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Wprowadzenie 
      

Funkcjonowanie społeczeństwa w czasie długim, zwanym historycz-
nym, na danym terytorium jest zależne od wielu czynników o charakterze 
endo i egzogenicznym. Historia powszechna ukazuje różnorodne relacje, 
które zachodziły między sąsiadującymi ze sobą społecznościami od form 
współpracy do form rywalizacji i konfliktów wojennych. Po opanowaniu 
przez ludzkość sztuki żeglowania pod wiatr, a później techniki lotniczej 
stało, się możliwe ingerowanie silniejszych pod względem technicznym 
społeczeństw w funkcjonowanie innych o niższym poziomie rozwoju cywili-
zacyjnego i gospodarujących na odległych terytoriach. Współcześnie te 
klasyczne możliwości zostały wzmocnione siecią Internetu, telewizji i tele-
fonii satelitarnej oraz masową migracją ludności wykorzystującej wielkie 
możliwości transportu morskiego i lotniczego. Zatem funkcjonowanie każ-
dego społeczeństwa w XXI wieku jest zagrożone oddziaływaniem różno-
rodnych czynników generowanych przez sąsiadujące i bardzo odległe pod 
względem geograficznym społeczności. W takich warunkach szczególnego 
znaczenia w obronie tożsamości danego narodu gospodarującego na 
określonym terytorium nabierają czynniki endogeniczne o charakterze in-
tegracyjnym. Za takie determinanty można uznać silną kulturę narodową, 
silną gospodarkę, instytucje publiczne sprawnie i odpowiedzialnie działają-
ce w interesie swoich obywateli oraz wszystkie inne czynniki kształtujące 
wysoki poziom atrakcyjności warunków życia w danej społeczności i na 
terenie danego kraju. Czynnikami przenikającymi wszystkie inne determi-
nanty życia społeczności są determinanty wynikające ze składników kultu-
ry narodowej i one w ostateczności określają różnorodne zdolności współ-
czesnych społeczeństw. Wyniki wszystkich nowocześnie prowadzonych 
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badań nad potencjałowymi możliwościami społeczeństw w sferze gospo-
darki czy obrony odwołują się do elementów kulturowych. 

Celem podjętego opracowania o charakterze teoretyczno-
empirycznym jest przedstawienie wyników badań ukazujących wysoką 
rangę czynników kulturowych w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego 
gospodarki i obronnego danego kraju. Te dwie sfery spinają czynniki kultu-
ry narodowej decydującej o długookresowej trwałości danego kraju. Opra-
cowanie jest dwuczęściowe. Główne treści niniejszej części są skoncen-
trowane na przedstawieniu przesłanek teoretycznych, prawnych i histo-
rycznych, które uzasadniają łączenie myśli o obronności kraju i konkuren-
cyjności jego gospodarki na płaszczyźnie kultury narodowej. Opisana jest 
także rola kultury narodowej w kształtowaniu potencjału obronnego i kon-
kurencyjnego kraju w wymiarze fizycznym, duchowym i intelektualnym.  

 
 

Przesłanki do łączenia w kontekście kulturowym myśli 
o obronności i konkurencyjności kraju 

 
Odwołując się do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy zwrócić 

uwagę na stwierdzenia, które ukazują podstawowe cechy RP oraz zasady 
jej funkcjonowania. Konstytucja określa,1że: 1)  Rzeczpospolita Polska 
jest: państwem jednolitym; dobrem wspólnym wszystkich obywateli; demo-
kratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej; 2) władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale-
ży do Narodu, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bez-
pośrednio; 3) Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 
polskiego, jego trwania i rozwoju; 4) Rzeczpospolita Polska strzeże nie-
podległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności 
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju. Wskazane treści Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej ukazują kluczowe sfery życia narodu polskiego, które bez-
pośrednio pozostają w korespondencji z definicją kultury społeczeństwa. 
Rozumiana jest ona przez P. Sztompkę jako całościowy sposób życia cha-
rakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa się wszystko to, co 
ludzie ,,robią, myślą i posiadają” jako członkowie społeczeństwa (wzory 
działania, myślenia i wyposażenia materialnego)2. Główne komponenty 

                                                
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, War-

szawa, 1997, s. 4. 
2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2004, 

s. 255. 
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kultury to3: 1) kultura normatywna, która zawiera: normy i wartości, opisy 
działań uznawanych za właściwe/niewłaściwe; 2) kultura idealna (symbo-
liczna) obejmująca system znaczeń i symboli regulujących działania spo-
łeczne; uznane przekonania; poglądy; idee; standardowe symbole, które 
określają właściwe sposoby myślenia; definicje znaczeń; obowiązujące 
sensy zdarzeń czy zjawisk; 3) kultura materialna; składają się na nią 
przedmioty i urządzenia wymyślone lub skonstruowane przez człowieka 
oraz zmodyfikowane lub przetworzone obiekty przyrodnicze. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa zatem główne wartości, 
zasady i reguły sprawowania władzy oraz funkcjonowania członków naro-
du polskiego w różnych sferach życia społecznego. Wskazuje ona na dwie 
sfery społeczności, które mogą być dla siebie komplementarne bądź pozo-
stawać w określonej sprzeczności. Pierwsza z nich odnosi się do kraju 
rozumianego jako zamieszkane terytorium stanowiące całość polityczną 
i gospodarczą4, w tym wypadku odnosi się do terytorium zamieszkanego 
przez naród polski. Druga sfera dotyczy państwa pojmowanego jako suwe-
renna organizacja polityczna społeczeństwa zamieszkującego terytorium 
 o określonych granicach, której głównym składnikiem jest hierarchiczna 
władza publiczna dysponująca aparatem przymusu wobec jednostek i grup 
społecznych nieprzestrzegających obowiązującego prawa oraz dążąca do 
monopolu w jego stosowaniu5. W rozumowaniu ekonomicznym państwo 
jest z jednej strony często utożsamiane z rządem, z drugiej strony trakto-
wane jest jako podmiot gospodarczy, który podejmuje decyzje makroeko-
nomiczne dotyczące gospodarki jako całości, tzn. dotyczące całości społe-
czeństwa gospodarującego na danym terytorium6. W podejściu ekono-
micznym państwo pojmowane dość szeroko oznacza złożoną, zróżnico-
waną wewnętrznie, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeń-
stwa zamieszkującego określone terytorium, dysponującą władzą ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą, natomiast w bardziej potocznym okre-
śleniu pojmowane jest jako centralne oraz lokalne instytucje i urzędy pu-
bliczne, których działalność związana jest z funkcjonowaniem danego sy-
temu społeczno-gospodarczego7. Za główne funkcje państwa uznaje się 
funkcje ekonomiczne, społeczne i polityczne8. Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej nakłada dodatkowe obowiązki wobec państwa m.in. obronne9. 
W kontekście kraju za istotną kategorię należy uznać społeczeństwo ro-

                                                
3 Tamże, s. 239-240. 
4 J. Bralczyk (red. nauk.), Słownik 100 tys. potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2007, s. 327. 
5 Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 198. 
6 Na podstawie: R. Milewski (red. nauk.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002, s. 22, 385. 
7 Tamże, s. 385. 
8 Tamże, s. 386. 
9 Konstytucja…, s. 4. 
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zumiane według J. Kozieleckiego jako wielki system społeczny, który 
z jednej strony trwa wiele pokoleń i istnieje w czasie długim, zwanym histo-
rycznym. Z drugiej strony składa się z mnogości jednostek i grup zorgani-
zowanych, takich jak instytucje publiczne czy przedsiębiorstwa przemysło-
we oraz usługowe10. Autor ten stwierdza dalej, że między składnikami spo-
łeczeństwa występują różnorodne relacje i powiązania, które decydują 
o spójności systemu, a fundamentalnym, nieusuwalnym jego składnikiem 
jest kultura, pojmowana jako konglomerat wartości, znaczeń, norm i reguł 
akceptowanych przez daną zbiorowość11. W tej perspektywie Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej ukazuje naczelną wartość kultury narodu pol-
skiego jako źródło jego tożsamości, podstawę jego trwania i rozwoju. 
Z powyższego powodu należy zwrócić uwagę na podstawowy obowiązek 
każdego członka narodu polskiego, za jaki można uznać obronę swojej 
kultury i języka ojczystego, który jest komplementarną jej częścią oraz ich 
twórcze wzbogacanie. Wartości i normy kultury narodowej powinny także 
przenikać instytucjonalną strukturę państwa.  

Uwzględniając cytowane normy konstytucyjne oraz definicje państwa, 
można stwierdzić, że naród poprzez demokratyczne instytucje jako suwe-
ren decyduje o sposobie sprawowania władzy przez powołane przez siebie 
instytucje publiczne, które sprawują władzę w jego imieniu i na jego rzecz. 
Suweren decyduje także o sposobie i sile finansowania powołanych insty-
tucji z obszaru władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, od 
których oczekuje określonych usług publicznych, w tym związanych z jego 
obronnością oraz dobrym i sprawnym rządzeniem zasobami i zdolnościami 
tkwiącymi w materialnych i niematerialnych sferach gospodarującego spo-
łeczeństwa. Organizacje funkcjonujące w sferze władzy państwowej i usług 
pożytku publicznego dążą zatem do uzyskania społecznej legitymizacji 
w formie potwierdzenia swojej użyteczności poprzez zmianę postaw i za-
chowania członków społeczeństwa będących w kręgu ich oddziaływania12. 
Zatem w sferze obronności chodzi nie tylko o sprawność działania celowo 
powołanych instytucji, ale także o kształtowanie określonych postaw człon-
ków społeczeństwa na rzecz obronności kraju. W tym wymiarze za formal-
ny instrument spinający struktury państwa z interesami narodu w Polsce 
uznaje się Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, której rolę określa treść 
jej Preambuły w następujący sposób: pragnąc na zawsze zagwarantować 
prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność 
i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed wła-

                                                
10 J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akade-

mickie ,,Żak”, Warszawa, 2004, s. 19. 
11 Tamże. 
12 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, 

s. 94-95; L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej 
firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001, s. 668-669. 
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snym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako 
prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i spra-
wiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot13. Od-
nosząc się do cytowanego zapisu w kwestii obronności nie do zaakcepto-
wania jest przez suwerena odpowiedzialność przed Bogiem lub przed wła-
snym sumieniem decydentów wybranych przez naród do sprawowania 
funkcji państwowych, w tym obronnych. Ich obowiązki w tym wymiarze 
określa dalej Konstytucja następująco: Rzeczpospolita Polska strzeże nie-
podległości i nienaruszalności swojego terytorium14. Zatem za stopień 
przygotowania kraju do obronny oraz kształtowanie jego potencjału obron-
nego powinni krajowi decydenci publiczni ponosić odpowiedzialność przed 
swoim suwerenem, tzn. narodem polskim.  

Instytucje państwowe Rzeczypospolitej Polskiej w swoim wielosekto-
rowym działaniu powinny kierować się przede wszystkim myślą związaną 
z obronnością kraju jako pochodną kultury społeczeństwa i potencjału kon-
kurencyjności jego gospodarki. Ta ostatnia kategoria  może być interpre-
towana w sposób statyczny lub dynamiczny. W ujęciu statycznym konku-
rencyjność gospodarki rozumiana jest jako zdolność gospodarki do spro-
stania konkurencji międzynarodowej oraz stopień w jakim dany kraj może 
w warunkach wolnego rynku produkować towary i usługi spełniające wy-
magania międzynarodowego rynku oraz równocześnie utrzymać i zwięk-
szać realne dochody ludności w długim okresie15. W podejściu dynamicz-
nym konkurencyjność gospodarki oznacza bieżący stan lub kierunek zmian 
w stosowaniu środków, którymi dysponuje dany kraj w obrębie określonej 
zdolności konkurencyjnej, tzn. zdolności do rywalizacji o korzyści związane 
z udziałem kraju w międzynarodowym podziale pracy16. Potencjał konku-
rencyjny gospodarki/kraju jest głównie determinowany przez17: wielkość 
i strukturę zasobów produkcyjnych (zasoby naturalne, infrastruktura eko-
nomiczna, zasoby siły roboczej, zasoby kapitałowe, zasoby i poziom tech-
nologii) i efektywność ich wykorzystywania; system społeczno-
ekonomiczny i politykę gospodarczą rządu; możliwość oddziaływania na 
międzynarodowe otoczenie ekonomiczne; jakość instytucji i ich wpływ na 
innowacje; stabilność makroekonomiczną. Natomiast za główne determi-

                                                
13 Konstytucja…, s. 3. 
14 Tamże, s. 4. 
15 M. Gorynia, E. Łaźniewska (red. nauk.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s. 128-129. 
16 J. Macias, Konkurencyjność gospodarki – zagadnienia terminologiczne i metodolo-

giczne, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 2/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź, 2006, s. 126-127. 

17 M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium..., s. 131-132. 
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nanty obronności państwa uznawane są takie czynniki jak18: położenie 
geopolityczne państwa, jego zagrożenia i wyzwania, odpowiedzialność 
narodowa, świadomość obronna społeczeństwa oraz takie potencjały mo-
cy obronnej jak potencjał: ekonomiczny, moralny, naukowo-techniczny, 
wojskowy, polityczny. Można zatem dostrzec zazębianie się determinan-
tów obronności, konkurencyjności na płaszczyźnie kulturowej. 

Nawiązując do wyżej przedstawionych definicji kultury narodowej, kra-
ju, państwa i konkurencyjności gospodarki należy stwierdzić, że obronność 
kraju jest pojęciem szerszym i głębszym przedmiotowo od pojęcia obron-
ność państwa, które jest preferowany przez badaczy tej problematyki. Za-
tem obronność kraju wymaga poszerzenia i pogłębienia analizy w zakresie 
identyfikacji podstawowych czynników jego obronności i konkurencyjności 
z uwzględnieniem elementów kultury narodowej, języka ojczystego, infra-
struktury społecznej (prawa, norm moralnych, zwyczajów itp.), poziomu 
jego atrakcyjności i jakości życia oraz funkcjonowania obywateli, a także 
stopnia podmiotowości jego obywateli. Współcześnie obronność Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako państwa jest ujmowana autonomicznie w ramach 
suwerennej polityki obronnej w sposób statyczny lub dynamiczny oraz 
określana w podejściu konwencyjnym w sposób mieszany, wynikający 
z reguł Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, postanowień Soju-
szu Północnoatlantyckiego oraz innych umów międzynarodowych (tab. 1.). 

 
Tabela 1. Przykładowe definicje obronno ści państwa w podej ściu  

autonomicznym i konwencyjnym 

Typ podejścia do 
definiowania 
obronności pań-
stwa 

Sposoby inter-
pretowania  
obronności pań-
stwa 

Treść definicji obronności państwa 

Autonomiczne Dynamiczne  Obronność państwa jest dziedziną 
bezpieczeństwa obejmującą wykorzy-
stanie całego potencjału państwa (za-
równo militarnego, jak i niemilitarnego) 
do przeciwdziałania szczególnym za-
grożeniom, jakimi są zewnętrzne za-
grożenia polityczno-militarne, w tym 
kryzysowe i wojenne. 

Statyczne Obronność państwa to jedna z funkcji 
państwa, której realizacja wyraża się 
w podejmowaniu niezbędnych przed-
sięwzięć zapewniających bezpieczeń-

                                                
18 B. Wiśniewski, Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, 2014, s. 35. 
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stwo kraju, gotowość wszystkich orga-
nów i ogniw administracyjno-
gospodarczych, sił zbrojnych oraz ca-
łego społeczeństwa do jego obrony na 
wypadek zagrożenia wojennego. 

Konwencyjne Dynamiczno-
statyczne 

Obronność państwa to stan charakte-
ryzujący się stopniem zdolności po-
szczególnych elementów systemu 
obronnego państwa do realizacji usta-
lonej polityki bezpieczeństwa – w tym 
przede wszystkim do przeciwdziałania 
i likwidacji określonych zagrożeń dla 
żywotnych interesów bezpieczeństwa 
narodowego, a także do usuwania 
skutków kryzysów i incydentów naru-
szających to bezpieczeństwo – zarów-
no w wymiarze narodowym, jak też na 
płaszczyźnie globalnej w ramach dzia-
łań sojuszniczych NATO oraz uzyska-
nego mandatu innych organizacji mię-
dzynarodowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Wiśniewski, Przygotowania obronne resortu 
spraw wewnętrznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, 2014, 

s. 29-30. 

 
Wśród wymienionych definicji obronności państwa tylko jedna z nich, 

tzn. autonomiczno-dynamiczna, wskazuje na bezpośrednią służebność 
instytucji publicznych w sferze bezpieczeństwa i obronności wobec spo-
łeczności zamieszkującej dane terytorium. Siły zbrojne i instytucje admini-
stracyjno-gospodarcze przyjmują w tym przypadku na siebie główną od-
powiedzialność za realizowanie funkcji obronnej państwa wobec społe-
czeństwa. W koncepcji konwencyjnej pojawia się oderwanie bezpośredniej 
odpowiedzialności instytucji państwowych za obronność kraju, ponieważ to 
instytucje państwowe określają bez dostrzegania woli suwerena politykę 
bezpieczeństwa, która może sprawy obronności kraju marginalizować.  

W pełni autonomiczne instytucje państwowe mogą być także skłonne 
do podejmowania działań quasi-obronnych poza granicami kraju z zamia-
rem osiągania pośrednich celów, którym pozornie mogą być przypisywane 
żywotne interesy bezpieczeństwa narodowego. Zatem odwołując się do 
cytowanych zapisów w Konstytucji, należałoby szczególny nacisk położyć 
na kształtowanie obronności kraju. Jest ona rozumiana jako zdolność sił 
tkwiących w społeczeństwie tworzonym przez naród i będących w dyspo-
zycji Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującej w hierarchicznej strukturze 
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instytucji o charakterze państwowym, do obrony zwartości kraju poprzez 
przeciwdziałanie zagrożeniom naruszającym jego żywotne interesy osa-
dzone na utrzymaniu niepodległości i suwerenności państwa oraz nienaru-
szalności terytorium będącego pod jego jurysdykcją, a także zdolność wy-
żej wymienionych wspólnych sił do udaremnienia działań podejmowanych 
przez różnych agresorów i interwentów w celu naruszenia podstaw wital-
ności społeczeństwa, jego tożsamości kulturowej oraz dobrostanu jego 
obywateli. Teoretyczne podłoże koncepcji obrony kraju wynika m.in. z do-
robku polskiego antropologa B. Malinowskiego. Twierdzi on, że ludzie 
w swoich działaniach motywowani są przez potrzeby dwojakiego rodzaju19: 
1) potrzeby pierwotne, związane z ich naturą biologiczną; 2) potrzeby 
wtórne, związane z ich naturą społeczną, faktem współżycia z innymi 
ludźmi w społeczeństwie. Stwierdza on dalej, że ludzkie potrzeby są za-
spokajane przez instytucje, czyli zbiorowości ludzi powiązanych wspólnym 
zadaniem, wspólnymi regułami i dysponujących wspólnymi urządzeniami 
technicznymi, które stanowią część kultury jako instrumentalnego aparatu 
zaspokajania ludzkich potrzeb20. Na potrzeby pierwotne (biologiczne) od-
powiada pierwotna organizacja instytucjonalna: a) instytucje zaopatrzenia 
w żywność; b) pokrewieństwa, małżeństwa i reprodukcji; c) ochrony i obro-
ny przed zagrożeniami; na potrzeby wtórne odpowiadają: a) instytucje 
prawne; b) instytucje ekonomiczne; c) instytucje wychowawcze; d) instytu-
cje polityczne21. Zatem sprawę obronności kraju należy traktować jako 
kwestię podstawową z punktu widzenia potrzeb każdego członka danego 
społeczeństwa. Czyni to z niej kwestię wspólną, kulturową i wymagającą 
instytucjonalnego rozwiązania, bowiem ,,człowiek jest maszyną do redukcji 
lęku”22, który jest przyczyną negatywnych uczuć, takich jak cierpienie, 
gniew, agresja, stres oraz społecznie niekorzystnych zachowań związa-
nych ze stanami depresyjnymi, nadużywaniem alkoholu, leków, narkoty-
ków23 i można dodać także emigracji z danego kraju lub zobojętnienia na 
sprawy decydujące o jego trwaniu. W ramach obronności kraju powinny 
być podejmowane różnorodne przedsięwzięcia mające na celu podnosze-
nie poziomu dobrostanu obywateli (wysoki stopień dostępności dóbr mate-
rialnych i niematerialnych oraz usług publicznych o wysokiej jakości), po-
ziomu ich satysfakcji i zadowolenia z życia na danym terytorium oraz dumy 
narodowej. Za główny  instrument budowania potencjału obronności kraju 
w sposób pośredni należy uznawać składniki kultury danego społeczeń-
stwa i jego kształtowanie na model społeczeństwa aktywistycznego i celo-

                                                
19 P. Sztompka, Socjologia…, s. 247. 
20 Tamże. 
21 Tamże, s. 248. 
22 J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne..., s. 88. 
23 Tamże. 
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wo-racjonalnego, tzn. społeczeństwa, które wie jakie powinno być i które 
chce decydować o swojej przyszłości oraz modelu funkcjonowania24.  

 
 

Kultura jako czynnik konkurencyjności  
i obronności kraju 

 
Kultura danego społeczeństwa wraz z jego językiem stanowią kom-

plementarne jego części i spełniają w nim szereg funkcji. Sprawiają one, 
że poszczególne jednostki nabywają świadomość, cechy istoty społecznej, 
możność poznawania, opisywania i emocjonalnego przeżywania zastane-
go świata oraz możność podejmowania decyzji w celu zaspokajania swo-
ich potrzeb niezbędnych do zachowania egzystencji swojej i innych człon-
ków społeczeństwa. Kultura jako zobiektywizowana sfera pozwala także 
utrzymać ciągłość istnienia danego społeczeństwa oraz kreować poczucie 
tożsamości i bezpieczeństwa jednostek, jak i całej wspólnoty. Funkcjonuje 
ona nawet w sytuacji, kiedy interesów społeczeństwa danego kraju nie 
reprezentują instytucje państwowe, czego doznał szczególnie polski naród 
w okresie rozbiorów I Rzeczpospolitej. Można zgodzić się z twierdzeniem, 
że kultura to niepisana księga praw rządzących grą społeczną; prawa te są 
przekazywane nowym członkom społeczeństwa i zapadają głęboko w ich 
umysły25. Zatem każde ludzkie działanie pozostaje zakorzenione w szer-
szym kontekście społecznym i instytucjonalnym26 i z tego też powodu kul-
tura stanowi także ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, 
zdolności obronnych i konkurencyjnych gospodarki. Szczególne znaczenie 
kultury w tych procesach wynika m.in. z tego względu, że wyzwala ona 
zaufanie i kapitał społeczny oraz kapitał instytucjonalny związany ze 
sprawnym funkcjonowaniem instytucji publicznych27. W kwestii obronności 
kraju bardzo ważny jest kapitał społeczny często rozumiany jako potencjał 
kooperacji w grupie/zbiorowości, ponieważ decyduje on o produktywności 
pracy zbiorowej, w różnych aspektach28. Z punktu widzenia jednostki kapi-
tał społeczny jest zmagazynowanym w innych ludziach potencjałem ko-
operacji (uwzględnienia mojego dobra/interesu), a w konsekwencji tego, co 

                                                
24 M. Mroziewski, Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagad-

nienia w podejściu aksjonormatywnym, Difin, Warszawa, 2014, s. 18. 
25 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, 2011, s. 41. 
26 A. Giza-Poleszczuk, Gospodarka i uczucia moralne, [w:] J. Kochanowicz, M. Marody 

(red. nauk.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010, 
s. 273. 

27 G. Kołodko, Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, Ekonomista, nr 5, Warszawa, 
2004, s. 617-618; D. C. North, Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze, Forum Obywatel-
skiego Rozwoju, Warszawa, 2007, s. 3. 

28 A. Giza-Poleszczuk, Gospodarka..., s. 273. 
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mogę uzyskać dzięki ich współdziałaniu; jednostka może zatem warto-
ściować zarówno grupy, jak i inne jednostki z punktu widzenia ich wartości 
dla kooperacji29. To wartościowanie wraz z kapitałem społecznym rodzi 
kulturę zaufania osobistego i instytucjonalnego, która sprawia, że realizo-
wane działania są korzystniejsze i mniej ryzykowne; stymuluje ona także 
innowacje, wynalazki i aktywność (działania transgresyjne), scala wspólno-
tę, wycisza konflikty i antagonizmy, pozytywnie oddziałuje na porządek 
społeczny, na odpowiedzialność władzy i bezpieczeństwo obywateli30. Kul-
tura zaufania wyzwala także31: rządy prawa, walkę z korupcją, uporządko-
wanie gospodarki i administracji, bezpieczeństwo publiczne, przestrzega-
nie praw i egzekwowanie obowiązków instytucji oraz przedsiębiorstw, wpa-
janie zasad moralnych, rozwój postaw prospołecznych i walkę z objawami 
patologii. Zatem jakość kultury narodowej jest czynnikiem prymarnym 
w kwestii kształtowania materialnego, ludzkiego i intelektualnego potencja-
łu konkurencyjności i obronności kraju. Kultura narodu sama spełnia także 
instrumentalną funkcję obronną tożsamości danej społeczności i jest także 
przedmiotem obrony jako całość, w tym również jej składniki. Z punktu 
widzenia kształtowania obronności kraju za istotne należy uznać spostrze-
żenie P. Bourdieu, że nadrzędne nad różnymi polami instytucjonalnymi 
i różnymi formami kapitału jest ,,pole władzy”; przedmiotem walki, konte-
stacji i celem władzy jest panowanie nad kulturą, centralnym zasobem ży-
cia społecznego, poprzez reprodukowanie nierówności, zniekształcanie 
wiedzy, dominację kulturową32. Zatem można dostrzec określone instru-
menty, które mogą być wykorzystywane w procesach akulturacji33. We 
współczesnych warunkach tożsamość kulturowa jednostek, grup i narodu 
tworzona jest przez nakładanie się wielorakich i różnych wpływów kulturo-
wych, którym podlegają, w tym m.in. pod wpływem oddziaływania kultur 
ponadnarodowych. Według J. Kozieleckiego tożsamości kulturowej  
współczesnie szczególnie zagrażają takie zjawiska, jak34:  

1. ekspansjonizm kulturowy; ekspansjoniści, często patrzący na ob-
cych z poczuciem wyższości i dysponujący ogromnymi środkami material-
nymi, starają się zdominować rynki i instytucje publiczne innych krajów 
swoją kulturą materialną, symboliczną i socjentalną (dotyczącą stosunków 
między jednostkami, grupami i instytucjami), co rodzi egzystencjalne za-
grożenia dla kultur relatywnie małych społeczności; 

                                                
29 Tamże. 
30 J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne..., s. 190-192. 
31 Tamże. 
32 P. Sztompka, Socjologia..., s. 238. 
33 Szerzej o wpływie nierówności społecznych na kulturę narodową w treści drugiej 

części opracowania. 
34 J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne..., s. 39, 166, 185-187. 
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2. hybrydyzacja kulturowa; polega ona na przypadkowym, losowym, 
anarchicznym mieszaniu się kultur, co prowadzi do rozmycia tożsamości 
kulturowej; 

3. niewolnicze naśladowanie i epigońska imitacja wytworów należą-
cych do diametralnie odmiennych kultur, co redukuje naturalne skłonności 
do samodzielnego dokonywania transgresji twórczych i innowacyjnych. 
Niewolnicza imitacja zmniejsza szacunek innych do naśladowców, obniża 
w dłuższym okresie ich poczucie wartości, bowiem z zasady wyżej cenione 
są rozwiązania oryginalne niż naśladowane. Skłonność do niewolniczego 
naśladowania prowadzi do podziału narodów na społeczeństwa zdomino-
wane działaniami normalnymi (zachowawczymi lub ochronnymi status quo) 
bądź  działaniami transgresyjnymi, tzn. twórczymi, innowacyjnymi i eks-
pansywnymi, które przekraczają dotychczasowe granice ludzkich osią-
gnięć materialnych, symbolicznych, społecznych i kulturowych, co skutkuje 
tworzeniem nowych wartości i osiąganiem nowych korzyści. 

Można stwierdzić, że funkcja polityczna kultury związana z panowa-
niem nad nią ukazuje jej wielką wagę w kontekście obronności kraju, po-
nieważ opanowanie pola kulturowego jest podstawowym środkiem do: 1) 
ukształtowania ładu społeczno-gospodarczego, w tym obronnego na rzecz 
osłabienia potencjału obronnego danego kraju; 2) częściowego panowania 
nad mentalnościową, duchową i aksjonormatywną sferą danego społe-
czeństwa, co może być wykorzystane przez interwenta do wzmocnienia 
własnej siły obronnej lub do ,,osłony” działań zmierzających w końcowym 
efekcie do osiągnięcia przez niego innych celów strategicznych.  

Kontrolowanie przez interwenta obszaru kulturowego pozwala także 
na wykorzystanie innych funkcji kultury w celu podzielenia społeczeństwa 
uznawanego za przeciwnika m.in. poprzez rozwijanie subkultur bądź 
kontrkultur i ukierunkowania jego wysiłków na rzecz swoich warto-
ści/interesów bądź ukierunkowania manipulowanego społeczeństwa na 
podejmowanie zbędnych działań, które mogą implikować tracenie przez 
nie ważnych zasobów na tzw. bocznym torze swojego funkcjonowania. 
Kształtowanie pola kulturowego pozwala także na ukierunkowanie danego 
społeczeństwa do działania w przestrzeni działań transgresyjnych lub nor-
malnych, standardowych i powszechnie znanych zatem mniej wartościo-
wych.  

Za silne czynniki, które umożliwiają przeciwstawienie się interwentom 
w polu kulturowym, należy uznać wysoki poziom rozwoju kultury zaufania 
w społeczeństwie. Zdaniem P. Sztompki  ten rodzaj kultury w danym pań-
stwie jest efektem35: stabilności i transparentności normatywnej; trwałości 
porządku społecznego; sprawnego funkcjonowania systemu, poszczegól-
nych instytucji, ról czy osób; podporządkowania władzy regułom prawa; 

                                                
35 P. Sztompka, Socjologia..., s. 318-319. 
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konsekwentnego realizowania uprawnień i egzekwowania obowiązków; 
funkcjonowania jasno sformułowanych reguł prawnych, moralnych i zwy-
czajowych, które gwarantują: sprawiedliwość, postępowanie fair, bezpie-
czeństwo socjalne, ochronę obywateli i prawa podmiotowe. Silne odwoła-
nie do determinantów kultury zaufania jako czynników obronnych można 
znaleźć w założeniach strategii obronnej Unii Europejskiej. W ramach Eu-
ropejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony przewiduje się stosowanie jako 
instrumentów obronności takich walorów ustrojowych Unii Europejskiej jak 
jej dążenia do36: stabilizacji, przestrzegania praw człowieka, praktyk do-
brego rządzenia, ustalania rządów i struktur demokratycznych, utrzymy-
wania zaufania podatników, unikania łamania prawa i powstawania ubocz-
nych ofiar podczas prowadzenia operacji militarnych. Wymienione instru-
menty obronności Unii Europejskiej wynikają z głównych jej celów przyję-
tych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej takich jak37: a) wspieranie pokoju, dobrobytu jej narodów i takich 
wartości jak: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, 
równość, w tym równość kobiet i mężczyzn, państwo prawne, pluralizm, 
niedyskryminowanie, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, b) ustano-
wienie rynku wewnętrznego; c) dążenie do stworzenia warunków zapew-
niających: trwały rozwój Europy; stabilność cen; rozwój społecznej gospo-
darki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego za-
trudnienia i postępu społecznego; wysoki poziom ochrony i poprawy jako-
ści środowiska; postęp naukowo-techniczny; wspieranie spójności gospo-
darczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarność między Państwami 
Członkowskimi.  

Założenia polityki obronnej Unii Europejskiej oraz dotyczące standar-
dów jej funkcjonowania generalnie zmierzają do stworzenia kultury zaufa-
nia systemowego, instytucjonalnego, opiekuńczego i aksjologicznego, któ-
ra wytwarza poczucie porządku, przewidywalności, regularności i bezpie-
czeństwa egzystencjalnego38. Zatem w aspekcie kulturowym obronność 
i konkurencyjność kraju w długim okresie jest determinowana kilkoma klu-
czowymi czynnikami o charakterze niematerialnym (rys. 1.). 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
36 Rocznik Strategiczny 2006/07, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 

2007, s. 344. 
37 M. Mroziewski, Zarządzanie..., s. 130-131. 
38 Por. P. Sztompka, Socjologia..., s. 318-319. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Niematerialne czynniki długookresowej zdoln ości do obrony kraju 
i jego konkurencyjno ści 

 
Badania ukierunkowane na znalezienie zależności miedzy wskaźni-

kiem uczciwości aparatu państwowego a dobrobytem wybranych krajów 
Unii Europejskiej potwierdzają, że jest ona dodatnia39, tzn. im wskaźnik 
uczciwości państwa jest wyższy tym większa wartość PKB przypada na 
jednego mieszkańca, co umożliwia także skuteczniejsze przygotowanie sił 
zbrojnych, instytucji publicznych i społeczeństwa do obrony kraju. Shelby 
D. Hunt poprzez badania uzasadnił, że moralne zachowania ludzi, promo-
wanie przez instytucje społecznego zaufania generuje bogactwo narodów, 
że społeczne zaufanie bezpośrednio wpływa na poziom dobrobytu40. 
W interpretacji tego zjawiska społecznego ważne spostrzeżenia formułuje 
D. C. North, który stwierdza, że kultura to ładunek wartości zawierający 
standardy zachowania, które rozwijały się, aby rozwiązywać problemy wy-
miany (społecznej, politycznej, ekonomicznej). Uważa, że kultura tworzy 
podstawowy ,,zasób kapitału”, wynikający z kształtowania zasad formal-
nych i ograniczania zasad nieformalnych, co w sumie składa się na układ 
instytucjonalny kształtujący język, pozwalający na interpretowanie informa-
cji i ich kodowanie oraz kształtujący poziom uczciwości w procesach wy-

                                                
39 M. Mroziewski, Zarządzanie..., s. 48-49. 
40 S.D. Hunt, Trust, Personal Moral Codes, and the Resource-Advatage Theory 

of Competition: Explaining Productivity, Economic Growth, and Wealth Creation, Contem-
porary Economics, vol. 6, nr 2, 2012, s. 16. 
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miany; kultura członków społeczeństwa to w sumie coś więcej niż mie-
szanka różnych rodzajów wiedzy41. Kraje wysoko rozwinięte osiągnęły 
relatywnie wysoki poziom efektywności adaptacyjnej do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej poprzez ustanowienie zasad formal-
nych, które prowadzą do dobrze określonych praw własności, efektywnej 
konkurencji, zdecentralizowanego podejmowania decyzji, usuwania nie-
powodzeń, efektywnego egzekwowania umów, wspierania przedsiębior-
czych talentów oraz przestrzegania zasad uczciwości i dobrej roboty przez 
jednostki42. Wysoka wartość PKB per capita społeczeństw opartych na 
zaufaniu skorelowana jest także dodatnio z ich poziomem transgresyjno-
ści43, co stanowi podstawę ich długookresowej konkurencyjności i obron-
ności.  

 
 

Podsumowanie 
 
Na podstawie wyżej wymienionych czynników decydujących o poten-

cjale obronności i konkurencyjności kraju należy stwierdzić, że o ich warto-
ści decydują głównie czynniki kulturowe i instytucjonalne. Odwołując się do 
znaczenia artefaktów kultury funkcjonującej w danym społeczeństwie, 
a szczególnie kultury zaufania, można stwierdzić, że Polskę cechuje od 
ostatniej dekady dwudziestego wieku relatywnie niski stopień uczciwości 
władzy i niski poziom transgresyjności instytucji publicznych. Te fakty skut-
kują nisko rozwiniętym poziomem kultury zaufania oraz zaniżonymi, w re-
lacji do potencjalnych możliwości, zdolnościami kraju do jego obrony i kon-
kurowania44. Stwierdzony stan kraju w aspekcie kulturowym pogarsza 
względnie silne oddziaływanie różnorodnych interwentów dążących, zda-
niem autora, do akulturacji narodu polskiego, osłabienia jego witalności, 
obniżania poziomu transgresyjności, a także potencjału demograficznego45 
oraz intelektualnego.  Wskazane bariery potencjałowe kraju są generowa-
ne poprzez: drenaż krajowych mózgów; relatywnie silne kontrolowanie 
przez interwentów środków masowego przekazu i strumieni przepływu 
środków finansowych oraz interweniowanie przez nich po zakończeniu 
drugiej wojny światowej w proces tworzenia przez naród polski ,,kompasu 
moralnego” i relatywnie trwałego systemu wartości, co skutkuje skompli-

                                                
41 D.C. North, Instytucje..., s. 13.  
42 Tamże, s. 11-12. 
43 M. Mroziewski, Zarządzanie..., s. 48. 
44 W analizach 187 państw według stanu na 2005 r. Polska klasyfikowała się na czter-

dziestym drugim miejscu pod względem wartości PKB per capita (7110,0 USD) i na dzie-
więtnastym miejscu pod względem wartości PKB liczonego w miliardach USD (299,2); 
Rocznik…, s. 416-424. 

45 Szacuje się, że liczba ludności w Polsce z 38,5 mln w 2005 roku spadnie do 31,9 
mln w 2050 r.; Tamże, s. 421. 
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kowanym obrazem współczesnej jego kultury, szerzej opisanym w drugiej 
części opracowania.  
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NATIONAL CULTURE AS THE PLANE FOR CONTEMPO-
RARY THOUGHT CONCERNING THE DEFENSIVE CAPA-

BILITY AND COMPETITIVENESS OF THE STATE. PART 1: 
CULTURE’S POTENTIAL FUNCTION 

 

The paper consists of two parts and is theoretical and empirical 
in character. This part shows national culture as society’s main force in the 
struggle to maintain its continuity and integrity by building up the competi-
tive and defensive capabilities of the state. The study is mainly focused 
on presenting theoretical and legal premises regarding the issue of the 
state’s defensive capability linked to its competitiveness on the cultural 
plane. The discussed premises stem from the long history of societies that 
function within the framework of market economy and that base their eco-
nomic competitiveness and defensive capabilities on a highly developed 
culture of trust. This type of culture fulfils a number of defensive functions 
and is also projected to be used in the European defensive policy. 

 
Keywords:  country’s defensive capability, economic competitiveness, 

national culture, culture of trust, public institutions 
 


