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Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm

Kapitał marek, a „doganianie Zachodu” 
ROMAN NIESTRÓJ

►

Z ust polityków raz po raz słyszymy zapowiedzi 
wskazujące perspektywy „dogonienia” przez statystycz-
nego Polaka poziomu życia przeciętnego mieszkańca 
Unii Europejskiej. Bardziej ambitni snują wizje zrównania 
się z najzamożniejszymi krajami Unii. Im dalej od momen-
tu transformacji ustrojowej, tym częściej również pojawia 
się pytanie: dlaczego właściwie dochody i zamożność 
obywateli naszego kraju tak bardzo odbiegają in minus 
od zachodnich sąsiadów? Teoria ekonomii podsuwa tutaj 
politykom proste wytłumaczenie: mniejsze dochody wy-
nikają z niższej społecznej wydajności pracy. Konkluzja 
jest przygnębiająca: zarabiamy mniej, bo jesteśmy mniej 
wydajni…. Kłóci się to z doświadczeniami i wrażeniem 
wyniesionym z obserwacji pracy za granicą na porówny-

walnych stanowiskach i zawodach. Czymże wobec tego 
jest owa mityczna „społeczna wydajność pracy”? 

Określenie „społeczna” wskazuje, że nie chodzi  
o wydajność poszczególnych osób i zakładów pracy. 
Jest to wydajność całej gospodarki narodowej, a więc 
nie jedynie „pracy”, lecz także innych kapitałów współ-
tworzących produkt krajowy brutto (PKB). O jakie kapi-
tały chodzi? 

W XVIII wieku, gdy Adam Smith, ojciec nowożytnej 
ekonomii, zastanawiał się nad „naturą i przyczynami bo-
gactwa narodów”, mogło się wydawać, że jedynym źró-
dłem wartości jest praca, i to zarówno praca żywa, jak  
i praca uprzedmiotowiona, a więc ta, której wartość wy-
raża kapitał rzeczowy w postaci maszyn, narzędzi zwięk-

Namysł nad pojęciem patriotyzmu i dyskusję na 
jego temat dobrze jest zacząć od kilku ustaleń znacze-
niowych, a także od określenia jego relacji do kilku in-
nych terminów, jak nacjonalizm, szowinizm i świadomość 
(tożsamość) narodowa. Nie uniknie się również refleksji 
nad pojęciem narodu, historycznie zmiennym i niejedno-
znacznym.

Wyraz „patriotyzm” (patriotism) pojawił się według 
słownika Merriama-Webstera po raz pierwszy na gruncie 
języka angielskiego w r. 1716. Uformowany został na 
podstawie przejętych z tradycji antycznej wyrażeń, takich 
jak gr. πατριώτης (patriotes) i jego późnołaciński odpo-
wiednik patriota , który rozpoznajemy w polskim „patriocie”. 
Wyrażenia te powiązane są pierwotnie i zasadniczo  
z pojęciem „ojczyzny” (gr. πατρία, łac. patria), ono zaś 
wywodzi się od rzeczownika pater (ojciec). Patriotyzm 
więc było to określenie przynależności do „ojczyzny”, po-
czucia więzi z innymi „kompatriotami” czyli „rodakami”. To 
również wyraz świadomości rozmaitych wobec tych ludzi 
zobowiązań z owej wspólnoty wynikających. Owi „rodacy” 
w różnych kontekstach historycznych i w rozmaitych pro-
porcjach uważani byli (są) lub siebie uważali (uważają) 
za „naród” (łac. natio). Wyraz ten poprzez skojarzenie  
z przymiotnikiem „narodzony” (łac. natus) sugeruje więź 
i status „quasi-rodzinny” ową wspólnotę kreujący i scala-
jący. Dlatego pojęcie „narodu”, oczywiście metaforyczne, 
miało i ma nadal sens polityczny. Jego wyznaczniki uzna-
wano arbitralnie: kiedyś „narodem polskim”, wcale niejed-
norodnym etnicznie, była szlachta. Nawiasem, ten wyraz 
pochodzenia niemieckiego (geslahte – „ród”)  oznaczał 

tylko „dobrze urodzonych” (!) właśnie, nie wszystkich 
„kompatriotów”, zaś pod koniec XVIII w. zaczęto w Eu-
ropie szukać dla „ludu” innych niż „urodzenie” wyznacz-
ników tożsamości wspólnoty narodowej. Upatrywano ich  
w „ziemi” (czyli wspólnocie terytorialnej), „krwi” (w po-
chodzeniu biologicznym?) i w „języku” (to już oczywiste, 
choć różnie z nim, gdy idzie o normę i estetykę, bywa). 
Stąd blisko już było do formuły nowoczesnego (ww. XIX–
XX) nacjonalizmu, czyli ideologii, która jak każda ideolo-
gia poprzestaje na mitach i urojeniach, unikając wiedzy  
o faktach i bałamucąc ludzi niezorientowanych. Za nią 
jest już tylko śmieszność ideologizacji dyskursu, czyli 
szowinizmu.

Uważam, że ten kierunek refleksji, nie tylko erudy-
cyjnie akademickiej, jest w dyskusji nad patriotyzmem 
zasadniczy. Patriotyzm, bowiem – jak z niej wynika – to 
przede wszystkim poczucie obowiązku, który był i bywa 
realizowany rozmaicie: od poświęcenia dla innych wła-
snego życia na polu bitwy albo na oddziale zakaźnym 
w służbie chorym, a także poprzez pracę w rozmaity 
sposób wykonywaną dla „ojczyzny” czyli po prostu dla 
wszystkich ludzi, których to abstrakcyjne pojęcie zbiorczo 
stara się ująć  Patriotyzm więc, albo amor patriae tj. „mi-
łowanie ojczyzny”, to nie emocjonalność, lecz racjonalna 
motywacja, którą wzruszenie, owszem, może zainicjo-
wać, ale której ono samo nie zastąpi. Istotny i jedynie 
ważny jest tylko jeden warunek: trzeba chronić pojęcia 
patriotyzmu, ojczyzny i narodu przed banałem ideolo-
gizacji. Tej bowiem z katastrofalną łatwością owe szla-
chetne idee, podobnie jak niektóre idee religijne, ulegają.

ANDRZEJ BOROWSKI
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