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Pojęcie patriotyzmu jest terminem stosunkowo młodym, bowiem naro-

dziło się w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako przeciwwaga lojal-
ności wobec króla. Samo zaś słowo patriotyzm pochodzi od greckiego pa-
triotes, co tłumaczy się jako rodak, ziomek, obywatel. W potocznym rozu-
mieniu patriotyzm oznacza określoną postawę o charakterze społecznym 
i politycznym, opartą o zasady miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności 
i solidarności z własnym narodem, poczucie więzi społecznej i wspólnoty 
kulturowej z innymi członkami narodu. Mówienie o patriotyzmie nie jest 
proste i oczywiste, ponieważ wiele terminów związanych z tym pojęciem 
jest wieloznacznych i następuje często oscylowanie pomiędzy kilkoma 
znaczeniami. Trudno też precyzyjnie wyznaczyć zakresy poszczególnych 
pojęć i stosunki pomiędzy nimi. Niektóre pojęcia są rozmyte i wymykają się 
jednoznacznym definicjom. 

Celem niniejszego artykułu nie są szczegółowe, teoretyczne rozważa-
nia na temat patriotyzmu, a jedynie przegląd najważniejszych aspektów 
tego tematu. Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kształto-
wał się patriotyzm dawniej a jak dziś i czy współczesny patriotyzm ma 
wpływ na bezpieczeństwo państwa. 

Patriotyzm współczesny to solidne wypełnianie podstawowych obo-
wiązków obywatelskich, jak np. pełnienie służby wojskowej, płacenie po-
datków, ochrona środowiska, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię 
rodaków1. 

 
 

Pojęcie patriotyzmu 
 
W literaturze przedmiotu spotkać można wielką różnorodność ujęć de-

finicyjnych patriotyzmu. 
                                                 

1 A. Pieczywok, Znaczenie i wpływ motywacji na kształtowanie postaw patriotycznych 
żołnierzy, [w:] M. Kaliński (red.), Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współcze-
sność, MON, Warszawa, 2006, s. 134. 



Anna Sychowicz 

 186 

Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, 
stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własne i własnej 
klasy, profesji, partii, a także określenie orientacji politycznej2. 

Patriotyzm to przede wszystkim poczucie i branie odpowiedzialności 
za przeszłość narodu i za jego przyszłość. Staje się on wówczas źródłem 
godności i honoru człowieka, sprawiedliwości i solidarności międzyludzkiej, 
miłości i pokoju, wolności i demokracji, które urzeczywistniają się w dopeł-
nianiu i realizowaniu różnych zobowiązań wobec kraju, narodu i państwa. 
Osobiste dobro nie może stać w sprzeczności z dobrem narodu i z dobrem 
powszechnym3. Patriotyzm musi być wolny od demagogicznych i populi-
stycznych haseł głoszących jego wyjątkową rolę wśród narodów, a także 
wolny od paranoicznego poszukiwania wrogów wśród innych narodów. 

Anglojęzyczne wydawnictwa encyklopedyczne definiują patriotyzm ja-
ko miłość do czyjegoś kraju lub narodu albo jako cnotę polityczną, która 
sprawia, że człowiek gotów jest do poświęcenia się i ofiary na rzecz po-
myślności czyjegoś kraju rodzinnego (homeland) i współobywateli4. 

Słownik językowy Niemiec precyzuje pojęcie patriotyzmu jako silne 
odczucie przynależności do ojczyzny (Heimat), które może znaleźć wyraz 
w bezinteresownej ofierze na rzecz społeczności państwowej, a zwykle 
wyraża się w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, jak i szacunku do 
symboli narodowych5. 

Włoska definicja patriotyzmu to uczucie oddania, miłości, wierności oj-
czyźnie (patria), przywiązanie do jej wartości oraz instytucji, często w spo-
sób fanatyczny i wojowniczy6. 

Pod pojęciem patriotyzm w Wielkiej Encyklopedii PWN znajdziemy de-
finicję, iż jest to w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako 
miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania. Ojczyzną w tym sensie 
może być każda okolica lub region, do którego jednostka jest szczególnie 
przywiązana (w takim przypadku mówi się o patriotyzmie lokalnym i oj-
czyźnie prywatnej), ale ojczyzną może być również cały kraj zamieszkany 
przez naród, z którym jednostka się identyfikuje (ojczyzna ideologiczna) 
i tak bywa najczęściej rozumiana. W tym drugim przypadku patriotyzm to 
nie tylko sentyment, lecz również gotowość do poświęcenia się dla ojczy-
zny (np. oddania życia w czasie wojny), stawianie dobra swego kraju po-
nad partykularne interesy własne i własnej klasy, profesji, partii, tego ro-
dzaju patriotyzm stanowi część składową ideologii wszelkich ruchów wy-
                                                 

2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, 
Warszawa, 2001, s. 380. 

3 E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski pa-
triotyzm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek, 2006, s. 48-50. 

4 P. Burgoński, Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warsza-
wa, 2008, s. 27. 

5 Tamże, s. 27. 
6 Tamże, s. 27. 
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zwoleńczych w niektórych sytuacjach historycznych. Przykładem są: pa-
triotyzm w czasie rewolucji francuskiej 1789-1799, Stronnictwo Patriotycz-
ne w Polsce w końcu XVIII w. czy też patrioci jako zwolennicy rozstrzy-
gnięć militarnych w przeddzień I wojny światowej i w czasie jej trwania. To 
na czym polega patriotyzm bywa przedmiotem gwałtownych sporów ide-
ologicznych, u których podstawy znajdują się rozbieżne definicje dobra 
kraju. Na przykład w Polsce w XIX i XX wieku konkurowały ze sobą patrio-
tyzm romantyczny i pozytywistyczny czy też organicznikowski, który trady-
cji powstańczych zrywów przeciwstawiał program codziennej pracy dla 
dobra kraju w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury. Często choć nie we 
wszystkich językach i ideologiach patriotyzm jest przeciwstawiany nacjona-
lizmowi jako tylko takie przywiązanie do ojczyzny i tylko taka solidar-
ność z własnym narodem, którym nie towarzyszy wrogość do innych naro-
dów  i chęć ich poniżenia, duma narodowa zaś nie przekształca się w me-
galomanię7. 

Podstawowym podziałem wartości była pierwotnie triada Platona: 
prawda, dobro i piękno. Prawda doskonali intelekt, a dobro i piękno odpo-
wiednio wolę i uczucia. Następni autorzy rozszerzyli i wzbogacili ten po-
dział. Poszukiwano wartości uniwersalnych, którymi stały się: prawo do 
życia i wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, swobody obywatel-
skie, życie wolne od zagrożeń wojną, demokracja, pluralizm, tolerancja, 
godziwy poziom życia, samorealizacja, rodzina, edukacja, zdrowie i jego 
ochrona8. Na poczucie patriotyzmu z wymienionych wartości składa się: 
rodzina, samorealizacja, prawo do wolności, swobody obywatelskie, życie 
wolne od zagrożeń wojną, godziwy poziom życia. 

Inny podział proponuje Ryszard Jedliński, który wyodrębnia dziesięć 
grup wartości, a dla patriotyzmu znajduje miejsce wśród wartości społecz-
nych łącznie z praworządnością, demokracją, solidarnością, rodziną9. 
W grupie wartości moralnych wystąpiły: bohaterstwo, godność, honor, 
przyjaźń, odpowiedzialność, uczciwość, wierność. 

Można przyjąć, że patriotyzm może być ujmowany jako nastawienie 
człowieka lub określonej zbiorowości społecznej odzwierciedlające ich 
przywiązanie do bytu realnego, jakim jest Ojczyzna, do której świadomie 
przynależą. Owa przynależność zjednoczona z przywiązaniem do Ojczy-
zny z racji jej szczególnej natury powoduje, że mamy do czynienia z okre-
śloną wartością o charakterze nadrzędnym, którą próbujemy syntetycznie 

                                                 
7 Zob. Wielka Encyklopedia PWN, PWN, t. 20, Warszawa, 2004; S. Ossowski, Analiza 

Socjologiczna pojęcia ojczyzny, [w:] Dzieło, t.3, PWN, Warszawa, 1967; W. Chudy, 
Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, Biblioteka Ethosu, Lublin, 2002; M.C. Nussbaum, For 
Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996. 

8 T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Żak, Warszawa, 1994, s. 62. 
9 R. Jedliński, Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową, Wydawnictwo 

Naukowe AP, Kraków, 1998, s. 32-35. 
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ująć w postaci pojęcia, jakim jest patriotyzm. Takie podejście pozwala trak-
tować patriotyzm jako kategorię dostrzeganą i uznawaną za coś cennego, 
co wymaga rozumienia, akceptowania i urzeczywistniania poprzez włą-
czenie do aprobowanego powszechnie indywidualnego i wspólnotowego 
systemu hierarchicznej struktury aksjologicznej10. Tak więc możemy po-
wiedzieć, że patriotyzm jest wartością, która zawiera w sobie określone 
zasady, normy i reguły determinujące postępowanie oraz pozwalające na 
porządkowanie życia we wszystkich tych jego obszarach, które kształtują 
naszą narodową, społeczną, a także obywatelską tożsamość. 

 
 

Ewolucja patriotyzmu od XVIII do przełomu XXI wieku 
 

Patriotyzm związany z pojęciem ojczyzny zmienia swoje funkcje spo-
łeczne i kulturowe w zależności od ustroju politycznego i epoki historycz-
nej, w której jest omawiany. Każda formacja społeczno-ekonomiczno-
polityczna kształtowała go inaczej. Czym innym był patriotyzm w średnio-
wieczu, a inaczej przejawia się w dzisiejszych czasach. Współczesne spo-
łeczeństwa są inne niż przed wiekami. Żyjemy w epoce ludzi poinformo-
wanych, wykształconych, racjonalnych, odważnych i krytycznych, ale cią-
gle poszukujących sensu własnego życia, przykładów postępowania11.  

Dotychczasowe wzorce osobowe – zdobywców, wojowników, które 
zdominowały literaturę i sztukę ostatnich dwu wieków, są niewystarczają-
ce, zbyt odległe od współczesnych doświadczeń, czasami wręcz prymi-
tywne i barbarzyńskie. Stąd potrzeby poszukiwań osobowości bliskich na-
szym czasom12. 

Współczesny patriotyzm kojarzony jest z miłością do Ojczyzny, z sza-
cunkiem do jej symboli takich jak flaga, godło, hymn oraz wypełnianiem 
podstawowych obowiązków wobec kraju, do których można zaliczyć pła-
cenie podatków, przestrzeganie prawa. Historia ukazuje nam różnorod-
ność form, jakie może przybierać patriotyzm. 

W starożytności objawem patriotyzmu było przywiązanie do ziemi uro-
dzenia – miejsca, gdzie człowiek spędzał większość swojego życia, gdzie 
żyli i zostali pochowani jego przodkowie, miejsca, które przekazywało się 
pokoleniom. Z kolei rzymscy patrioci okresu republiki podkreślali swoje 
przywiązanie do wolności osobistych i politycznych. Ich patriotyzm polegał 

                                                 
10 J. Sadowski (red.), Oblicza patriotyzmu, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009, s. 21. 
11 E. A. Wesołowska, Paweł Włodkowicz wzorcem osobowym współczesnego patrioty, 

UMK, Toruń, 2002, s. 19. 
12 Tamże, s. 20. 
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przede wszystkim na afirmacji państwa, które było postrzegane jako gwa-
rant wolności13. 

W wiekach średnich, w dobie stosunków feudalnych, patriotyczna lo-
jalność dotyczyła suwerena oraz kraju, którym władał. Ówczesny patrio-
tyzm manifestował się zatem w wierności i spełnianiu określonych obo-
wiązków wobec króla i monarchii.  

W czternasto i piętnastowiecznej Italii patriotyzm miał zdecydowanie 
mniejszy zasięg i polegał na lojalności wobec własnego miasta. Umacnia-
nie się absolutyzmu w Europie spowodowało odrodzenie się patriotyzmu 
w jego klasycznym (rzymskim) ujęciu, to znaczy powiązanego z ideałem 
wolności. Patriotą nazywano wówczas tego, kto podejmował walkę o wol-
ność ludu, równość ludzi wobec prawa, reformę państwa czy postęp spo-
łeczny. 

Współczesną postać, czyli formę specjalnej więzi z własnym narodem, 
patriotyzm przybrał dopiero po rewolucji francuskiej, kiedy to w Europie 
zaczęły powstawać nowoczesne państwa narodowe14. W Polsce na kształt 
patriotyzmu miały wpływ walki toczone w latach 1794-1864, a przede 
wszystkim powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe oraz woj-
ny napoleońskie czy Wiosna Ludów. Okres romantyzmu w Polsce w świe-
tle literatury klasycznej ukazuje nam patriotyzm w postaci bohaterów prze-
pełnionych miłością do ojczyzny i gotowych do poświęceń dla niej. 

Adam Mickiewicz przedstawiał nam postać Konrada Wallenroda, bo-
hatera, który dla ojczyzny poświęcił miłość kobiety, życie na ojczystej ziemi 
oraz honor rycerski. Jego poświęcenie po dokonaniu zdradzieckiego czynu 
dla ratowania ojczyzny doprowadziło go do samobójstwa. W innym utwo-
rze Mickiewicz ukazał jako wzór patrioty Konrada (Dziady cz. III), który 
przeżywał przemianę duchową, poświęcając się rozważaniom nad losami 
ojczyzny. 

Poetą tworzącym w okresie romantyzmu był Juliusz Słowacki. Jego 
bohater – Kordian (Kordian) to młody człowiek, który staje się bojownikiem 
o wolność kraju. 

Okres romantyzmu to dla Polaków czas bez ojczyzny. Polska znajdo-
wała się pod zaborami, lecz w Polakach nie umarła nadzieja, miłość i chęć 
walki o odzyskanie ziem ojczystych. 

Cyprian Kamil Norwid w swoich wierszach wyrażał tęsknotę za krajem. 
Jego wiersze przepełnione są postaciami mającymi szacunek do życia, 
swojej i cudzej pracy, posiadającymi zasady moralne. 

Norwid, Mickiewicz, Słowacki czy Mochnacki tworzyli dzieła, które 
spełniały rolę wychowawczą, wyrabiały postawę patriotyczną. Dzieła tych 

                                                 
13 Zob. J. Kloczkowski (red.), Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów, Ośro-

dek Myśli Politycznej, Kraków, 2007. 
14 Zob. R. Kuraszkiewicz, Polityka nowoczesnego patriotyzmu, Klub Książki Katolickiej, 

Dębogóra, 2010. 
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pisarzy są ponadczasowe, a pewne wartości przedstawione w nich aktual-
ne do dziś. Przykładem jest demokratyzm czy humanitaryzm.  

Po powstaniu styczniowym formuje się epoka historyczno-literacka 
zwana pozytywizmem. Wraz z nią zmienił się sposób myślenia ludzi na 
oparty o zasady empiryzmu i racjonalizmu. 

Postrzeganie patriotyzmu w utworach literackich przejawia się nie 
w nawoływaniu do walki o wolność jak w romantyzmie, lecz w miłości, 
przywiązaniu do kraju. Pisali o tym między innymi Fiodor Dostojewski, Ma-
ria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz. 

Nad Niemnem – powieść Elizy Orzeszkowej przedstawia ustąpienie 
romantycznego heroizmu walki na rzecz pozytywistycznego heroizmu pra-
cy. Legenda Bohatyrowiczów pokazuje nam, że to właśnie praca stała się 
najważniejszym miernikiem wartości każdego człowieka. Praca to główne 
kryterium, według którego pozytywiści oceniali swoje postacie. Są one za-
równo pozytywne jak Bohatyrowiczowie, jak i negatywne np. Zygmunt Kor-
czyński. 

Okres pozytywizmu to czas, kiedy władze pruskie poddały represjom 
polskie dzieci, przeciwstawiające się nauczaniu religii i odmawianiu mo-
dlitw w języku niemieckim. W celu „pokrzepienia serc” Polaków powstaje 
Rota Marii Konopnickiej. 

„[…] Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił! 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! […]” 

Wyjątkowe znaczenie ojczyzny akcentuje okres międzywojenny, w któ-
rym powstało wiele opracowań podejmujących problem patriotyzmu. We-
dług nich patriotyzmem nazywamy taki kompleks uczuć i taki z tych uczuć 
powstający system działania obywatelskiego, przy których jednostka ludz-
ka staje się ucieleśnioną wiarą w wiecznotrwałość swojej ojczyzny. Bez tej 
kopuły wieczności, rozciągniętej nad przeszłością i teraźniejszością naro-
dową, patriotyzm nie miałby najwyższej mocy przetrwania w chwilach do-
pustów dziejowych, pozbawiałby nas otuchy, że zabłyśnie nam szczęście 
kiedyś, choćby dopiero wówczas, gdy żyć będziemy już w swoich potom-
kach i następcach. Patriotyzmem nazywano wówczas uczucia zbudowane 
na gruncie fizjologicznego zżycia się człowieka z ziemią, na której przy-
szedł na świat, i z naturą ziemi rodzinnej, ale który to gmach uczuć wyrasta 
wysoko ponad przyrodniczy skład tego, co nazywamy ojczyzną. 

Czas realnego socjalizmu zmienia obraz patriotyzmu. Jest to okres 
w dziejach, który wyraźnie i odgórnie wskazywał wrogów i przyjaciół, na-
kreślał jedynie słuszne postawy. W myśl ówczesnej definicji patriotyzm to 
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była przede wszystkim miłość własnej ojczyzny, połączona z oddaniem 
swemu narodowi, z miłością, szacunkiem i pracą nie na rzecz Polski 
w ogóle, lecz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej15. Patriotą był ten, kto 
głęboko przeżywał, zastanawiał się i w efekcie najgoręcej pragnął praco-
wać na miarę swych możliwości w Polsce i dla Polski. Natomiast nie był 
patriotą, kto nie mógł znaleźć swego miejsca na ziemi, nie umiał albo też 
nie chciał zdefiniować swego losu na tle przeszłości, twórczej teraźniejszo-
ści i przyszłego bytu Polski, swego narodu mającego przyjaciół, ale też 
i wrogów. Patriotyzm był w tamtych czasach nie tylko afirmacją, lecz i jed-
noczesną identyfikacją z krajem i z narodem. Treści patriotyzmu byłyby 
jednak ograniczone i mogłyby ulegać pewnym deformacjom, gdyby nie 
współgrały jednocześnie względnie harmonijnie z treściami internacjonali-
zmu. Patriotyzm w ówczesnych warunkach realizował się w walce o po-
stęp, wyrażający się ogólnie w nadawaniu socjalistycznych treści życiu 
i współżyciu, a więc w jego uwspółcześnianiu się na coraz to wyższym 
poziomie humanistycznych dążeń i osiągnięć16. 
 

 
Współczesny patriotyzm 

 
Współczesnym wzorcem osobowym dla niektórych może być papież 

Jan Paweł II, którego patriotyzm przejawiał się w słowach, czynach i miło-
ści do ojczyzny i narodu polskiego. W dniu 31.05.1997 roku we Wrocławiu 
podczas powitania na lotnisku powiedział: Pozdrawiam cię Polsko, Ojczy-
zno moja! Choć przyszło mi żyć w oddali, to jednak nie przestaję czuć się 
synem tej ziemi i nic, co jej dotyczy, nie jest mi obce. Raduję się razem 
z wami z odnoszonych sukcesów i uczestniczę w waszych troskach. Nie-
wątpliwie napawa optymizmem – na przykład – niełatwy przecież proces 
uczenia się demokracji i stopniowe utrwalanie się struktur demokratyczne-
go i praworządnego państwa. […] Jestem przekonany, iż Polacy to naród 
o ogromnym potencjale talentów ducha, intelektu i woli, który stać na wiele, 
i który w rodzinie krajów europejskich może odegrać doniosłą rolę. I tego 
właśnie z całego sera życzę całej mojej Ojczyźnie […]17. 

Patriotyzm należy traktować – przede wszystkim – jako system organi-
zujący naszą orientację we współczesnym świecie, zwłaszcza w świecie 
wartości. Patriotyzm, jak wszystkie inne wartości bez względu na to, czy są 

                                                 
15 Zob. B. Jedynak, Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków: pamięć i zapomnie-

nie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2004. 
16 Zob. J. Karpiński: Polska, komunizm, opozycja, Polonia, Warszawa, 1988; 

A. Walicki, Trzy patriotyzmy, Res Publika, Warszawa, 1991. 
17 J.J. Górny, V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Wydział Duszpasterski Kurii 

Metropolitarnej, Olsztyn, 1997r, Fragment przemówienia powitalnego papieża Jana Pawła II 
na lotnisku w dniu 31.05.1997 roku we Wrocławiu, s. 19-22. 
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to wartości uniwersalne, naczelne, czy codzienne, nie jest bytem samoist-
nym. Dlatego zgodnie ze wskazaniami współczesnej aksjologii należy pa-
miętać o zasadzie nieautonomiczności patriotyzmu. Zgodnie z nią patrio-
tyzm rozumiany jako wartość jest ściśle powiązany z różnymi wartościami, 
zwłaszcza intelektualnymi, estetycznymi oraz moralnymi, do których on 
sam przynależy. Zdajemy sobie sprawę, że patriotyzm bez miłości do Oj-
czyzny nie może w żaden sposób zaistnieć, ale miłość ta wyrasta z mą-
drości i doświadczenia, które uczą rozumienia dziejów i teraźniejszości 
Ojczyzny, jej czasu przeszłego i teraźniejszego, pozwalając na kreowanie 
wizji jej przyszłości. 

Pamiętać należy, iż patriotyzmu nie da się zamknąć w podziwianiu 
pięknego krajobrazu Ojczyzny, tradycji i obyczajów narodowych, czy re-
gionalnych, lecz trzeba go postrzegać w różnych pożądanych zachowa-
niach i postawach ludzkich, wśród których na uwagę zasługuje prawość, 
wolność i godność osobista człowieka. 

Teoretyczne rozważania na temat definicji patriotyzmu precyzują go 
jako rodzaj swoistej uczciwości i lojalności wobec narodu, jaki przejawiają 
jedynie ci, którzy są owego narodu przedstawicielami. Jest również po-
strzegany jako oddanie wspólnocie, do której ktoś należy albo jako uczu-
ciowe przywiązanie do najbliższej okolicy (locality), miłość czyjejś ziemi 
ojczystej albo też jako odpowiedzialność za ojczyznę, by stała się nosiciel-
ką wartości, środowiskiem, które jest nimi nasycone i pozwala dalej je kul-
tywować18.  

Patriotyzm to także empatia wobec osób żyjących obok nas, to zainte-
resowanie się sprawami wspólnoty, zaangażowanie się w lokalność, a tak-
że wspólnota losów. To nie tylko zachwyt i podziw dla piękna kraju oraz 
duma z dokonań minionych pokoleń, czy werbalna deklaracja o przywią-
zaniu do własnego kraju. To również uwolnienie się od nienawiści czy wro-
gości do innych. 

Autentyczny patriotyzm wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla ludzi 
innego pochodzenia, innej wiary, odmiennych przekonań politycznych, 
musi być przejrzysty, jasny, czytelny, przeciwstawiający się ciasnocie po-
glądów, ciemnocie i zacofaniu. Musi być postawą na rzecz czegoś, a nie 
przeciw komuś. 

Ojczyzna, naród i państwo – swoisty stosunek człowieka do tych bytów 
można potraktować jako patriotyzm. Uwidacznia się on w postaci dumy 
i satysfakcji wynikającej z przynależności człowieka do wspólnoty, jaką on 
tworzy wraz z innymi ludźmi, ale także w trosce o dobrostan poszczegól-
nego człowieka, który wymaga nierzadko poświęcenia, ponoszenia wyrze-
czeń i ofiarności dla niego i całej wspólnoty w osiąganiu dobra wspólnego. 

                                                 
18 A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, Etyka Praktyczna, nr 3/2012, s. 7-23, 

http://etykapraktyczna.pl/pismo/numer-3/czy-partiotyzm-jest-cnota [18.12.2017]. 
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Patriotyzm ujmowany jako swoista wartość wyrasta z powiązania 
i przywiązania człowieka do tego, co stanowi rdzeń Ojczyzny, z jej teryto-
rium oraz wspólnotą mieszkającą w jej granicach, którą ujmujemy w kate-
goriach własnego narodu, zaś przede wszystkim z jego historią, tradycja-
mi, kulturą, obyczajami i zwyczajami, czy metaforami oraz z całym splotem 
aktualnych i przyszłych zdarzeń odnoszących się do wszystkich wymiarów 
ich bytu. Patriotyzm decyduje zatem o kształtowaniu się tożsamości czło-
wieka. 

W dzisiejszych czasach dla młodzieży słowo patriotyzm ma inne zna-
czenie niż dla rodziców, a zupełnie inne niż dla ich dziadków. W większo-
ści młodzież uważa, że kiedyś było łatwiej udowodnić swój patriotyzm po-
przez walkę i miłość do ojczyzny. Czas pokoju nie kojarzy im się z udo-
wodnieniem patriotyzmu. Jednak patriotyzm to nie tylko miłość do Ojczy-
zny, to również stosunek do drugiego człowieka, to spełnienie obowiązku 
wyborczego, kształtowanie własnych postaw wobec kraju. Od najmłod-
szych lat uczymy poprzez literaturę czy sztukę, jak kształtował się patrio-
tyzm przez wieki. Język polski jest jednym z przedmiotów, w którym po-
przez literaturę ukazujemy bohaterów nazywanych przez nas patriotami. 
Lektury takie jak Pan Tadeusz, Lalka, Krzyżacy ukazują patriotyzm po-
przez walkę bohaterów o ojczyznę. To ze słów Pieśni o żołnierzach z We-
sterplatte młodzież uczy się jak objawia się patriotyzm. 

Od zakończenia drugiej wojny światowej nasz kraj nie był w stanie 
wojny z żadnym innym krajem, więc młodzież nie musiała udowadniać 
w sposób bezpośredni swojej miłości do ojczyzny. Bez wątpienia moment 
historyczny, w jakim przyszło nam żyć, zdeterminował postawy młodego 
pokolenia, dlatego też obecnie wielu Polaków tak obojętnie wypowiada 
słowa naród i patriotyzm. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą 
pośrednio media, przypisując patriotyzmowi nieeuropejskie, niehumanitar-
ne znaczenie, uczą młodych Polaków obojętności na Polskę, wychowując 
mieszkańca Europy wyzutego z tożsamości narodowej19. 
 
 

Patriotyzm a bezpieczeństwo państwa 
 

Reasumując powyższe rozważania dotyczące definicji patriotyzmu, 
możemy jednocześnie stwierdzić, iż wszystkie z nich, bez względu na czas 
i miejsce swojego pochodzenia, zawierają kilka wspólnych elementów. 
W każdej z powyższych definicji istotne miejsce zajmuje człowiek, który 
stanowi źródło tej postawy i zachowania, oraz społeczność bez względu na 
fakt, czy jest ona lokalna, narodowa czy państwowa oraz jej wartości, które 

                                                 
19 Zob. E. A. Wesołowska, A. Szerauca (red.), Patriotyzm, obronność, bezpieczeń-

stwo, AON, Warszawa, 2002. 



Anna Sychowicz 

 194 

stanowią terytorium, kultura, oraz instytucje stanowiące cel działań czło-
wieka. Relacja osoby do społeczności i jej wartości zwykle jest złożona, 
dotyczy uczuć, lojalności, odpowiedzialności i szczególna, gdyż wymaga 
oddania, poświęcenia, a często ofiary20. 

Wydaje się, że obecny stan wiedzy pozwala traktować patriotyzm jako 
pewną swoistą kategorię pojęciową, którą posługujemy się opisując, wyja-
śniając, a także oceniając relacje człowieka czy wspólnot narodowych oraz 
różnych zbiorowości społecznych z tym wszystkim, co decyduje o ich wię-
zi, najczęściej z miejscem urodzenia/pochodzenia lub zamieszkania oraz 
z przestrzenią ich codziennego życia21. To w nich tkwi siła poszukiwania 
dobra wspólnego mająca wymiar transsubiektywny, uwidaczniający się 
w mowie, kulturze, obyczajach i w wielu innych formach świadomości 
określonej wspólnoty społecznej. Poczucie dobra wspólnego przyczynia 
się do kształtowania więzi międzyludzkich i chroni człowieka przed bez-
radnością, zagubieniem i osamotnieniem. Pozwala człowiekowi odkrywać 
prawdę o sobie oraz poznawać i rozumieć siebie i innych, a także określać 
swoje miejsce i rolę w świecie wyznaczonym przez miejsce urodzenia, 
zamieszkania i codziennego życia, które odczuwa i przeżywa każdy czło-
wiek jako swoiste wartości. W ten sposób tworzy się w świadomości czło-
wieka coś, co można traktować jako fundament patriotyzmu. 

Patriotyzm nie jest cechą wrodzoną, nikt nie staje się patriotą z chwilą 
narodzin. Patriotyzm jest procesem złożonym wynikającym z wychowania 
w rodzinie, edukacji w szkole czy procesów socjalizacyjnych w środowisku 
i społeczności lokalnej. 

Nie trudno jednak zauważyć, że na skutek dokonujących się dyna-
micznych zmian o charakterze transformacyjnym, integracyjnym, europe-
izacyjnym czy wręcz globalizacyjnym, które przenikają się wzajem-
nie i wywierają olbrzymi wpływ na jakość wspomnianych procesów, do-
strzegamy obecnie wyraźną tendencję do przyjmowania orientacji, zwłasz-
cza wśród młodego pokolenia, bycia bardziej Europejczykami, czy nawet 
Obywatelami Świata, aniżeli obywatelami państwa pochodzenia. 

Analiza literatury pozwala stwierdzić, że współczesne rozumienie po-
jęcia patriotyzmu jest trudne do zdefiniowania i niejednoznaczne. Na jego 
pojęcie i postrzeganie ma wpływ wiele różnych czynników. Z jednej strony 
są to poglądy natury filozoficznej, etycznej, historycznej, ideologicznej, 
religijnej, a z drugiej – poglądy, polityczne, militarne, ekonomiczne i socjal-
ne. Dużą rolę odgrywają nauki społeczne, które starają się na różne spo-
soby opisywać patriotyzm, ułatwiać zrozumienie tego pojęcia.  

Procesy globalizacyjne i europeizacyjne przyczyniają się stopniowo 
i nieuchronnie do tego, że państwa i zamieszkujące je narody tracą swoją 
                                                 

20 M. Król, Patriotyzm przyszłości, Rosner i Wspólnicy, Warszawa, 2004, s. 30-42. 
21 Zob. E. Ponczek, A. Sepkowski (red. nauk.), Cywilizacyjna tożsamość europejska 

a polski patriotyzm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek, 2006. 
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tożsamość narodową i lokalną. Współczesne narody i państwa stają się 
coraz bardziej społeczeństwami aktywnymi w zakresie homogenizacji ży-
cia osobistego i społecznego, natomiast przejawiają coraz większą pasyw-
ność wobec tego wszystkiego, co jest ich wspólnym rdzeniem, w czym są 
zakorzenieni. Przyczyna tych zjawisk tkwi w coraz bardziej rozwijającej się 
globalnej polityce międzypaństwowej obejmującej swym zasięgiem coraz 
większe obszary świata oraz dynamicznie rozwijających się kontaktach 
i stosunkach międzynarodowych społeczeństw poszczególnych krajów. 
Życie poszczególnych osób i wielkich zbiorowości społecznych odczytuje 
sens oraz cel własnego istnienia w dążeniu do posiadania, zawłaszczania, 
gromadzenia przede wszystkim dóbr materialnych, pozwalających zaspo-
koić ich dążenia konserwacyjne, ekspansywne oraz identyfikacyjne. 

Czy patriotyzm ma wpływ na bezpieczeństwo państwa? W każdej 
epoce patriotyzm był uczuciem wyrażającym stosunek do kraju, miłością, 
oddaniem dla ojczyzny. Współczesne czasy to epoka pokoju w naszym 
kraju, jednak walki dotykają innych państw. Nasz kraj pośrednio uczestni-
czy w nich poprzez misje, na które są kierowani żołnierze. Polscy żołnierze 
biorą udział w szkoleniu miejscowej ludności, nie w celu wzbudzaniu ich do 
walki, ale przygotowania na czas pokoju. Akcje humanitarne organizowane 
przez PCK czy inne organizacje pozarządowe również niosą pomoc i na-
ukę o wolności bez przelewu krwi. W Polsce patriotyzm to budowanie bez-
piecznego państwa, spełnianie obowiązku wobec państwa zarówno eko-
nomicznego, jak i społecznego. Miłość do drugiego człowieka nie wzbudza 
agresji, a agresja jest jedną z przyczyn konfliktów. Dbając o nasz patrio-
tyzm, dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju.  
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CONTEMPORARY PATRIOTISM  
AND ITS HISTORICAL DIVERSITY 

 

Patriotism has been widely interpreted, usually as love for the mother-
land, dedication and devotion to one’s state and identification with the 
whole nation. The classification of this term, on the basis of how it is un-
derstood in Poland and in the whole world, indicates its multi-faceted 
and multi-criterial dimensions. Patriotism has been perceived as a crucial 
element of the awareness of a civil society, where the respect for one’s 
motherland co-exists with regard for other cultures and communities. For-
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merly, patriotism was a very important value. It is not only a state of mind, 
a sense of unity with one’s nation, but it also includes deeds resulting from 
deliberate actions. Throughout history, bursts of patriotism played a signifi-
cant role in many wars, in shaping the identity and in the interpretation 
of love for the motherland.  

 


