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Model teoretyczny „Nacjonalizm - Patriotyzm - Okcydentalizm” 
Patriotyzm jako jedyna racjonalna podstawa integracji europejskiej; patriotyzm a public relations 

 

PoniŜszy tekst został przygotowany na konferencję „Odniesienia toŜsamościowe Polaków – patriotyzm o wielu twarzach” , 

zorganizowaną przez Instytut Europeistyki UJ (19 V 2008, Kraków). 

 

1. ZałoŜenia analityczne 

W niniejszej pracy na temat patriotyzmu1 do analizy stosunków międzynarodowych zostaną uŜyte 

podstawy teorii konstruktywizmu (rozwijanego  m. in. przez Alexandra Wendta2) który głosi, Ŝe system 

międzynarodowy to w pierwszej kolejności świadomość ludzka – gdy zmieniają się elementy ludzkiej 

świadomości, zmienia się teŜ cały system. Wszelkie sądy, znaczenia są tworem świadomościowym, 

nieustannie drgającym i wciąŜ na nowo stwarzanym przez media i polityków, wtłaczającym je 

społeczeństwu. Jeśli pokusić się o uŜycie metafory, rzeczywistość to w pewnym sensie projekcja 

holograficzna (obraz rzeczywistości + element kreacji), która mimo, Ŝe jest odbiciem pewnego stanu 

rzeczywistości, moŜe być cyfrowo modyfikowana. Ludzka percepcja rzeczywistości składa się z obrazów, 

dźwięków, informacji i skojarzeń przekazywanych współcześnie przez media  - a więc uwzględnienie 

dyskursu medialnego jako kreatora świadomości jest istotne; człowiek współczesny to homo tele-videns. 

 

W analizie przyjęte zostają trzy dodatkowe aksjomaty w duchu konstruktywizmu: (1) świadomość 

społeczeństw jest zasobem ograniczonym - zmiany w jej obrębie się równowaŜą. Innymi słowy, poniewaŜ 

człowiek ma ograniczoną pamięć, będącą nośnikiem świadomości, to nie istnieje zmiana odbywająca się 

w próŜni - przyjmowanie jednych rzeczy do świadomości wpływa na inne jej komponenty. Świadomość 

moŜna więc wizualizować jako system naczyń połączonych. 

 

 

Rys. 1 Świadomość - naczynia połączone 

 

 

                                                 
1 Model teoretyczny oraz aksjomaty analityczne w oparciu o raport autora: Grzegorz Lewicki, „Wizerunek Polski za granicą w 
konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych”, w: Dominik Skorupa (ed.), Solidarni Wczoraj i Dziś, Kraków 2008; w 
niniejszym tekście, po części opartym na zagadnieniach raportu,  dołączona została m. in. szersza analiza słowa „patriotyzm” 
oraz rozszerzenie modelu Berry’ego; są teŜ zagadnienia nowe, przygotowane na konferencję, oraz dopisane po jej zakończeniu 
pod wpływem dyskusji. Konsekwencje wizerunku dla ekonomii i dyplomacji z powodu ograniczeń objętościowych zostały 
jedynie zarysowane. Kontakt z autorem: g.lewicki@onet.eu . 
2 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press 1999. 



[Pierwodruk: Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 23 (2008), ss.218-228] 

  

(2) W polityce państw Unii Europejskiej istnieje wykształcona historycznie (i potwierdzona historycznie) 

norma prymatu interesu narodowego przed wspólnotowym w wielu sferach stosunków 

międzynarodowych. (3) Na podstawie dwóch poprzednich załoŜeń moŜna stwierdzić, Ŝe świadomość 

naleŜy do sfer rywalizacji - podmioty stosunków międzynarodowych rywalizują o świadomość mas, aby 

kreować ją według swoich własnych celów. 

 

2. Chrzest językowy a wielość definicji 

Jeśli chodzi o patriotyzm, pierwszą rzeczą, jaka narzuca się jasno i wyraźnie komukolwiek chcącemu 

przeanalizować dyskusję na ten temat w Europie, jest niemoŜność wychwycenia spójnej definicji. 

Paradoksalnie, dzieje się tak, poniewaŜ słowo „patriotyzm” jest w odbiorze społecznym traktowane jako 

potoczne, a więc powszechnie znane. Innymi słowy, choć kaŜdy posiada własne, indywidualne 

rozumienie patriotyzmu, to uwaŜa je za rozumienie obiektywne. Tymczasem zawartość semantyczna 

terminu „patriotyzm” jest kształtowana przez wiele róŜnych, często przeciwstawnych sobie, czynników. 

W efekcie w komunikacji z innymi bardzo często uŜywa się terminu „patriotyzm” w znaczeniu całkowicie 

odmiennym od tego, jakie mają na myśli rozmówcy. Dyskusje na temat patriotyzmu właśnie dlatego 

częstokroć są Ŝmudne, długie i nudne -  kaŜdy zakłada, iŜ jego własne rozumienie jest intuicyjne i 

podzielane przez innych.  

 

Skąd taki wielki galimatias pojęciowy? Zgodnie z załoŜeniami analitycznymi zostanie przyjęte, Ŝe jest to 

wynik rywalizacji o świadomość mas, prowadzonej przez róŜne podmioty toczące swoiste gry językowe 

poprzez media. Taką tezę potwierdza choćby analiza uŜyć słowa patriotyzm w prasie polskiej w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy. Oto niektóre z pojawiających się fraz: „dziki patriotyzm”, czy „patriotyzm jak 

rasizm”3 (Gazeta Wyborcza), „prawdziwy patriotyzm narodowy” (Nasz Dziennik), „patriotyczny amok” 

(Polityka), „europejski racjonalny nacjonalizm… jako patriotyzm” (Wprost). Jak widać, słowo patriotyzm 

pojawia się tu w róŜnych kontekstach - w przypadku pierwszym, dołączony przymiotnik jest pejoratywny, 

zakłada nieokrzesanie, czy nawet postawę agresywną wobec Innego; drugi przykład sugeruje, jakoby 

istniały róŜne rodzaje patriotyzmu, z których ten prawdziwy, w odróŜnieniu do innych  ma jakieś 

szczególne związki z ideą narodu. Trzeci przykład, równieŜ nacechowany emocjonalnie, zakłada, Ŝe 

patriotyzm moŜe mieć związek z zaślepieniem, czy nawet - szaleństwem. Czwarty z kolei skleja znaczenia 

słowa patriotyzm ze słowem nacjonalizm i wiąŜe je z jakąś postawą racjonalną, mającą być popularną w 

całej Europie.  

 

                                                 
3 Zob. Tomasz śuradzki, „Patriotyzm jest jak rasizm”, Gazeta Wyborcza: http://wyborcza.pl/1,76842,4393674.html . 
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Saul Kripke, amerykański filozof języka i logik w dziele Nazywanie i konieczność śledził w jaki sposób 

nazwy zyskują znaczenie4. W wielkim skrócie, nazwa uzyskuje znaczenie w wyniku chrztu językowego - 

pewna określona grupa uwaŜana w społeczeństwie za autorytet ekspercki ustala znaczenie poprzez opis 

(deskrypcja definiująca). Następnie znaczenie rozprzestrzenia się w społeczeństwie w wyniku zawiązania 

realnego łańcucha komunikacyjnego - czyli umysłowego powiązania uŜytkownika nazwy z sytuacją jej 

nadania (deskrypcja przez odniesienie). UŜytkownik nie musi znać definicji aby uŜywać nazwy 

poprawnie. MoŜe uŜywać słowa mając w pamięci jedynie to, Ŝe ktoś inny odpowiedzialny jest za jego 

znaczenie. UŜywa wtedy nazwy, ale nie jest w stanie zrekonstruować istniejącego łańcucha 

komunikacyjnego (nie umie odpowiedzieć na pytanie skąd takie, a nie inne znaczenie). UŜytkownik moŜe 

teŜ w ogóle nie być świadomy istnienia łańcucha komunikacyjnego, dzięki któremu uŜywa nazwy. 

 

Wydaje się, Ŝe - po części przynajmniej - tak rzeczywiście funkcjonuje język. To samo zjawisko, choć 

innymi słowami krytykował Jose Ortega y Gasset, ubolewając, Ŝe myśli współczesnego człowieka to 

„puste pojemniki”, wydrąŜone flakony, na których przyklejono jedynie etykietkę ze słowem 

oznaczającym daną myśl; są nie przemyślane, ale tylko pomyślane: uŜywane na wiarę, na kredyt5. Jak 

pokazuje analiza powyŜszych przykładów z gazet, współcześnie rzeczywiście nie dba się o ścisłość języka 

- w mediach nie pojawiają się refleksje nad definicjami; zamiast tego są konotacje, skojarzenia 

konkretnych terminów z emocjami, przygotowane do bezrefleksyjnego przyjęcia przez czytelnika. 

UŜywając języka Kripkego, moŜna powiedzieć, Ŝe w Europie jest dziś mnóstwo medialnych centrów 

„chrztu językowego”, które jednak zamiast nadawać znaczenia, nadają według własnych interesów 

prostsze od nich skojarzenia, zastępujące znaczenie.  

 

3. Model teoretyczny 

Wbrew takim tendencjom, wydaje się, Ŝe spójna definicja jest konieczna. Sokrates, nauczyciel Platona, 

spędził swoje Ŝycie na szukaniu definicji słów, bowiem zauwaŜył, Ŝe w rzeczywistości prawie wszyscy 

uŜywają pojęć, których nie potrafią wytłumaczyć. To błąd, bowiem tylko mając jasne definicje moŜna 

spójnie argumentować. Jak powiada do Kaliklesa w Gorgiaszu: „Jeśli ty się ze mną na coś w dyskusji 

zgodzisz, to juŜ będzie wypróbowane dostatecznie i z mojej strony, i z twojej, i juŜ tego nie będzie trzeba 

do innej próby odnosić” 6. Aby móc argumentować, wbrew głosom mówiącym o wielości definicji słowa 

patriotyzm, czy o jego nieuchwytności proponuję definicję  triady słów, tworzących pewien model 

teoretyczny. Model ten powstał przy pełnej świadomości róŜnych zawartości semantycznych i konotacji 

                                                 
4 Saul Kripke, Nazywanie i konieczność, Aletheia, 2001. 
5 Myśli byłyby więc jedynie rusztowaniem; moŜna porównać je do czeku, który w kaŜdym momencie da się wymienić w 
okienku na pieniądze, choć posiadanie czeku nie oznacza fizycznego posiadania pieniędzy - zob. Jose Ortega y Gasset, Man 
and Crisis, W.W. Norton, 1962, s. 30 (polski przekład nosi tytuł: Wokół Galileusza, Spacja, Warszawa 1993).  
6 Platon, Gorgiasz, Antyk, Kęty 1999, s. 71. 
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emocjonalnych, jakie terminy w nim uŜyte posiadają w róŜnych kontekstach kulturowych i jest próbą ich 

funkcjonalnego ujednolicenia. 

 

Definicje zostaną oparte o intuicję największego polskiego intelektualisty XX wieku - Jana Pawła II. W 

swym dziele-testamencie Pamięć i toŜsamość pisze on: „Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem 

to, Ŝe uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąŜy, nie licząc się z prawami innych. 

Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak 

własnemu”7. Rozwijając tę intuicje moŜna stworzyć następujący model: 

. 

1. Nacjonalizm - rozumiany jako postawa jednostki zakładająca, Ŝe wartość własnego narodu jest a priori 

wyŜsza od wartości narodów innych. Z racji domniemania bezwzględnej kulturowej wyŜszości własnego 

narodu, jednostka jest w stanie Ŝądać dla niego specjalnych praw; jest takŜe bezwarunkowo skłonna 

realizować to, co uzna za interes narodowy, nawet za cenę krzywdy innych. 

 

2. Patriotyzm - rozumiany jako postawa jednostki zakładająca, Ŝe wartość własnego narodu jest równa 

wartości narodów innych. Wierząc w potencjał własnej kultury jednostka jest w stanie go twórczo 

rozwijać i realizować interes narodowy, równocześnie szanując pozostałe narody i przetwarzając ich 

dorobek kulturowy . 

 

3. Okcydentalizm8 - rozumiany jako postawa jednostki zakładająca, Ŝe wartość własnego narodu jest 

niŜsza, niŜ wartość narodów innych. Nie wierząc dostatecznie mocno w potencjał własnej kultury aby 

rozwijać ją „od środka” jednostka  widzi swój interes narodowy w naśladownictwie wzorców z zewnątrz i 

skłania się do przyjęcia proponowanych przez zewnętrze norm kulturowych, które uznaje za lepsze.   

 

                                                 
7 Jan Paweł II, Pamięć i toŜsamość, ZNAK 2005, s.73. 
8 Słowo to wydaje się bardziej odpowiednie niŜ np. kosmopolityzm, poniewaŜ w przekonaniu autora bycie patriotą nie musi 
wcale przeczyć byciu kosmopolitą, czyli fascynatem kultur zewnętrznych. Na przykład Jacek Kaczmarski, polski bard czasów 
komunizmu, uŜywał terminu „kosmopolak”, który mógłby opisywać połączenie tych dwóch postaw. 
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Rys.2 Dynamiczny model teoretyczny 

 

 

Ten orientacyjny podział jest dynamiczny: nacjonalizm i okcydentalizm są biegunami, pomiędzy którymi 

patriotyzm jest punktem równowagi. Motywacją do działania w przypadku patriotyzmu jest chęć 

utrwalania dorobku kultury, a nie jej wywyŜszania (nacjonalizm), czy teŜ odrzucenia lub zanegowania 

(okcydentalizm). Innymi słowy - pośrodku znajduje się jednostka patriotyczna, równowartościująca; im 

bardziej wywyŜsza wartość swojego narodu ponad inne, tym bardziej przesuwa się w stronę 

nacjonalizmu; im bardziej ceni kulturę narodów innych ponad swą własną, tym bardziej dryfuje ku 

biegunowi okcydentalizmu. 

 

Potencjalny zarzut, Ŝe taki model jest niewystarczający, poniewaŜ racjonalizuje patriotyzm, podczas gdy 

patriotyzm to postawa w duŜej mierze emocjonalna (jako miłość ojczyzny) naleŜy odrzucić. Komponent 

emocjonalny zawiera się bowiem w obecnym w definicji słowie „postawa”, które oznacza stosunek wobec 

zjawisk, albo sposób postępowania i zachowania wobec nich. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 

stosunek miał charakter emocjonalny. WaŜne jest to, iŜ powyŜsze definicje kładą nacisk na motywacje, 

czyli to, co powoduje podjęcie jakichś działań, a takŜe ustosunkowują się do siebie wzajemnie na bazie 

wspólnych kryteriów. Ponadto, mówiąc juŜ mniej merytorycznym językiem, model jest równieŜ sprawny 

retorycznie - odwołuje się do równości narodów, czyli doniosłego dziedzictwa rewolucji francuskiej, a 

więc byłby łatwo przyjmowalny w społeczeństwach czułych na postmodernizm. 
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4. Patriotyzm - jedyna racjonalna podstawa integracji europejskiej 

 

Posiadając definicje, moŜna przystąpić do argumentacji i dowieść, Ŝe patriotyzm rozumiany według 

ustalonych juŜ definicji jest postawą konieczną i niezbędną w społeczeństwach - w tym sensie, Ŝe 

umoŜliwia trwanie narodów i ich integrację z kulturami zewnętrznymi. Zostanie wykazane, Ŝe postawy 

odmienne od patriotyzmu - nacjonalizm, bądź okcydentalizm, są szkodliwe, gdy dominują w 

społeczeństwie. 

 

Jako wyjściowy zostanie przyjęty model akulturacji autorstwa J.W. Berry’ego9. Akulturacja jest 

rozumiana przez niego jako ustosunkowanie się jednostki do kultury, albo kultury do szerszej przestrzeni 

kulturowej. W tym kontekście potoczne rozumienie akulturacji, jakim jest „przyjmowanie przez jednostkę 

albo grupę kultury innej grupy” (Słownik PWN)10, jest węŜsze - opisuje tylko jedną z czterech moŜliwych 

form akulturacji (asymilację). 

 

Berry podzielił  sposoby akulturacji na cztery kategorie w zaleŜności od dwóch czynników: pielęgnowania 

toŜsamości własnej oraz tworzenia więzi ze światem zewnętrznym. Jeśli rozpatrywać polską kulturę w 

kontekście szerszej wspólnoty (Unia Europejska) analogicznie do rozpatrywania jednostki w kontekście 

społecznym, moŜna określić następujące postawy:  

1. Marginalizacja - występuje przy słabym zainteresowaniu pielęgnowaniem toŜsamości własnej i 

słabym zainteresowaniu rzeczywistością zewnętrzną 

2. Asymilacja - występuje przy słabym zainteresowaniu  pielęgnowaniem toŜsamości własnej i 

silnym zainteresowaniu rzeczywistością zewnętrzną 

3. Separacja - występuje przy silnym zainteresowaniu pielęgnowaniem toŜsamości własnej i słabym 

zainteresowaniu rzeczywistością zewnętrzną 

4. Integracja - występuje przy silnym zainteresowaniu pielęgnowaniem toŜsamości własnej i silnym 

zainteresowaniu rzeczywistością zewnętrzną 

 

                                                 
9 J. W. Berry, “Conceptual approaches to acculturation” (w: Kevin M. Chun et al., Acculturation: Advances in Theory, 
Measurement, and Applied Research, APA 2003). 
10 Słownik języka polskiego PWN, http://www.pwn.pl/ 
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Postawy: zainteresowanie 
zewnętrzem 

SŁABE 

zainteresowanie 
zewnętrzem 

SILNE 
toŜsamość 

własna 
SŁABA 

Marginalizacja Asymilacja 

toŜsamość 
własna 
SILNA 

Separacja Integracja 

 

Tab. 1 Model Berry’ego 

 

Model i definicje Berry’ego moŜna zestawić z ustalonymi w tekście definicjami nacjonalizmu, 

patriotyzmu oraz okcydentalizmu. Okazuje się wtedy, Ŝe długoterminowo okcydentalizm, związany ze 

słabością toŜsamości własnej (wartość własnego narodu oceniana jest nisko) i silnym zainteresowaniem 

zewnętrzem (wartość narodów innych ceni się wyŜej) prowadzi do asymilacji danej kultury w szerszym 

kontekście. W tym samym duchu nacjonalizm, utwardzając własną toŜsamość, ale przy braku 

zainteresowania zewnętrzem sprzyja separacji; natomiast patriotyzm, postawa równowartościująca 

toŜsamość własną i toŜsamości cudze sprzyja integracji.   

 

 

Postawy: zainteresowanie 
zewnętrzem 

SŁABE 

zainteresowanie 
zewnętrzem 

SILNE 
toŜsamość 

własna 
SŁABA 

Marginalizacja  
Asymilacja 

[Okcydentalizm] 

toŜsamość 
własna 
SILNA 

Separacja 
[Nacjonalizm] 

Integracja 
[Patriotyzm]  

 

Tab. 2 Rozszerzony model Berry’ego (długotrwałe korelacje) 

 

W oparciu o refleksje Berry’ego, uŜywając jeszcze innej terminologii moŜna zauwaŜyć, Ŝe patriotyzm to 

stan równowagi między wsobnością (wewnętrzną refleksją toŜsamościową), a kuzewnętrznością (chęcią 

kontaktu z Innym): 
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 Wsobność Kuzewnętrzność 

Nacjonalizm 
Tak Nie 

Patriotyzm 
Tak Tak 

Okcydentalizm 
Nie Tak 

 

Tab.3 Wsobność i kuzewnętrzność a nacjonalizm, patriotyzm, okcydentalizm 

 

 

5. Korzyści wynikające z przyjęcia modelu 

 

Jeśli priorytetem polskiej polityki jest integracja europejska11, staje się jasne, Ŝe jedynie patriotyzm, jako 

postawa dominująca w społeczeństwie umoŜliwia bezproblemową integrację. Zbyt słaba toŜsamość 

(okcydentalizm) grozi asymilacją, natomiast izolacjonistyczne odwrócenie się od przestrzeni europejskiej 

(nacjonalizm) - separacją. 

 

Patriotyzm ujęty według ustalonego modelu staje się więc postawą optymalną, konieczną do udanej 

integracji - co więcej, dzięki oparciu go o model akulturacji, do wyjaśnienia  korzyści z niego płynących 

nie potrzeba Ŝadnych wyjaśnień ideowych, a jedynie socjopsychologiczne (model Berry’ego jest 

powszechnie przyjęty wśród psychologów). Innymi słowy - patriotyzm jest postawą racjonalną;  jest to 

złoty środek, aurea mediocritas integracji. 

 

Gdyby opisany model teoretyczny  został przyjęty przez ośrodki medialne nadające znaczenie słowom, 

umoŜliwiłoby to uniknięcie wielu jałowych sporów na tematy patriotyzmu, które są często de facto 

nierozwiązywalne, poniewaŜ przeciwstawne strony na samym początku popełniają dwa błędy: inaczej 

definiują pojęcia12 i nie próbują ich uzgodnić w toku dyskusji, bo są przekonane, Ŝe druga strona posiada 

takie same definicje, albo teŜ w ogóle nie są świadome własnego rozumienia patriotyzmu, zrzucając 

odpowiedzialność za definicję na bliŜej niezidentyfikowanych innych13. 

 

                                                 
11 Tak jest w istocie -  w retoryce dyskusji na temat UE nie mówi się o asymilacji europejskiej jako wartości poŜądanej, ale 
właśnie o integracji, którą naleŜy rozumieć według definicji Berry’ego. 
12 Zob. pojęcie „chrzest językowy” w sekcji 2. 
13 Zob. pojęcie „deskrypcja przez odniesienie” w sekcji 2. 
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6. Patriotyzm a czarne public relations 

 

Obecnie świadomość europejska jest na tym etapie, Ŝe wiele podmiotów stosunków międzynarodowych 

zakłada a priori podrzędność polskiej kultury wobec ich własnej14 Rozpatrzmy ciekawy casus - 

zeszłoroczne (2007) obchody rocznicy powstania warszawskiego  zostały ocenione przez niemieckich 

gości pejoratywnie15 - jako nacjonalistyczne (a naszym rozumieniu). Tym samym tropem podąŜyło część 

niemieckich mediów. JednakŜe, skoro równe prawo do kultywowania toŜsamości zostało zapisane w 

traktacie z Maastricht, to obchody tradycyjnych świąt narodowych według ustalonych definicji nie mogą 

być nazwane nacjonalistycznymi, ale patriotycznymi. 

 

Nazywanie kultywowania cudzych toŜsamości nacjonalizmem to retoryka z ukrytym załoŜeniem: o ile 

trwanie własnej toŜsamości uznaje się za zasadne, cudzą werbalnie się umniejsza. Podejście takie bywa 

skutecznym oręŜem dyplomacji naszych sąsiadów, która - przyjąwszy załoŜenie o kulturze europejskiej 

jako systemie naczyń połączonych16 - zgodnie przyjęła, Ŝe rozwój i promocja kultury polskiej moŜe w 

świadomości europejskiej zająć część miejsca przeznaczonego obecnie na ich narodowe kultury. Taka 

postawa jest w istocie zrozumiała, to  naturalna reakcja podmiotów, które odwykły od  obecności Polski w 

aktywnej polityce juŜ kilka wieków temu. 

 

Mało kto zwraca uwagę na konsekwencje faktu, Ŝe europejskie państwa posiadają wyspecjalizowane 

komórki do spraw promocji i dobrego wizerunku. W wielkim skrócie, zajmują się one promowaniem 

dobrego wizerunku kraju - co sprowadza się głównie do ukrywania czy bagatelizowania spraw, które 

mogą nadszarpnąć wizerunek kraju, a podkreślania i „rozdmuchiwania” tych, które mogą ten wizerunek 

polepszyć. Istotną rolę gra równieŜ sterowanie zainteresowaniem opinii publicznej. Jeśli wizualizować 

sieć mediów europejskich jako hierarchiczne sieci17 (Rys. 3), to dla politycznych komórek PR (public 

relations) kluczowe staje się stworzenie sieci lojalnościowych w mediach - co umoŜliwia ekspertom PR w 

sposób niewidzialny i prawie niewykrywalny sterować świadomością opinii publicznej poprzez wpływ na 

sam tylko dobór tematów, jakie pojawiają się w tych mediach (agenda setting). To posunięcie bezpieczne 

dyplomatycznie: w dobie globalizacji selekcja jest niezbędna - tak więc łatwo uniknąć oskarŜeń o 

stronniczość, zasłaniając się neutralnymi kryteriami wyboru.  

 
                                                 
14 Zob. Grzegorz Lewicki, „Wizerunek Polski za granicą w konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych”, op. cit.  
15 Por. Mariusz Muszyński, „Renesans nacjonalizmu”, Wprost 18.11.2007. 
16 Zob. sekcja 1. 
17 Zob. A.L. Barabasi, Linked, Plume 2003; mapa na Rys. 3 pokazuje hierarchiczność internetu, jednak w identyczny sposób - 
twierdzi Barabasz - tworzą się równieŜ inne sieci medialne i lojalnościowe. Rzetelna analiza sieci lojalnościowych w mediach 
europejskich domagałaby się odrębnej publikacji - problem jednak w tym, Ŝe takie informacje są pilnie strzeŜone - wypływają 
na arenę publiczną najczęściej w wyniku wewnętrznych walk frakcyjnych,  między podmiotami próbującymi wpływać na 
ogniwa sieci.  
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Rys. 3 Mapa medialnych wpływów na podst. A.L. Barabasi, 2003; ciemniejsze wiązki to centra, w których 

obecność daje kontrolę nad komunikatami i wpływ na świadomość. Polska znajduje się poza centrami 

sieci. 

 

Przykładowe zastosowanie mechanizmów lojalnościowych w mediach [kreowanie]: argumenty o 

„nieeuropejskości”, czy „nacjonalizmie” Polski pojawiają się w mediach najczęściej przed waŜnymi dla 

polityki unijnej negocjacjami (jako element presji dyplomatycznej), lub związku z polskimi działaniami, 

które inne kraje uznają za sprzeczne ze swoim interesem - jest to przejawem skuteczności ich czarnego 

PR, kreowanego przez sztaby wyspecjalizowane w tworzeniu wizerunków negatywnych i ich eksportu do 

mediów18. 

 

Jako inny przykład [ukrywanie] moŜe posłuŜyć neonazizm niemiecki - jest on przez niemieckich 

specjalistów od politycznego PR konsekwentnie marginalizowany w świadomości europejskiej (poprzez 

usuwanie go w miarę moŜliwości z mediów), a przez dyplomatów oficjalnie potępiany (niezaleŜnie od 

osobistych sympatii). W niemieckich kręgach dziennikarskich powszechnie wiadomo, Ŝe neonaziści do 

kontaktów z mediami wykorzystują kilku lojalnych wobec siebie dziennikarzy, podczas gdy 

niekontrolowanej reszty unikają jak ognia.  

                                                 
18 Por. Roger Boyes „Oh brother”, New Statesman, 11.11.2007. 
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Natomiast w Polsce istnieje niestety tendencja do wyciągania kłopotliwych spraw wewnętrznych wprost 

na arenę międzynarodową, często ze szkodą dla naszego wizerunku za granicą. 

 

7. Patriotyzm a dyplomacja i ekonomia 

 

Wizerunek ma wpływ na dyplomację i gospodarkę. Na dyplomację, poniewaŜ kraj o dobrym wizerunku 

dobrze się kojarzy i ma o wiele łatwiejszą pozycję w nieformalnych sporach, czy negocjacjach. Na 

ekonomię, poniewaŜ popularność kultury danego kraju wpływa na popularność skorelowanych z nią 

produktów19 i odwrotnie -  zadowolenie klienta z cudzych narodowych produktów wpływa na 

podtrzymanie pozytywnego obrazu całego kraju na arenie międzynarodowej. A zatem na dobrej marce 

kraju powinno zaleŜeć i dyplomacji, i biznesowi, które powinny działać wspólnie. Warto zauwaŜyć, Ŝe 

prawidłowość ta skłania wielu specjalistów do mówienia o częściowej zamianie i pokryciu się funkcji 

państwa i korporacji20. Marka jest potrzebna w rywalizacji o wpływy polityczne, popyt na kulturę, 

inwestycje i turystów21.  

 

Co bardzo waŜne, promocja kultury danego kraju jak marki (czyli kreowanie tego, z czym kojarzy się na 

przykład Polska i polskość), aby była skuteczna, musi bazować na silnej toŜsamości - promowanie jest 

bowiem tylko ładnym opakowaniem produktu, który sam w sobie musi być atrakcyjny. Innymi słowy - nie 

da się wypromować marki kraju, jeśli jego obywatele nie będą przekonani o tym, Ŝe idea ich opisująca jest 

prawdziwa, jeśli nie będą potwierdzać jej zasadności swymi postawami. Jak zauwaŜa Wally Olins, 

światowy ekspert od spraw wizerunku państwa, „najlepsze toŜsamości nie są wynajdywane, ale 

zakorzenione w tym, co jest, w klimacie rzeczywistym, który streszczają wizualnie i promują”22. Na mocy 

prostego sylogizmu, skoro silna toŜsamość jest związana według rozszerzonego modelu Berry’ego (Tab.2) 

z patriotyzmem oraz silna toŜsamość jest podstawą dobrego wizerunku kraju, to patriotyzm jest równieŜ 

związany z dobrym wizerunkiem kraju. 

 

 

                                                 
19 Np. Gino Rossi propaguje włoskość (niezaleŜnie od tego, Ŝe marka powstała w Polsce), a Renault francuskość,  a więc im 
wizerunek Włoch czy Francji jest bardziej pozytywny, tym większy popyt na produkty tych firm. 
20 W. Olins, Trading Identities: Why Countries and Companies Are Taking on Each Others’ Roles, Foreign Policy Centre,  
2000. s.42-50. 
21 Ibidem, s.1. 
22 Ibidem, s.23. 
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8. Podsumowanie 

 

Silna toŜsamość, podstawa postawy patriotycznej (według ustalonej definicji), jest głęboko racjonalna i 

konieczna dla integracji kraju w Europie (jak twierdzą psychologowie), oraz korzystna przy tworzeniu 

dobrej i mocnej marki kraju na arenie międzynarodowej (jak twierdzą eksperci od wizerunku), co z kolei 

sprzyja wzmocnieniu pozycji dyplomatycznej.   

 

Warto o tym wszystkim pamiętać podczas polskich sporów o patriotyzm, szczególnie, gdy ktoś 

zakrzyknie, Ŝe patriotyzm jest jak rasizm, albo Ŝe jest irracjonalny. W przypadku gdy takie oskarŜenia 

padną, naleŜałoby najpierw obalić próby przemycania negatywnych skojarzeń znaczeniowych, po czym z 

jowialną manierą Sokratesa po prostu zapytać o definicje i ich logiczne konsekwencje. 

 

 

 

Grzegorz Lewicki 


