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Sprawozdania 
 

Dlaczego warto pracować nad rozwiązaniem czegoś, 
co jest nierozwiązywalne? 

Sprawozdanie z konferencji 
“Dynamics and Complexity of Intractable Conflicts”  

Kazimierz n. Wisłą, 19-22 września 2006 roku 
 
Na początku XXI wieku na całym świecie trwało równolegle kilkadziesiąt konfliktów 
(zbrojnych, gospodarczych). Część z nich udało się już zakończyć; inne trwają nadal 
i nie widać szans na ich rozwiązanie. Trudność polega na tym, że interesy i cele zwaś-
nionych stron są tak skrajnie przeciwstawne, iż są w impasie: nikt nie może wygrać 
lub przegrać. Część naukowców taką sytuację nazywa „nierozwiązywalnym konflik-
tem” (intractable conflict). Jednakże czy one są z natury rzeczy niemożliwe do zakoń-
czenia, czy też nie przedstawiono skutecznych metod ich rozwiązania? W odpowiedzi 
na to pytanie rokrocznie powstaje wiele prac, teorii, wystąpień. Nowe podejścia zapre-
zentowano podczas konferencji “Dynamics and Intractable Conflicts”. 

Konferencja miała kilka równoległych zadań. Pierwszym i najważniejszym celem 
było wzbudzenie dyskusji nad zastosowaniem podejścia dynamicznej psychologii spo-
łecznej na gruncie – nauki i praktyki – długotrwałych konfliktów społecznych. Drugim 
była próba wyłonienia kilku podstawowych zasad prowadzących do nierozwiązywal-
nych konfliktów (dynamical minimalism). Trzeci cel był długofalowy: rozpoczęcie pracy 
nad kilkoma wspólnymi artykułami i projektami badawczymi. Z racji na wielość wyda-
rzeń, poniżej krótko prezentujemy najważniejsze z nich. 

Konferencję otworzyła sesja plakatowa. Wzięło w niej udział kilkunastu badaczy 
z całego świata; wśród nich byli zarówno przedstawiciele nauki: doktoranci (największa 
grupa wywodziła się z seminarium doktoranckiego nad złożonością – ISS UW – prof. 
Andrzeja Nowaka), profesorowie, jak i praktycy (np. pracujący nad konfliktem izrael-
sko-palestyńskim). Zaprezentowano na niej kilkanaście posterów prezentujących róż-
norodne podejścia do nierozwiązywalnych konfliktów: z punktu widzenia emocji i mo-
tywacji, stereotypów i uprzedzeń, modeli akulturacji. Przedstawiono także nowe propo-
zycje teoretyczne (ewolucyjne, sieciowe, demokracji deliberacyjnej – delibarative demo-
cracy). Część z nich była pierwszą publiczną prezentacją nowych teorii i należy się 
spodziewać, że wkrótce będziemy mieli możliwość zapoznania się z nimi w postaci arty-
kułów naukowych. 

W trakcie trwania dalszej części konferencji zajęcia przyjęły następujący porządek: 
przez pierwszą część każdego dnia odbywały się krótkie wystąpienia; w drugiej rozpo-
czynała się praca w podgrupach. 

Konferencję otworzył Morton Deutsch, prekursor współczesnej myśli o konflikcie /  
nad konfliktem. W referacie pt. “The study of conflict: Our legacy and future challen-
ges” poprzez anegdoty i historie ze swojego życia umieścił najnowsze badania z zakresu 
nierozwiązywalnych konfliktów w głównych nurtach psychologii społecznej, teorii kon-
fliktu oraz w ogólniejszym kontekście historycznym. Zarysował i wyznaczył w ten spo-
sób główne wyzwania stojące przed badaczami uprawiajacymi tę dziedzinę nauki. 
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Następnie zabrał głos Dean Pruitt (prowadzący Institute for Conflict Analysis and 
Resolution w George Mason University), który w swoim wystąpieniu “Dynamics and 
changes in conflict” zaproponował nowy – dynamiczny model eskalacji konfliktów; 
łączy on dwa podejścia: psychologii społecznej i teorii układów dynamicznych. Konty-
nuując ten kierunek dyskusji, dwaj następni prelegenci – Andrzej Nowak (Uniwersytet 
Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Florida Atlantic University) oraz 
Robin Vallacher (Florida Atlantic University) – przedstawili założenia dynamicznej 
psychologii społecznej i zaproponowali ich zastosowanie na gruncie konfliktów. Rezul-
tatem tych wystąpień było dopełnianie się podejścia do konfliktów prezentowanego 
przez wymienionych autorów. 

W następnym wystąpieniu Larry Leibovitch (dyrektor Centre for Complex Sys-
tems and Brain Sciences, Florida Atlantic University) zaprezentował na podstawie 
przedstawionego modelu, co fizyk może wnieść nowego do rozumienia zjawiska eskala-
cji konfliktu. 

Pierwszy panel na konferencji, prowadzony przez Daniela Druckmana, dotyczył 
dylematów i trudności metodologicznych w badaniu intractable conflicts. Dylematy te 
wyłaniają się poprzez zastosowanie podejścia dynamicznego w badaniach nad konflik-
tami. Jednakże właśnie dzięki niemu możliwe jest uchwycenie i rozumienie szerszego 
niż dotychczas spektrum procesów. 

Drugiego dnia Andrzej Nowak w swojej prezentacji rozwinął społeczny model rela-
cji społecznych Mortona Deutscha (crude law of social relations). Zaprezentowane sy-
mulacje komputerowe (współautorstwa Wiesława Bartkowskiego) dodatkowo ukazały, 
że podejście dynamiczne do konfliktów skutkuje lepszym rozumieniem procesów za-
chodzących w trakcie pracy nad rozwiązaniem konfliktów międzynarodowych. 

Daniel Bar-Tal (School of Educacion, Tel Aviv University) i Peter Coleman (dyrek-
tor International Centre for Cooperation and Conflict Resolution, Columbia Univer-
sity) w wystąpieniu zatytułowanym “Intractable conflicts: Definitions and processes” 
zaproponowali dwa różne podejścia do tzw. konfliktów nierozwiązywalnych. Bar-Tal – 
poprzez swoją głęboką znajomość kryzysu izraelsko-palestyńskiego – przedstawił spo-
łeczno-psychologiczne podstawy tego nierozwiązywalnego konfliktu. Z kolei Coleman 
podkreślił potrzebę dynamicznego podejścia ze względu na złożoność i nieoczywiste 
dynamiczne właściwości takich konfliktów. 

Jak wspomniano wcześniej, w drugiej części dnia konferencja odbywała się w pod-
grupach. W czasie prac doszło do powstania wielu ciekawych teorii i planów badań, 
czego skutkiem były zręby artykułów (np. Peace & conflict resolution), które będą rów-
nież prezentowane w trakcie następnej konferencji (odbędzie sie ona w Budapeszcie, 
w dniach 1-4 lipca 2007 r.; www.iacm-conlict.org). 

Pod koniec konferencji odbył się spajający całe spotkanie, ciekawy panel dyskusyj-
ny z udziałem Andre Bartoli, Davida Johnsona, Elizabeth Fischer-Yoshida, Janusza 
Reykowskiego i Deana Tjosvelda, pt. “Conflict transformation and intervention”, któ-
rego celem było przedstawienie praktycznych zastosowań prezentowanej wiedzy, co 
wzbudziło wiele gorących dyskusji. Wszystkie niedokończone rozmowy przenosiły się 
w kuluary i kontynuowano je w trakcie wieczornych posiłków oraz spacerów pełnymi 
uroku ulicami Kazimierza. 

Dużą wartością konferencji była integracja środowiska naukowego. Podział na 
podgrupy przebiegał zarówno na płaszczyźnie zróżnicowania stopni naukowych, jak 
również reprezentowania różnych dyscyplin naukowych psychologii, socjologii, fizyki, 
biologii czy antropologii. 

Warto na koniec wspomnieć, że konferencja oficjalnie zainaugurowała współpracę 
naukową w dziedzinie intractable conflicts pomiędzy International Centre for Coopera-
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tion and Conflict Resolution a Columbia University (Morton Deutsch i Peter Coleman) 
oraz między International Centre for the Study of Complexity and Conflict a Szkołą 
Wyższą Psychologii Społecznej (Andrzej Nowak i Lan Bui-Wrzosińska)*.• 
 

 
Wojciech Kulesza  

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
 
 

                                                 
* Osobom poszukującym więcej informacji na temat “intractable conflicts” poleca-

my strony internetowe: www.beyondintractability.com, www.icscc.spik.swps.edu.pl 
oraz www.tc.columbia.edu/ICCCR. 


