
bazuje na dzia aniu szeregu czynników poznawczych, 
motywacyjnych i emocjonalnych (zob. zintegrowany mo-
del barier socjopsychologicznych dla stara& pokojowych, 
Bar-Tal, Halperin, 2011).

Po pierwsze, zamro#enie jako proces poznawczy 
jest utrzymywane przez sztywn! struktur% przekona& 

spo ecznych wspieraj!cych konß ikt, które wyznaje wie-
lu cz onków spo ecze&stwa. Ta sztywno"$ bazuje na 
wspó zale#no"ci przekona& spo ecznych zorganizowa-
nych w system ideologiczny; bazuje na istotnych ludz-
kich potrzebach, zaspokajanych przez te przekonania (np. 
na potrzebie pewno"ci, znacz!cego zrozumienia, prze-
widywalno"ci, poczucia bezpiecze&stwa i sprawczo"ci, 
pozytywnej samooceny i to#samo"ci, odró#niania si%, 
sprawiedliwo"ci), bazuje równie# na sposobie, w jaki te 
przekonania s! podtrzymywane – jako centralne i pewne, 
niepodwa#alne.

Drugim czynnikiem prowadz!cym do zamro#enia jest 
czynnik motywacyjny, poniewa# z za o#enia przeko-
nania spo eczne bazuj! na okre"lonych potrzebach do-
mkni%cia (zob. Kruglanski, 1989). Trzecim czynnikiem 
decyduj!cym o zamro#eniu s! trwa e, negatywne emo-
cje mi%dzygrupowe, takie jak l%k, które funkcjonuj!, 
aby zamkn!$ repertuar psychologiczny cz onków spo e-
cze&stwa i wzmocni$ sztywno"$ przekona& spo ecznych. 
*!cznikiem mi%dzy nimi i przekonaniami spo ecznymi 
jest ewaluacyjny komponent emocji. Ka#da z emocji jest 
zwi!zana z jedyn! w swoim rodzaju konÞ guracj! ogól-
nych ("wiadomych lub nie"wiadomych) ocen bod'ca 
emocjonalnego (Roseman, 1984), co oznacza, #e emocje 
s! interpretowane w "wietle przekona& spo ecznych, jak 
równie# je inicjuj!. St!d emocje i przekonania s! ze sob! 
blisko zwi!zane i stale si% wzajemnie wzmacniaj!. Gdy 
mówimy o przekonaniach spo ecznych obecnych w kul-
turze konß iktu, s! one silnie powi!zane z takimi nega-
tywnymi, powszechnie dzielonymi emocjami, jak strach, 
nienawi"$ i gniew. Dotycz! one okre"lonego "wiatopo-
gl!du, dostarczanego przez przekonania spo eczne, i gdy 
zostan! ustanowione i utrzymane jako uczucia trwa e, 
w trakcie dokonywania ocen sytuacji zwi!zanych z kon-
ß iktem aktywuj! my"li zgodne z przekonaniami spo ecz-
nymi wspieraj!cymi kontynuacj% konß iktu (Halperin 
i in., 2011).

Podsumowuj!c, realne spory o namacalne i nienama-
calne dobra sk aniaj! ludzi do wszczynania ostrych oraz 
brutalnych konß iktów, anga#uj!cych cz onków spo e-
cze&stwa i prowadz!cych do ci!g ych trudów i cierpie&, 
jak równie# znacznych strat ludzkich. Staraj!c si% roz-
wi!za$ te konß ikty, nale#y nie tylko zapyta$ o przedmiot 
sporów, lecz równie# usun!$ socjopsychologiczne barie-
ry le#!ce u podstaw tych sporów. W przeci!gaj!cych si% 
konß iktach to w a"nie te bariery cz%sto staj! si% g ówn! 
przeszkod! w ich rozwi!zaniu. Zamykaj! cz onków spo-
 ecze&stwa i utrudniaj! przetwarzanie informacji, którego 
efektem mog aby by$ alternatywna wiedza, stanowi!ca 
potencjalne wsparcie dla dzia a& pokojowych. Taka al-
terantywna wiedza jest kluczowa dla wej"cia na drog% 
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pokoju, poniewa# mo#e odmrozi$ przekonania spo eczne 
wspieraj!ce konß ikt.

WNIOSKI

Kultura konß iktu rozwini%ta w czasach nierozwi!zy-
walnego konß iktu jest kluczowym dla jego kontynuacji 
czynnikiem oraz barier! dla jego rozwi!zania; w rzeczy-
wisto"ci jest ona cz%"ci! b %dnego ko a nierozwi!zywal-
nego konß iktu. Bior!c pod uwag%, #e ten proces wyst%pu-
je równocze"nie po obu stronach konß iktu, oczywisty sta-
je si% sposób dzia ania tego cyklu przemocy. Gdy konß ikt 
rozwija si%, ka#dy z oponentów wytwarza kultur% konß ik-
tu, która pocz!tkowo pe ni istotn! funkcj%, zarówno na 
poziomie indywidualnym, jak i kolektywnym. Z czasem 
ta kultura staje si% g ównym czynnikiem motywuj!cym, 
uzasadniaj!cym oraz racjonalizuj!cym konß ikt.

Te okrutne cykle nierozwi!zywalnego konß iktu s! nisz-
cz!ce dla dobrobytu zarówno jednostek, jak i uwik anych 
w nie spo ecze&stw, stanowi!c jednocze"nie zagro#enie 
dla "wiata. Poniewa#, jak by o to przedstawione, kultura 
konß iktu odgrywa w tych cyklach istotn! rol%, #yciow! 
konieczno"ci! jest j! zmieni$, je#eli chcemy zmieni$ rela-
cje mi%dzy rywalizuj!cymi grupami i zainicjowa$ proces 
pokojowy a zatrzyma$ przemoc. Jest to kluczowe wyzwa-
nie wobec behawioralnych konsekwencji kultury konß ik-
tu w sytuacji konß iktu nierozwi!zywalnego, prowadz!c 
do przemocy, zabójstw, czystek etnicznych, a nawet lu-
dobójstwa.

Kultura konß iktu musi si% zmieni$ i zamiast niej powin-
na rozwija$ si% kultura pokoju (Bar-Tal, 2010, w druku). 
Jest to proces bardzo d ugi, stopniowy, z o#ony i trudny. 
Ale poniewa# konß ikt rozpoczyna si% w ludzkim umy"le, 
jego sko&czenie równie# tam nale#y zainicjowa$. Zmiana 
kultury konß iktu wymaga, po pierwsze, wy onienia idei, 
mówi!cych, #e kontynuacja nierozwi!zywalnego konß ik-
tu szkodzi spo ecznym d!#eniom i potrzebom, oraz idei, 
wedle których konß ikt przyczynia si% do niepowetowa-
nych strat, kosztów, trudów i cierpie& (Bar-Tal, Halperin, 
2009). Ponadto powinny si% pojawi$ idee, mówi!ce o tym, 
#e brutalny konß ikt stanowi naruszenie norm moralnych 
oraz kodeksów mi%dzynarodowych. Na tej podstawie 
mo#e powsta$ potrzeba pokojowego rozwi!zania konß ik-
tu. Ten proces zmiany zazwyczaj rozpoczyna mniejszo"$ 
promuj!ca powy#sze idee i walcz!ca o ich usankcjonowa-
nie oraz zinstytucjonalizowanie. Ta mniejszo"$ jest cz%sto 
obiektem delegitymizacji, a nawet prze"ladowa& ze stro-
ny cz onków w asnej grupy. Czasami jednak mniejszo"$ 
zwyci%#a, przekonuje wi%kszo"$ i przynosi cierpi!cym 
spo ecze&stwom upragniony pokój, dobrobyt oraz uko-
jenie. Ten proces zmieniania kultury konß iktu trwa lata. 
Ale d!#enie do pokoju nie powinno by$ marzeniem, lecz 

ci!g ym zmaganiem mobilizuj!cym jego zwolenników, 
prowadz!cym do podpisania traktatu pokojowego i osta-
tecznie utworzenia kultury pokoju (zob. Bar-Tal, 2009, 
w druku).

Premier Izraela Icchak Rabin (zamordowany w 1995 
roku), który by  architektem takiego procesu, odbieraj!c 
w Oslo Pokojow! Nagrod% Nobla, powiedzia :

„Pe ni determinacji i hartu ducha b%dziemy kroczy$ "cie#k! 
pokoju.
Nie odpu"cimy.
Nie poddamy si%.
Pokój zatriumfuje nad naszymi wrogami, poniewa# alternaty-
wa jest ponura dla wszystkich.
I zwyci%#ymy.
Zwyci%#ymy, poniewa# uwa#amy mo#liwo"$ budowania po-
koju za wielkie b ogos awie&stwo dla nas i dzieci, które po 
nas nastan!”.

To przes anie powinno by$ promowane i pami%tane!
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Cultural foundations and dynamics of intractable conßicts: 
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ABSTRACT

Intractable conßicts are deÞned as being protracted, violent, perceived as being of zero sum nature and 
unsolvable, total, and central, and parties involved have an interest in their continuation; they are demand-
ing, stressful, painful, exhausting and costly both in human and material terms. As an adaptation to these 
conditions societies develop appropriate socio-psychological infrastructure, which includes collective 
memory, ethos of conßict and collective emotional orientations. This infrastructure fulÞlls important func-
tions, on both the individual and collective levels, including the important role of formation, maintenance 
and strengthening of a social identity that reßects this conßict. It is institutionalized, disseminated and 
eventually becomes the foundation for the development of culture of conßict. Its major themes appear in 
public discourse, cultural products, school books, and societal ceremonies. The emerged culture of conßict 
ends up serving as a major fueling factor to the continuation of the conßict and as a major obstacle to its 
peaceful resolution. The infrastructure serves as major socio-psychological barriers. These barriers stand as 
major obstacles to begin the negotiation, to continue the negotiation, to achieve an agreement and later to 
engage in a process of reconciliation.

Key words: intractable conßict, culture of conßict, ethos of conßict, barriers to peace making


