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Wizerunek „nacjonalisty” i „nacjonalizmu”
 – wyniki badań empirycznych

Środowiska skrajnej prawicy stanowią marginalny, lecz nieodzowny element polskiej 
przestrzeni politycznej. Lokując się na obrzeżach głównego nurtu systemu politycznego, 
przyjmują rolę głębokiej opozycji i podejmują różnorodne działania służące manifestacji 
własnego programu, przekonań oraz wartości. W niewielkim jednak stopniu docierają do 
szerokiego grona odbiorców. Osoby pozostające poza bezpośrednim zasięgiem specjali-
stycznego dyskursu subkulturowego nacjonalistów swoją wiedzę na temat analizowanych 
środowisk czerpią z mediów masowych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju narzędzia 
posługujące się technicznymi środkami powielania, które jak przekonuje Luhmann, są 
jednym z podstawowych elementów wpływających na konstrukcję rzeczywistości (zob. 
Luhmann 2009). Rzeczywistość ta nie odnosi się jednakże do, charakterystycznej dla 
tradycyjnej epistemologii, „obiektywnej r zeczywistości”, ale obiektów wytworzonych 
w trakcie procesów poznawczych, stanowiących zatem jedynie obszar opisów/reprezen-
tacji, a nie zbiór obiektywnie istniejących przedmiotów (Schmidt 2006: 204).

W tym rozumieniu ofert medialnych nie można określać jako odwzorowania 
rzeczywistości, ale jako określone oferty dla systemów kognitywnych i komunika-
cyjnych, które uruchamiają proces konstrukcji rzeczywistości. Informacje medialne 
(prasa, radio, telewizja) nie stanowią zatem w tym kontekście źródeł informacji, ale 
dostarczają ram interpretacyjnych i orientacyjnych dla wydarzeń społecznych i po-
litycznych (Schmidt 2010: 254–256).

Na tak zarysowanym gruncie kognitywne wizerunki nacjonalizmu i nacjonalisty 
rozpatrywać należy jako okr eślone stereotypy, które, przyjmując za Jerzym Bart-
mińskim, rozumiem jako „subiektywnie determinowane wyobrażenie przedmio-
tu”, zawierające nie tylko cechy opisowe, ale także składniki aksjologiczne (system 
wartości, normy, oceny itp.) będące efektem interpretacji rzeczywistości, rezultatem 
procesów poznawczych (Bartmiński 1998: 64).
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W niniejszym tekście zreferowane zostaną najważniejsze wyniki badania rekonstruk-
cji wizerunku nacjonalisty i nacjonalizmu wśród osób niebędących członkami/sympa-
tykami środowisk i ruchów skrajnej prawicy. Są one fragmentem większego projektu 
poświęconego językowemu obrazowi świata nacjonalistów. Hipoteza wyjściowa stanowi, 
iż rekonstrukcja wizerunku środowisk skrajnej prawicy i ich uczestników dokonywana 
jest nie w odniesieniu do programów i tekstów ideologicznych ugrupowań skrajnie na-
cjonalistycznych, ale na bazie przekazów medialnych dotyczących tychże grup. Jedno-
cześnie media, opisując polskich nacjonalistów, posługują się przede wszystkim kodami 
komunikacyjnymi charakterystycznymi dla wartości konserwatywnych.

Badanie zaprojektowane zostało w  taki sposób, by możliwe było osiągnięcie 
dwóch podstawowych celów badawczych. Po pierwsze, poznanie sposobów postrze-
gania typowego przedstawiciela środowisk skrajnej prawicy, a następnie w oparciu 
o uzyskane odpowiedzi identyfi kacja podstawowych elementów tożsamościowych 
nacjonalistów/nacjonalizmu. Istotnym elementem była tu także analiza wpływu oso-
bistych przekonań politycznych badanych na konstrukt wizerunku przedstawiciela 
skrajnej prawicy.

Po drugie, wyszczególnienie leksemów najczęściej wykorzystywanych do opisu 
nacjonalisty/nacjonalizmu oraz próba określenia ich semantyk.

Narzędziem wykorzystanym do realizacji badania był kwestionariusz ankietowy 
składający się z 11 pytań otwartych (z możliwością udzielenia pięciu odpowiedzi) 
oraz dyferencjału semantycznego. Przy projektowaniu ankiety uwzględnione zostały 
elementy umożliwiające rekonstrukcję takich obszarów tożsamości „nacjonalistów” 
jak: wartości, elementy programowe, cechy osobowościowe oraz demografi czne. 
Dodatkowo relewantną w tym zakresie kwestią jest analiza korelacji kognitywnych 
pojęć „nacjonalista” i „nacjonalizm”.

Respondentom zadano następujące pytania:
1. Nacjonalista jest…
2. Nacjonalizm to…
3. Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu dla nacjonalisty?
4. Nacjonalista jest za…
5. Nacjonalista jest przeciw…
6. Podaj cechy człowieka o poglądach nacjonalistycznych?
7. Proszę opisać osobę o przekonaniach nacjonalistycznych.
8. Główne hasła nacjonalistów to…
9. Program jakiej partii lub opcji politycznej jest Pani/Panu najbliższy?

10. Czym Pani/Pana zdaniem nacjonalizm różni się od innych poglądów?
11. W czym nacjonalizm jest Pani/Pana zdaniem podobny do innych poglądów?.
Ostatnim elementem kwestionariusza był dyferencjał semantyczny składający 

się z 23 cech.
Przyjmując za podstawę teoretyczną koncepcje konstruktywistyczne, a także bio-

rąc pod uwagę specyfi kę badań komunikacji, projektując badanie kierowano się nie 
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tyle kwestią reprezentatywności próby badawczej, ile dążeniem do odwzorowania 
wiekowej struktury osób będących członkami politycznych grup skrajnej prawicy. 
Na podstawie wcześniejszej analizy zawartości serwisów internetowych o tematyce 
radykalnie nacjonalistycznej stwierdzono, że ich uczestnikami są najczęściej osoby 
w wieku 18–35 lat, przyjmując ten przedział wiekowy jako podstawowy wyznacznik 
doboru próby. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku badań komunika-
cji, choć należy mieć na uwadze wszelkie jego słabości i niedoskonałości (zob. Babbie 
2003, Fleischer 2002). O wypełnienie ankiet poproszono 150 respondentów (patrz 
tabela 1). Badania prowadzone były w okresie między październikiem 2011 roku 
a listopadem 2012 roku w trzech miastach: Wrocławiu, Krakowie i Łodzi.

Tabela 1. Stratyfi kacja respondentów – badanie „Wizerunek nacjonalisty”.
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kobieta 43 39 15 97 17 30 50 97 12 10 12 63 97

mężczyzna 16 25 12 53 11 17 25 53 1 7 11 34 53

∑ 59 64 27 150 28 47 75 150 13 17 23 97 150

18–21         3 8 48 59 7 6 9 37 59

22–25         12 31 21 64 4 8 8 44 64

>26         13 8 6 27 2 3 6 16 27

∑         28 47 75 150 13 17 23 97 150

wyższe                 1 1 6 20 28

licencjat                 6 9 5 27 47

średnie                 6 7 12 50 75

∑                 13 17 23 97 150
Źródło: opracowanie własne.

Nacjonalista jest…

Odpowiedzi uzyskane na pierwsze pytanie wskazują na brak jednoznacznych skoja-
rzeń z pojęciem „nacjonalista”. Uzyskano szereg różnorodnych komponentów o ni-
skim poziomie manifestacji. Brak spójnego obrazu potwierdza także duża liczba ele-
mentów wchodzących w skład kategorii „inne”. Dostrzegalny jest jednocześnie dość 
krytyczny stosunek respondentów do środowisk nacjonalistycznych, na co wskazują 
dominujące komponenty o negatywnym nacechowaniu.
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Tabela 2. Pytanie 1: „Nacjonalista jest…”.

Nacjonalista jest…
Liczba 

odpowiedzi
Procent 

odpowiedzi
Procent 

respondentów

patriotą 50 11,1% 33,3%
konserwatywny/tradycjonalistą 42 9,3% 28,0%
agresywny/wrogi 40 8,9% 26,7%
nietolerancyjny 34 7,5% 22,7%
ograniczony/głupi 31 6,9% 20,7%
uparty/bezkompromisowy 29 6,4% 19,3%
ksenofobem/rasistą/faszystą 28 6,2% 18,7%
stały w swoich przekonaniach 19 4,2% 12,7%
zamknięty 17 3,8% 11,3%
egocentryczny 17 3,8% 11,3%
impulsywny/buntowniczy 15 3,3% 10,0%
zły 13 2,9% 8,7%
fanatykiem 13 2,9% 8,7%
radykalny 12 2,7% 8,0%
łysy 7 1,6% 4,7%
aktywistą 7 1,6% 4,7%
inne 76 16,9% 50,7%
nie wiem 1 0,2% 0,7%
ogółem 451 100,0% 300,7%

Źródło: opracowanie własne.

Choć najsilniej zaakcentowanym elementem jest kategoria „patriota” (11,1% 
odpowiedzi1), to jednak szczegółowa analiza komponentów wchodzących w jej skład 
obrazuje różnorodnie nacechowane semantyki. Obok dominujących, dość ogól-
nych odpowiedzi typu „patriota” (22 wskazania), „osoba pr zekonana o wyższości 
własnego narodu” (3 wskazania), „osoba kochająca swój kraj” (2 wskazania) poja-
wiło się wiele, choć głównie pojedynczych elementów, nacechowanych negatywnie 
– „egoista narodowy” (1 wskazanie), „maniakalnie oddany krajowi” (1 wskazanie). 
Wystąpiły także odpowiedzi wskazujące, iż nacjonaliści dezawuują pojęcie „patrio-
tyzmu” – „pseudopatriota” (3 wskazania), „w pewnym sensie patriota”. Drugą pod 
względem ilości wskazań jest kategoria „konser watywny/tradycjonalista” (9,3%), 
podkreślająca fakt, że nacjonalistę cechuje silne pr zywiązanie do tradycji, religii, 
historii, w konsekwencji tworząc obraz osoby o wartościach konserwatywnych, bro-

1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyniki wskazywane obok analizowanych odpowiedzi 
stanowią procent wszystkich udzielonych odpowiedzi na dane pytanie.
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niącej status quo, niechętnej wszelkim zmianom, „staroświeckiej”. Zamknięta po-
stawa widoczna jest także w elementach składowych kategorii „ograniczony/głupi” 
(6,9%) oraz „zamknięty” (3,8%). Takie określenia jak: „ograniczony”, „zacofany”, 
„nierozwojowy”, zamknięty na „inne kultury”/„inne grupy społeczne” etc., kreują 
postać o ograniczonych horyzontach myślowych. Cechy te są jednocz eśnie silnie 
skorelowane z innymi elementami wzmacniającymi negatywną postawę – katego-
rie „nietolerancyjny” (7,5%), „ksenofobem/rasistą/faszystą” (6,2%). Warty podkre-
ślenia jest także aspekt wskazujący, iż pomimo ż e część respondentów postrzega 
nacjonalistów jako osoby agresywne („agresywny/wrogi” – 8,9%), to jednocześnie 
w niewielkim stopniu osoby o poglądach nacjonalistycznych odbierane są jako nie-
bezpieczne i złe („zły” – 2,9%).

Nacjonalizm to…

Drugie pytanie stanowiło uzupełnienie pytania poprzedniego. Jego głównym celem 
była identyfi kacja sposobów konceptualizowania przez respondentów terminu „na-
cjonalizm”. Wyniki przedstawione zostały w tabeli 3.

Tabela 3. Pytanie 2: „Nacjonalizm to…”.

Nacjonalizm to…
Liczba 

odpowiedzi
Procent 

odpowiedzi
Procent 

obserwacji

idea/światopogląd 79 21,0% 52,7%
patriotyzm 66 17,5% 44,0%
ksenofobia/rasizm/szowinizm 61 16,2% 40,7%
głupota 26 6,9% 17,3%
konserwatyzm 17 4,5% 11,3%
agresja 13 3,4% 8,7%j
styl życia 11 2,9% 7,3%
nietolerancja 11 2,9% 7,3%
radykalizm 10 2,7% 6,7%
postawa 9 2,4% 6,0%
wspólnota 8 2,1% 5,3%
nurt polityczny 8 2,1% 5,3%
inne 53 14,1% 35,3%
nie wiem 1 0,3% 0,7%
brak odpowiedzi 4 1,1% 2,7%
ogółem 377 100,0% 251,3%

Źródło: opracowanie własne.
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Nacjonalizm, zdaniem respondentów, to pr zede wszystkim okr eślony pogląd 
na świat („idea/światopogląd” – 21%), w niewielkim stopniu jednak lokowany w polu 
polityki („nurt polityczny” – 2,1%). Jest to zatem konkretna wizja świata, manifesto-
wana oraz reprodukowana w postaci ściśle określonych poglądów. Dużo istotniejsze 
w zakresie rekonstrukcji wizerunku nacjonalizmu wydają się dwa kolejne komponenty. 
Po pierwsze termin ten wydaje się silnie skorelowany z patriotyzmem („patriotyzm” – 
17,5%), który jednakże – podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania – nie jest 
defi niowany jednorodnie. „Patriotyzm” z jednej strony jest określeniem pozytywnym, 
niejednokrotnie silnie nacechowanym afektywnie – „umiło wanie własnego kraju”, 
„uwielbienie narodu”, „miłość do ojczyzny”. Z drugiej strony nacjonalistyczna wersja 
patriotyzmu zyskuje dość negatywną ocenę respondentów – „ślepe zamiłowanie do kra-
ju”, „nadinterpretacja idei patriotyzmu”, „pewnego rodzaju patriotyzm” etc., choć ten 
drugi typ odpowiedzi stanowi niewielki procent wszystkich wskazań. Taka implikacja, 
utożsamiająca patriotyzm z nacjonalizmem, może prowadzić do wniosku, że ciężko 
nazwać patriotyzmem coś (postawę, ideę etc.), co nie łączy się bezpośr ednio z nacjo-
nalizmem. Po drugie nacjonalizm określany jest jako idea budująca swoją tożsamość  
na niechęci/nienawiści względem „obcych” (kategoria „ksenofobia/rasizm/szowinizm” 
– 16,2%). Termin „obcy” w tym przypadku jest dość pojemny. Bazuje on na postawach 
szowinistycznych, rasistowskich, homofobicznych i w porównaniu z poprzednim py-
taniem widać wyraźny procentowy wzrost liczby wskazań tego komponentu. Wynika 
zatem, że asocjacje ze słowem „nacjonalista” w znacznie mniejszym stopniu odnoszą 
się do postaw szowinistycznych niż w przypadku terminu „nacjonalizm”. Zaskakują-
cy jest także fakt, że o ile „nacjonalista” postrzegany jest jako osoba agresywna, o tyle 
światopogląd nacjonalistyczny jedynie w niewielkim zakresie wydaje się respondentom 
ideą powiązaną z agresywnością. Warto także podkreślić, że w ograniczonym stopniu 
respondenci odnosili się do sposobów organizowania się i funkcjonowania uczestników 
ruchów nacjonalistycznych, częściej traktując je jako część młodzieżowej subkultury, 
podkreślając określony styl życia, niż organizacje stricte polityczne.

Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu dla nacjonalisty?

W przypadku pytania dotyczącego nacjonalistycznych wartości respondenci najczę-
ściej wskazywali komponent „ojczyzna” (23,1%). Co ciekawe, kategoria „naród” po-
jawiła się dopiero na drugim miejscu, uzyskując o połowę mniej wskazań (11,7%). 
Widać więc, że osoby wywodzące się spoza środowisk nacjonalistycznych zupełnie od-
miennie postrzegają hierarchię nacjonalistycznych wartości. Według skrajnej prawicy, 
najwyższą wartością jest naród. Koncepcja narodu stanowi jednocześnie fundamen-
talny element większości programów i dokumentów ideologicznych nacjonalistów 
(por. Pielużek 2012). Także charakterystyczna dla nacjonalizmu triada: ojczyzna (39 
wskazań) – kraj (30 wskazań) – państwo (17 wskazań) jest odmiennie hierarchizowa-
na przez respondentów i nacjonalistów. Ciekawy jest również fakt, że o ile w dwóch 
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poprzednich pytaniach kategoria „patriotyzm” była dość wyraźnie zamanifesto wa-
na, o tyle w przypadku tego pytania komponent ten wskazywany b ył w mniejszym 
stopniu. Zdaniem respondentów znacznie bardziej niż koncepcja patriotyzmu w tym 
przypadku liczą się całościowe zasady i przekonania nacjonalistów (9,9%).

Tabela 4. Pytanie 3: „Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu dla nacjonalisty?”.

Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze 
w życiu dla nacjonalisty?

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

ojczyzna 93 23,1% 62,0%
naród 47 11,7% 31,3%
zasady/przekonania 40 9,9% 26,7%
ksenofobia/rasizm 32 7,9% 21,3%
patriotyzm 31 7,7% 20,7%
rodzina 21 5,2% 14,0%
Bóg 20 5,0% 13,3%
honor 16 4,0% 10,7%
tradycja 16 4,0% 10,7%
polityka 11 2,7% 7,3%
walka 11 2,7% 7,3%
agresja 10 2,5% 6,7%
wolność 5 1,2% 3,3%
władza 4 1,0% 2,7%
inne 41 10,2% 27,3%
nie wiem 3 0,7% 2,0%
brak odpowiedzi 2 0,5% 1,3%
ogółem 403 100,0% 268,7%

Źródło: opracowanie własne.

Co istotne, dość wyraźnie zostały zaakcentowane także elementy podkreślające 
postawy ksenofobiczne oraz rasistowskie. Dokładniejsza analiza zawartości katego-
rii „ksenofobia/rasizm” wskazuje przede wszystkim na rasistowski charakter środo-
wisk nacjonalistycznych. Dominują bowiem takie elementy, jak „rasa” (6 wskazań), 
„czystość rasy” (5 wskazań), „walka o czystość narodu” (2 wskazania). Jest to o tyle 
ciekawe, że w publikacjach nacjonalistów ciężko odnaleźć treści o charakterze jed-
noznacznie rasistowskim2. Wśród odpowiedzi widoczne są także komponenty „kon-

2 Treści takie oczywiście występują, jednakże nie w formie bezpośredniej. Skryte są w specyfi cznych 
konstrukcjach językowych i metaforycznych, których pełne zrozumienie uzależnione jest od zna-
jomości wykorzystywanych przez nacjonalistów kodów komunikacyjnych (por. Pielużek 2013).
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serwatywne” zawarte w kategoriach „rodzina” (5,2%), „tradycja” (4%), a w szerszej 
perspektywie także „Bóg” (5%), „honor” (4%), cechujące się jednakże niewielkim 
stopniem manifestacji. Widać zatem, że pomimo deklaracji zawartych w materia-
łach programowych środowisk nacjonalistycznych, podkreślających rolę tradycji, 
rodziny i religii, nie są to elementy dostr zegane i oczywiste dla obserwatorów ze-
wnątrzsystemowych, którzy z programami tychże ugrupowań wcześniej zapewne 
się nie zetknęli.

Nacjonalista jest za…

Niekoherentny i rozmyty obraz nacjonalistów widoczny jest takż e w przypadku 
odpowiedzi odnoszących się do kwestii programowych. Niespójność ta wynika z du-
żych przesunięć poszczególnych komponentów w porównaniu z wynikami uzyska-
nymi w innych pytaniach.

Tabela 5. Pytanie 4: „Nacjonalista jest za…”.

Nacjonalista jest za…
Liczba 

odpowiedzi
Procent 

odpowiedzi
Procent 

obserwacji

silnym państwem/narodem 59 17,1% 39,3%
tradycją/historią 44 12,7% 29,3%
patriotyzmem 34 9,8% 22,7%
ksenofobią/nietolerancją 26 7,6% 17,3%
rasizmem 23 6,6% 15,3%
agresją 18 5,2% 12,0%
religią 11 3,2% 7,3%
antyimigracją 10 2,9% 6,7%
prawem 10 2,9% 6,7%
izolacjonizmem 9 2,6% 6,0%
rozwojem 8 2,3% 5,3%
lojalnością 7 2,0% 4,7%
rodziną 6 1,7% 4,0%
władzą 6 1,7% 4,0%
honorem 3 ,9% 2,0%
inne 55 15,9% 36,7%
nie wiem 5 1,4% 3,3%
brak odpowiedzi 12 3,5% 8,0%
ogółem 346 100,0% 230,7%

Źródło: opracowanie własne.
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Widoczny jest także problem ze wskazaniem konkretnych cech/elementów pro-
gramowych, co sygnalizuje duży procentowy udział kategorii „inne”. Elementem 
bezdyskusyjnym jest prymarna rola „państwa/kraju/ojczyzny” oraz „narodu”. Silnie 
zamanifestowane są po raz kolejny szeroko rozumiane wartości konserwatywne: „sil-
ne państwo/naród” (17,1%), „tradycja/historia” (12,7%), „religia” (3,2%), „rodzi-
na” (1,7%), choć te dwa ostatnie komponenty w wyraźnie mniejszym stopniu. Wart 
podkreślenia jest także fakt, że obok cech o charakterze pozytywnym wskazywanych 
jest wiele cech o negatywnych konotacjach. Nacjonaliści postrzegani są bowiem jako 
środowisko budujące swoją tożsamość pr zez dyskryminację poszczególnych grup 
i środowisk („ksenofobia/nietolerancja” – 7,6%, „rasizm” – 6,6%). Opowiadają się 
nie tylko przeciwko imigracji, postrzeganej jako zagrożenie dla narodowej tożsamo-
ści oraz homogeniczności narodu, ale zdaniem badanych widoczne są także cechy 
charakterystyczne dla politycznego izolacjonizmu („zamknięcie granic”, „odcięcie 
się od innych krajów”, „separacja” etc.). Nacjonaliści postrzegani są również jako 
środowisko agresywne (5,2%), które demonstruje i narzuca swoje poglądy w sposób 
agresywny i siłowy. Jednocześnie w niewielkim zakresie respondenci postrzegają na-
cjonalizm jako koncepcję opowiadającą się za rozwojem i przyszłością kraju (2,3%).

Nacjonalista jest przeciw…

Pytanie to, będące kontynuacją poprzedniego, miało na celu przede wszystkim iden-
tyfi kację tych obszarów „programowych”, przeciwko którym występują środowiska 
nacjonalistyczne.

Tabela 6. Pytanie 5: „Nacjonalista jest przeciw…”.

Nacjonalista jest przeciw…
Liczba 

odpowiedzi
Procent 

odpowiedzi
Procent 

obserwacji

innym/obcym 66 18,0% 44,0%

integracji z innymi państwami 36 9,8% 24,0%

osobom o innym kolorze skóry/wyznaniu 35 9,6% 23,3%

mniejszościom seksualnym 25 6,8% 16,7%

odmiennym poglądom 25 6,8% 16,7%

tolerancji 24 6,6% 16,0%

otwartości 19 5,2% 12,7%

wolności 13 3,6% 8,7%

równości 12 3,3% 8,0%

aborcji 9 2,5% 6,0%
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Nacjonalista jest przeciw…
Liczba 

odpowiedzi
Procent 

odpowiedzi
Procent 

obserwacji

liberalizmowi 9 2,5% 6,0%

mieszaniu ras 8 2,2% 5,3%

demokracji 7 1,9% 4,7%

in vitro 4 1,1% 2,7%

podziałowi państwa 2 0,5% 1,3%

inne 55 15,0% 36,7%

nie wiem 4 1,1% 2,7%

brak odpowiedzi 13 3,6% 8,7%

ogółem 366 100,0% 244,0%
Źródło: opracowanie własne.

Choć na poziomie kategoryzacji wyszczególniono kilka bardziej szczegółowych 
elementów (patrz powyższa tabela), ponad 50% wszystkich odpowiedzi podkreśla 
fakt, że nacjonaliści występują pr zeciwko wszystkim tym gr upom/środowiskom, 
które są od nich odmienne. Widać więc silnie zarysowany podział binarny na „my” 
– „oni”. Duża liczba elementów składających się na „obcych” podkreśla ekskluzyw-
ność środowisk nacjonalistycznych oraz ich autorytarny charakter. Najsilniejszą ka-
tegorią jest dość ogólna grupa odpowiedzi wskazująca na „innych/obcych” (18%). 
Przy czym odmienność ta odnosi się zar ówno do ludzi czy naw et szerzej – grup 
społecznych, jak i odmiennych fi lozofi i oraz szeroko rozumianego stylu życia. Kolej-
ne wskazywane przez respondentów kategorie wyszczególniają obszary wykluczane 
przez nacjonalistów. Nacjonaliści występują nie tylko przeciwko innym narodom, 
ale także opowiadają się przeciw wszelkiej integracji i współpracy z innymi państwa-
mi (9,8%). Kontestowane są przez nich także konkretne środowiska obecne w pol-
skiej przestrzeni politycznej i społecznej, wywodzące się z innej niż chrześcijańska 
kultury i religii, a także jednostki o innym kolorze skóry (9,6%). Występują oni 
także przeciwko mniejszościom seksualnym (6,8%). Respondenci wskazują także 
środowiska i jednostki o odmiennych poglądach politycznych jako grupy, przeciw-
ko którym występują nacjonaliści (6,8%). Jednocześnie należy zaznaczyć, że prawa 
mniejszości seksualnych są jedynym wyraźnie zamanifestowanym elementem świa-
topoglądowym. W marginalnym zakresie wskazywana jest kwestia aborcji czy też 
zapłodnienia in vitro, wyraźnie sprzeczna z konserwatywnym paradygmatem, który 
respondenci podkreślali wcześniej.

Zestawiając, na podstawie zawartości poszczególnych kategorii, odpowiedzi uzy-
skane na pytanie „Nacjonalista jest za…” oraz „Nacjonalista jest przeciw…”, wi-
doczne są trzy zbliżone obszary, które występowały w obu pytaniach.
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Tabela 7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 4: „Nacjonalista jest za…” i pyta-
nie 5.: „Nacjonalista jest przeciw…”.

Nacjonalista 
jest za…

Liczba
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Liczba 
odpowiedzi

Nacjonalista 
jest przeciw…

ksenofobią/
nietolerancją 26 7,6%

18,0% 66 innym/obcym
antyimigracją 10 2,9%

rasizmem 23 6,6% 9,6% 35

osobom 
o innym 
kolorze skóry/
wyznaniu

izolacjoni-
zmem 9 2,6% 9,8% 36

integracji 
z innymi 
państwami

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie to pokazuje, ż e gdy poproszono badanych o wskazanie, za czym 
opowiadają się nacjonaliści, to choć wskazywali oni negatywne elementy , ich ma-
nifestacja była znacznie słabsza niż w przypadku, gdy pytanie brzmiało: „Przeciwko 
czemu występuje nacjonalista?”. Widać więc w odpowiedziach respondentów dużą 
zachowawczość. Dużo łatwiej było im bowiem używać określeń bardziej ogólnych, 
rozmytych, np. że nacjonaliści są przeciwko „osobom czarnoskórym”, „osobom o in-
nym kolorze skóry”, niż konkretnych – że są za „rasizmem”, „czystością rasową” etc.

Podaj cechy człowieka o poglądach nacjonalistycznych

Pytanie to miało na celu weryfi kację konstruktu „nacjonalisty” stworzonego na pod-
stawie odpowiedzi uzyskanych w pierwszym pytaniu. Zestawiając ze sobą odpo-
wiedzi pytania pierwszego i szóstego widać, że choć występujące w obu pytaniach 
kategorie są identyczne bądź zbliżone, to zauważalne są dość istotne pr zesunięcia 
pozycji poszczególnych elementów. Widoczna jest więc różnica w konstrukcie „na-
cjonalisty” w porównaniu z konkretnym wyobrażeniem człowieka „nacjonalisty”.

Tabela 8. Pytanie 6: „Podaj cechy człowieka o poglądach nacjonalistycznych”.

Podaj cechy człowieka o poglądach 
nacjonalistycznych

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

agresywny/wrogi 50 11,5% 33,3%
uparty/pewny siebie 37 8,5% 24,7%
nietolerancyjny 35 8,1% 23,3%
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Podaj cechy człowieka o poglądach 
nacjonalistycznych

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

głupi 27 6,3% 18,0%
stanowczy/nieugięty 21 4,8% 14,0%
zamknięty 20 4,6% 13,3%
stały w poglądach 20 4,6% 13,3%
konserwatywny 19 4,4% 12,7%
zaślepiony/uległy 18 4,2% 12,0%
autorytarny 18 4,2% 12,0%
patriota 14 3,2% 9,3%
konsekwentny 11 2,5% 7,3%
religijny 9 2,1% 6,0%
impulsywny/buntowniczy/nerwowy 8 1,8% 5,3%
łysy 6 1,4% 4,0%
honorowy 6 1,4% 4,0%
stronniczy 6 1,4% 4,0%
silny 5 1,2% 3,3%
aktywny 4 0,9% 2,7%
wykształcony 4 0,9% 2,7%
dumny 3 0,7% 2,0%
inne 74 17,1% 49,3%
nie wiem 7 1,6% 4,7%
brak odpowiedzi 11 2,5% 7,3%
ogółem 433 100,0% 288,7%

Źródło: opracowanie własne.

Najistotniejsza różnica objawia się w tym, że o ile w pierwszym pytaniu najczę-
ściej nacjonalista kojarzony był z patriotą (11,1%), o tyle w pytaniu o wyobrażenie 
konkretnego człowieka o poglądach nacjonalistycznych cecha ta staje się marginalna 
(3,2%). Także druga wskazywana cecha w pierwszym pytaniu, „konserwatywny/tra-
dycyjny” (8,5%), jest o połowę słabiej zaakcentowana (4,4%). W przypadku pozo-
stałych cech procentowa różnica w odpowiedziach respondentów na pytanie pierw-
sze i szóste jest niewielka. Widać więc, że czynniki ideologiczne uległy znacznemu 
osłabieniu, a dominujące stały się cechy osobowościowe. Nacjonalista portretowany 
jest jako osoba agresywna i wroga, pewna siebie oraz nietolerancyjna. Porównując 
komponenty obecne w pierwszym i piątym pytaniu, można zaobserwować wystę-
powanie tych samych elementów. Jednocześnie istotne różnice w poziomie wskazań 
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dominujących składników tychże dwóch pytań uniemożliwiają całkowite potwier-
dzenie stabilności konstruktu „nacjonalisty”.

Czym nacjonalizm różni się od innych poglądów?

Głównym celem tego pytania, wbrew pozorom, nie było znalezienie cech dyferen-
cjujących oraz wspólnych (patrz kolejne pytanie) z innymi poglądami oraz przeko-
naniami politycznymi/światopoglądowymi, ale znalezienie cech unikatowych oraz 
uniwersalnych nacjonalizmu jako określonej koncepcji politycznej.

Tabela 14. Pytanie 9: „Czym nacjonalizm różni się od innych poglądów?”.

Czym nacjonalizm różni się od innych 
poglądów?

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

agresywną postawą 25 11,0% 16,7%
radykalizmem 24 10,6% 16,0%
zamknięciem na inne osoby/poglądy 21 9,3% 14,0%
nietolerancją 17 7,5% 11,3%
jest wsteczny/zacofany 15 6,6% 10,0%
bezkompromisowością 14 6,2% 9,3%
rasizmem/szowinizmem 12 5,3% 8,0%
ideą/założeniami 11 4,8% 7,3%
konserwatyzmem 9 4,0% 6,0%
stałością/niezmiennością poglądów 6 2,6% 4,0%
jest zły 5 2,2% 3,3%
niczym/niczym szczególnym 4 1,8% 2,7%
pozytywne skojarzenia 4 1,8% 2,7%
nastawieniem pronarodowym 3 1,3% 2,0%
fałszywy pogląd 2 0,9% 1,3%
stylem życia 2 0,9% 1,3%
inne 30 13,2% 20,0%
nie wiem 8 3,5% 5,3%
brak odpowiedzi 15 6,6% 10,0%
ogółem 227 100,0% 151,3%

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać w powyższej tabeli, większość wyszczególnionych kategorii pojawia-
ła się już w odpowiedziach na wcześniejsze pytania. Przede wszystkim „nacjona-
lizm” postrzegany jest jako agresywny (11%) nie tylko w warstwie werbalnej (co 
jest charakterystyczne dla większości podmiotów politycznych), ale także – zdaniem 
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badanych – dopuszcza on przemoc i rozwiązania siłowe wobec jednostek/grup od-
miennie myślących. Kolejnym mocno zaakcentowanym elementem jest „radyka-
lizm” (10,6%), rozumiany tu głównie jako dopuszczalność skrajnych i radykalnych 
rozwiązań. Jednocześnie brak odniesień do populizmu pozwala pr zypuszczać, że 
respondenci postrzegają radykalne rozwiązania nie jako element działań nastawio-
nych na pozyskanie sympatii i poparcia społeczeństwa, ale realną propozycję działań 
(jednakże bez oceny możliwości ich realizacji).

Kolejną cechą dystynktywną wskazywaną pr zez respondentów jest zamknięcie 
nacjonalistów na inne poglądy (9,3%). Kategoria ta jest jednak silnie skorelowana 
z dwoma dalszymi komponentami: „nietolerancją” (7,5%) oraz „bezkompromiso-
wością” (6,2%). Owa światopoglądowa hermetyczność wiąże się z bezkompromiso-
wym podejściem nacjonalistów do swoich postulatów, przez co postrzegane są one 
jako autorytarne. Deklarowana niejednokrotnie przez środowiska nacjonalistyczne 
apartyjność wynika właśnie z faktu, że tożsamość politycznych ugrupowań rozmywa 
się – zdaniem tych środowisk – w kompromisach. Prawdziwa zmiana dokonać może 
się jedynie w przypadku bezkompromisowego i konsekwentnego dążenia do celu.

Hermetyczność środowisk nacjonalistycznych jest silnie skor elowana z nieto-
lerancją. Warto także podkreślić, że o ile w przypadku pytania o hasła charaktery-
styczne dla nacjonalizmu wśród odpowiedzi dominowały kategorie podkreślające 
szowinistyczny oraz rasistowski charakter ruchu, o  tyle w  tym przypadku, choć 
komponent ten jest także obecny, to nie stanowi podstawowej cechy wyróżniającej 
„nacjonalizm” spośród innych myśli i działań politycznych. Można zatem zakładać, 
że wykorzystywanie narodowego szowinizmu oraz rasistowskiej retoryki nie jest już 
jedynie domeną ugrupowań skrajnej prawicy.

W czym nacjonalizm jest podobny do innych poglądów?

Respondentom łatwiej było wskazać cechy dystynktywne nacjonalizmu niż elemen-
ty łączące myśl narodową z innymi koncepcjami politycznymi lub światopoglądo-
wymi. W związku z tym uzyskano nie tylko mniejszą liczbę odpowiedzi, ale także 
większy procent odpowiedzi znalazł się w kategoriach „inne”, „nie wiem” oraz „brak 
odpowiedzi” – tak było w przypadku prawie 45% wszystkich odpowiedzi.

Tabela 15. Pytanie 10: „W czym nacjonalizm jest podobny do innych poglądów?”.

W czym nacjonalizm jest podobny 
do innych poglądów?

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

patriotyzm 21 11,8% 14,0%
w niczym 16 9,0% 10,7%
posiadanie własnych wartości 14 7,9% 9,3%
w konsekwencji 12 6,7% 8,0%
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W czym nacjonalizm jest podobny 
do innych poglądów?

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

autorytaryzm/totalitaryzm 10 5,6% 6,7%
tworzy społeczności/grupy 8 4,5% 5,3%
wiara we własne racje/przekonania 6 3,4% 4,0%
wypromowanie siebie 5 2,8% 3,3%
zaślepienie ideologią 3 1,7% 2,0%
konserwatyzm 3 1,7% 2,0%
inne 36 20,2% 24,0%
nie wiem 18 10,1% 12,0%
brak odpowiedzi 26 14,6% 17,3%
ogółem 178 100,0% 118,7%

Źródło: opracowanie własne.

Jak przekonywał Billig, „zagrywka kartą patriotyczną” nie jest obecnie domeną 
jedynie konserwatywnych partii politycznych, ale jest wspólna dla wszystkich graczy 
przestrzeni politycznej (Billig 2008). Odpowiedzi uzyskane na to pytanie zdają się 
potwierdzać tę tezę. Co więcej, zdaniem badanych „patriotyzm” nie jest już cechą 
dystynktywną dla środowisk skrajnej prawicy, co przekłada się na silną manifesta-
cję tej cechy. Jednocześnie można zauważyć, że radykalny nacjonalizm w dalszym 
ciągu postrzegany jest jako zjawisko specyfi czne. Prawie co dziesiąta odpo wiedź 
wskazywała na brak podobieństw nacjonalizmu z  innymi poglądami. Można to 
interpretować jako fakt, iż respondenci hasło „nacjonalizm” znacznie silniej kojarzą 
ze środowiskami radykalnej prawicy niż innymi par tiami politycznymi grającymi 
„nacjonalistyczną kartą”, jak przykładowo PO.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa elementy. Zastanawiać może kategoria 
„w konsekwencji”, bowiem o ile środowiska nacjonalistyczne – jak wielokr otnie 
wspominano – postrzegane są jako względnie konsekw entne w działaniu, o tyle 
trudno doszukiwać się spójnych działań i zachowań w przypadku wielu innych po-
glądów/światopoglądów. Na komentarz zasługuje także kategoria „autorytaryzm/
totalitaryzm”. W większości przypadków odpowiedzi respondentów na dwa ostatnie 
pytania nie były odnoszone do konkretnych poglądów/ideologii, z którymi badani 
zestawiali swoje skojarzenia. Jednak w przypadku pytania o wyszczególnienie cech 
bliskich innym poglądom pojawiły się wskazania konkr etnych doktryn politycz-
nych: faszyzmu, komunizmu oraz nazizmu. Tak więc wspomnianą wcześniej kate-
gorię „autorytaryzm/totalitaryzm” należy rozpatrywać przez pryzmat odniesień do 
konkretnych koncepcji, a nie – jak dotychczas – na poziomie ogólnym. Występo-
wanie tych elementów wzmacnia tezę o powiązaniu pojęć „nacjonalizmu” i „nacjo-
nalisty” ze środowiskami skrajnej prawicy.
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Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?

Pytanie to, pełniące funkcję sondowania poglądów politycznych respondentów, wy-
korzystane zostało do sprawdzenia, czy i jak zmienia się wizerunek nacjonalistów 
w zależności od politycznych deklaracji.

Tabela 16. Pytanie 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej jest Pani/Panu 
najbliższy?”.

Program jakiej partii lub opcji politycz-
nej jest Pani/Panu najbliższy?

Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Procent 
obserwacji

Platforma Obywatelska 46 24,7% 30,7%
żadnej 24 12,9% 16,0%
Ruch Palikota 23 12,4% 15,3%
lewica 21 11,3% 14,0%
Sojusz Lewicy Demokratycznej 16 8,6% 10,7%
liberalizm 13 7,0% 8,7%
Prawo i Sprawiedliwość 7 3,8% 4,7%
prawica 5 2,7% 3,3%
Nowa Prawica 4 2,2% 2,7%
inne 10 5,4% 6,7%
nie wiem 7 3,8% 4,7%
brak odpowiedzi 10 5,4% 6,7%
ogółem 186 100,0% 124,0%

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane na to pytanie odpowiedzi skorelowano z pytaniami uznanymi za klu-
czowe dla procesu rekonstrukcji wizerunku „nacjonalisty”, w celu weryfi kacji pyta-
nia, czy występują określone cechy dystynktywne w kreowaniu obrazu nacjonalisty 
przez respondentów o przekonaniach lewicowych i konserwatywno-prawicowych. 
Choć respondenci mogli wskazać więcej niż jedną par tię, to w przypadku dalszej 
analizy uwzględniono jedynie pierwszą odpowiedź, zakładając, że pierwsze wskaza-
nie jest dla respondentów najważniejsze. Warto podkreślić, że wśród 36 pominiętych 
odpowiedzi (stanowiących drugą z kolei odpowiedź) widoczna jest duża spójność. 
Osoby wskazujące PO jako drugą odpowiedź najczęściej wskazywały „partie libe-
ralne”, a w marginalnym zakresie RP lub SLD. W przypadku partii lewicowych 
sytuacja była podobna. Respondenci odpowiadający w pierwszej kolejności SLD 
lub RP na drugim miejscu wskazywali głównie komponent „lewica”. Należy jed-
nakże podkreślić, że blisko 30% badanych nie opowiedziało się za żadną obecną 
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na polskiej scenie politycznej opcją polityczną. Uzyskane wyniki traktować zatem 
należy jako określony trend, a nie prawidłowość.

Tabela 17. Tabela krzyżowa pytania 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?” z pytaniem 1: „Nacjonalista jest…”.

Nacjonalista jest… PO liberalizm PIS NP prawica RP SLD Lewica

patriotą 13 3 5 2 0 4 4 2
konserwatywny/
tradycjonalistą 8 1 1 3 2 7 4 4

agresywny/wrogi 9 2 2 0 0 4 4 3
nietolerancyjny 10 4 0 1 0 3 4 4
ograniczony/głupi 8 2 0 0 0 4 6 5
uparty/bezkompromisowy 13 2 0 0 1 1 2 2
ksenofob/rasista/faszysta 9 1 1 1 0 2 3 6
stały w swoich 
przekonaniach 4 0 0 1 1 4 1 1

zamknięty 6 1 0 0 1 1 1 3
egocentryczny 3 2 0 0 0 0 1 5
impulsywny/buntowniczy 5 1 0 0 0 3 1 1
zły 3 1 0 0 0 1 4 3
fanatyk 2 2 1 0 0 2 2 0
radykalny 4 0 0 1 0 0 2 1
łysy 0 1 0 0 0 4 0 1
aktywistą 0 0 1 2 0 1 0 1
inne 18 6 6 0 2 12 6 8
nie wiem 0 0 0 0 0 1 0 0
ogółem 114 29 17 11 7 54 45 50

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku pierwszego pytania widać dość dużą spójność w obrazie nacjonali-
sty, kreowanym przez sympatyków środowisk konserwatywno-prawicowych3. W tej 
grupie badanych nacjonalista postrzegany jest przede wszystkim jako „patriota”. 
Sympatycy PO kreślą obraz nacjonalisty jako patrioty oraz osoby bezkompromiso-
wej (co może być w tym przypadku cechą pozytywną). Jednocześnie akcentowany 
jest dyskryminacyjny charakter środowisk nacjonalistycznych, a jego przedstawi-

3 Do grupy tej zaliczam także Platformę Obywatelską, która w sprawach społecznych i świato-
poglądowych najczęściej prezentuje zachowawczy, konserwatywny pogląd.
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cieli postrzega się jako jednostki „agresywne” oraz „ograniczone/głupie”. Agresyw-
ność nacjonalistów podkreślana jest także wśród badanych głosujących na PiS, choć 
nacjonalista jest dla tej grupy przede wszystkim patriotą. Co ciekawe, osoby okre-
ślające swoje przekonania jako „prawicowe” nie nazywają nacjonalistów patriotami, 
a jedynie osobami o przekonaniach konserwatywnych. Należy jednakże pamiętać, 
że ta grupa respondentów była marginalna.

Mniej spójny obraz wyłania się z odpowiedzi sympatyków lewicy. Zwolennicy 
Ruchu Palikota postrzegają nacjonalistów przede wszystkich jako konserwatystów 
i tradycjonalistów. Kategoria „patriota” występuje na równym poziomie z negatyw-
nymi cechami – „agresywny/wrogi”, „ograniczony/głupi”, „łysy”. Wśród sympaty-
ków SLD widoczne są postawy wartościujące. Najczęściej wskazywali oni kategorię 
„ograniczony/głupi”, ale także „agresywny/wrogi”, „nietolerancyjny”, „zły”. Należy 
także podkreślić, że także wśród badanych, którzy wskazywali SLD, dość wysoko 
plasują się kategorie „patriota” oraz „konserwatywny/tradycjonalista”. Nieco inaczej 
rozkładają się akcenty wśród osób o przekonaniach lewicowych, niewskazujących 
jednakże żadnej konkretnej partii (kategoria „lewica”). Dla tej grupy nacjonalista 
to przede wszystkim osoba o przekonaniach szowinistycznych i/lub rasistowskich, 
egocentryczna oraz „ograniczona/głupia”. Warto podkreślić, że kategoria „kseno-
fob/rasista/faszysta” nie była wyraźnie zamanifestowana w przypadku odpowiedzi 
„wyborców” RP i SLD. Częściej wskazywali ją za to sympatycy PO. Jednocześnie 
w marginalny sposób grupa ta – „lewica” – wskazuje na patriotyzm w kontekście 
nacjonalisty, częściej określając go mianem „konserwatysty/tradycjonalisty”.

Sam nacjonalizm defi niowany jest przez większość badanych przede wszystkim 
jako określona idea/światopogląd. Z wyjątkiem zwolenników SLD kategoria ta 
wskazywana była najczęściej przez badanych w każdej z wyszczególnionych grup. 
Respondenci głosujący na SLD, jako jedyna grupa, silnie korelują nacjonalizm z po-
stawami ksenofobii, rasizmu i szowinizmu.

Tabela 18. Tabela krzyżowa pytania 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?” z pytaniem 2: „Nacjonalizm to…”.

Nacjonalizm to… PO liberalizm PIS NP prawica RP SLD lewica

idea/światopogląd 17 5 3 3 2 12 4 9

patriotyzm 19 4 2 1 0 8 4 6

ksenofobia/rasizm/
szowinizm

17 1 0 0 2 7 13 7

głupota 5 1 0 1 1 5 6 4

konserwatyzm 3 2 0 0 0 1 2 1

agresja 4 0 1 0 0 2 1 0

styl życia 2 3 0 0 0 2 1 1
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Nacjonalizm to… PO liberalizm PIS NP prawica RP SLD lewica

nietolerancja 1 1 0 0 0 1 0 2
radykalizm 2 0 2 1 1 2 0 2
postawa 1 2 0 1 0 1 1 0
wspólnota 4 0 0 1 0 0 0 1
nurt polityczny 1 0 0 1 0 1 0 1
inne 5 7 6 0 2 9 3 5
nie wiem 1 0 0 0 0 0 0 0
brak odpowiedzi 2 0 0 0 0 1 0 0
ogółem 84 26 14 9 8 52 35 39

Źródło: opracowanie własne.

Nacjonalizm dość silnie kojarzony jest też z patriotyzmem, także przez lewico-
wych respondentów (znów z wyjątkiem SLD). Negatywne komponenty, takie jak 
„agresja”, „głupota”, wymieniane są głównie przez wyborców centrolewicowych oraz 
PO. Przez tę samą grupę wskazywany jest także „nacjonalizm” jako „styl życia”.

Dużo bardziej wyraziste różnice widoczne są w przypadku zestawienia politycz-
nych preferencji respondentów z pytaniem: „Co Pani/Pana zdaniem jest najważniej-
sze w życiu dla nacjonalisty?”.

Tabela 19. Tabela krzyżowa pytania 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?” z pytaniem 3: „Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze 
w życiu dla nacjonalisty?”.

Co Pani/Pana zdaniem jest 
najważniejsze w życiu dla 
nacjonalisty?

PO liberalizm PIS NP Prawica RP SLD lewica

ojczyzna 23 5 5 1 3 12 7 8

naród 13 2 2 0 0 3 2 5

zasady/przekonania 12 3 1 3 0 4 3 1

ksenofobia/rasizm 7 5 1 1 1 5 4 3

patriotyzm 9 1 1 0 0 5 2 3

rodzina 6 2 1 1 2 1 1 2

Bóg 3 1 2 0 0 1 6 3

honor 4 1 2 0 0 2 4 2

tradycja 4 1 0 0 0 3 4 2
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Co Pani/Pana zdaniem jest 
najważniejsze w życiu dla 
nacjonalisty?

PO liberalizm PIS NP Prawica RP SLD lewica

polityka 2 0 1 0 0 0 0 1

walka 3 0 1 0 0 1 0 3

agresja 0 1 0 0 0 0 3 3

wolność 3 0 0 0 0 1 0 0

władza 0 0 0 0 0 1 0 1

inne 9 2 1 2 0 6 4 8

nie wiem 0 0 0 0 1 1 0 1

brak odpowiedzi 0 0 0 0 0 0 0 0

ogółem 98 24 18 8 7 46 40 46
Źródło: opracowanie własne.

Sympatycy środowisk prawicowych wskazują pr zede wszystkim na  wartości 
konserwatywne. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają przede wszystkim 
komponenty: „ojczyzna”, „naród”, „Bóg”, „honor”. Respondenci określający się 
jako „prawicowi” wskazują „ojczyznę” i „rodzinę”. Nieco odmiennie na  tym tle 
przedstawiają się odpowiedzi sympatyków Nowej Prawicy, którzy za najważniejszą 
cechę uważają „zasady/przekonania”. Zwolennicy PO także w pierwszej kolejności 
wskazują na „patriotyzm”, ale obok innych wartości konserwatywnych widoczne 
jest także silne zamanifestowanie komponentu „ksenofobia/rasizm”. W przypadku 
sympatyków lewicy pierwsza wartość kojarzona z nacjonalizmem i nacjonalistą to 
„ojczyzna”. Jest to więc element uniwersalny, kojarzony z ideologią narodową nie-
zależnie od poglądów politycznych. W przypadku pozostałych cech znów widoczne 
są różnice wśród zwolenników lewej strony sceny politycznej. Wyborcy RP wskazują 
w dalszej kolejności kategorie „patriotyzm”, „ksenofobia/rasizm” oraz „zasady/prze-
konania”. Elektorat SLD odnosi się z kolei do takich wartości, jak „Bóg”, „honor”, 
„tradycja” oraz „ksenofobia/rasizm”. W końcu respondenci z grupy „lewica” obok 
„ojczyzny” silnie akcentują także „naród”. Zastanawiać może zbyt słaba manifestacja 
komponentów o charakterze negatywnym wśród wyborców lewicy, którzy – choć 
dostrzegają negatywny charakter nacjonalizmu – nie uważają tych cech za charak-
terystyczne dla wizerunku nacjonalisty. Jest to o tyle ciekawe, że choć – jak wyni-
ka z powyższej analizy – generalnie najważniejszymi war tościami nacjonalisty są 
wartości konserwatywne, co jest względnie spójne dla wszystkich r espondentów, 
niezależnie od poglądów, to w przypadku pytania: „Za kim/czym opowiadają się 
nacjonaliści” wyborcy lewicowi zdecydowanie częściej wskazują na negatywne ka-
tegorie (patrz kolejna tabela).
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Tabela 20. Tabela krzyżowa pytania 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?” z pytaniem 4: „Nacjonalista jest za…”.

Nacjonalista jest za… PO liberalizm PIS  NP prawica RP SLD lewica

silnym państwem/
narodem 20 3 3 2 1 9 1 5

tradycją/historią 10 2 3 4 2 9 5 1
patriotyzmem 9 2 0 0 1 4 2 4
ksenofobią/nietolerancją 3 3 1 2 0 0 3 6
rasizmem 5 2 1 0 0 0 0 7
agresją 4 2 0 0 0 0 7 3
religią 3 1 0 0 0 2 3 1
antyimigracją 2 0 0 0 0 2 1 1
prawem 4 0 1 1 0 2 0 1
izolacjonizmem 2 0 0 1 0 0 4 1
rozwojem 2 0 2 0 0 1 1 1
lojalnością 0 0 0 0 0 3 0 0
rodziną 4 0 0 1 0 1 0 0
władzą 0 1 0 0 0 2 0 0
honorem 0 0 0 0 0 0 2 1
inne 13 1 0 1 2 13 6 7
nie wiem 2 0 1 0 0 1 0 0
brak odpowiedzi 6 0 0 0 0 0 1 0
ogółem 83 17 12 11 6 48 33 43

Źródło: opracowanie własne.

Wśród sympatyków lewicy najbardziej umiarkowanym środowiskiem są respon-
denci Ruchu Palikota, wskazujący przede wszystkim kategorie zaliczające się do 
wartości konserwatywnych: „Nacjonalista jest za…”: „silnym państwem”, „tradycją/
historią”, „patriotyzmem”. Te same komponenty wskazywane były przez wyborców 
konserwatywno-prawicowych. Wyborcy SLD z kolei akcentują głównie agresywny 
charakter środowisk nacjonalistycznych, wyraźnie wskazując także element tradycji 
oraz tendencje izolacjonistyczne. Dla wyborców z grupy „lewica” dominującym 
elementem, za którym opowiadają się nacjonaliści, jest szeroko rozumiana nieto-
lerancja i dyskryminacja, choć podkreślają oni także dużą rolę koncepcji „silnego 
państwa”, obecnej w nacjonalistycznych dyskursach.

W przypadku korelacji odpowiedzi na pytanie: „Nacjonalista jest przeciw…” 
z politycznymi preferencjami badanych widoczna staje się jedna wspólna cecha. 
Najczęściej, niezależnie od poglądów, wskazywane były dwie kategorie: „innym/
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obcym”, „integracji z innymi państwami”. Wyjątkiem są zwolennicy Nowej Prawicy, 
którzy podkreślają przede wszystkim sprzeciw wobec osób o innym kolorze skóry. 
Jednocześnie należy pamiętać, że środowisko Nowej Prawicy sympatyzuje ze środo-
wiskami nacjonalistycznymi. W przypadku zwolenników prawicy pozostałe odpo-
wiedzi odnosiły się głównie do elementów światopoglądowych. Wyborcy PO, tym 
razem w większym stopniu, podkreślają dyskryminacyjny oraz zamknięty charakter 
środowiska nacjonalistycznych, będąc w tym przypadku bliżej zwolenników lewicy, 
którzy także w sposób istotny podkreślali te komponenty.

Tabela 21. Tabela krzyżowa pytania 11: „Program jakiej partii lub opcji politycznej 
jest Pani/Panu najbliższy?” z pytaniem 5: „Nacjonalista jest przeciw…”.
Nacjonalista jest 
przeciw…

PO liberalizm PIS  NP prawica RP SLD lewica

innym/obcym 15 5 3 1 2 6 5 7
integracji z innymi 
państwami 10 2 1 1 1 7 6 5

osobom o innym kolorze 
skóry/wyznaniu 11 4 1 2 0 4 3 0

mniejszościom 
seksualnym 6 1 1 1 0 2 2 4

odmiennym poglądom 3 2 0 1 0 5 1 3
tolerancji 7 0 0 0 0 5 2 2
otwartości 5 0 0 1 0 2 3 4
wolności 3 1 0 1 0 0 1 3
równości 1 2 0 1 0 1 3 0
aborcji 3 0 1 0 1 0 0 3
liberalizmowi 2 1 0 0 2 0 3 1
mieszaniu ras 1 0 1 0 0 1 0 2
demokracji 0 0 0 0 0 2 1 0
in vitro 1 1 1 1 0 0 0 0
podziałowi państwa 1 0 0 0 0 1 0 0
inne 16 1 2 2 2 10 5 7
nie wiem 1 0 0 0 0 1 0 0
brak odpowiedzi 3 1 0 0 0 1 0 2
ogółem 89 21 11 12 8 48 35 43

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnie pytanie, w przypadku którego odpowiedzi zostały zestawione z wynikami 
pytania o preferencje polityczne badanych, dotyczyło głównych haseł nacjonalistów. Dwie 
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najsilniejsze kategorie – „naród/ojczyzna” i „Polska dla Polaków” – są wskazywane przez 
większość badanych niezależnie od poglądów. Środowiska konserwatywno-prawicowe 
(w tym PO) wskazują także na hasła konserwatywne („honor”, „religia”). Z tej grupy je-
dynie wyborcy Platformy Obywatelskiej wskazują na hasła o charakterze ksenofobicznym 
i dyskryminacyjnym. Co ciekawe, wyborcy SLD również częściej kojarzą nacjonalistów 
z hasłami konserwatywnymi niż rasistowskimi lub antysemickimi. Jedynie w przypadku 
grupy badanych „lewica” widoczne jest wskazywanie haseł antysemickich oraz rasistow-
skich na równym poziomie ze sloganami odnoszącymi się do narodu i ojczyzny.

Dyferencjał semantyczny

Rekonstrukcja wizerunku nacjonalistów została także przeprowadzonaz wykorzysta-
niem dyferencjału semantycznego, składającego się z 23 cech. Wyniki przedstawione 
zostały na poniższym diagramie.

Dziewięć komponentów zamanifestowanych zostało w sposób wyraźny. Wśród nich 
dominują elementy nacechowanie negatywnie (pięć składników), w tym cechujące się 

konsekwentnylubiany

kreatywny

uczuciowy

przekonujący
impulsywny ponury

odpowiedzialny

otwarty

sprawiedliwy

sympatyczny

autorytarny

tolerancyjny

agresywny

ciekawy

lojalny

ostrożny

Średnia
godny zaufania

aktywny
dobry

prosty

ufny

przyjacielski

-0,03

-0,49 -0,48

-0,80

-0,97
-0,77

-0,15

-0,75
-0,92

-0,08

-0,75

-0,23

-0,33

-0,10

1,15

1,19

0,98

0,99

0,631,00

0,92

-1,50

0,27

Diagram 1. Dyferencjał semantyczny – wizerunek nacjonalisty.
Źródło: opracowanie własne.
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najwyższymi wartościami komponenty „nietolerancyjny” oraz „autorytarny”. Nacjona-
lista postrzegany jest także jako osoba impulsywna, agresywna oraz nieufna. Widać więc, 
że – podobnie jak w przypadku całego badania – wizerunek nacjonalisty jest negatywny, 
co potwierdzają także natężenia pozostałych komponentów.

Respondenci wyraźnie zaakcentowali także kilka dodatnich cech, wskazując 
na dużą aktywność, którą można w tym przypadku rozumieć także jako zaangażo-
wanie, konsekwencję w działaniu (oraz wskazywaną wcześniej stabilność światopo-
glądową), a także dużą lojalność. Duży procent komponentów dyferencjału seman-
tycznego cechował się jednak niewielkim natężeniem. Prawdopodobnie wynika to 
z faktu, że wskazania respondentów kompensowały się, co z kolei może być efektem 
przekonań politycznych badanych. Jak starano się wykazać powyżej, widoczny jest 
wpływ politycznych preferencji na rekonstrukcję obrazu nacjonalisty i nacjonali-
zmu. Jednak teza ta wymagałaby weryfi kacji na znacznie większej niż w przypadku 
tego badania grupie respondentów.

Leksemy i kolokacje wykorzystywane 
do „mówienia” o nacjonalizmie

Dotychczasowa analiza opierała się na uprzednio skategoryzowanych odpowiedziach 
respondentów. W tej części skoncentrowano się na leksemach wykorzystywanych 
przez badanych do opisu nacjonalisty i nacjonalizmu. Na bazie danych uzyskanych 
za pomocą kwestionariusza ankietowego stworzone zostały zbiory tekstowe, które 
następnie, poddane lematyzacji i obróbce statystycznej (z wykorzystaniem opro-
gramowania WordSmith), umożliwiły utworzenie listy frekwencyjnej pozwalającej 
na identyfi kację słów kluczowych wykorzystywanych w wypowiedziach dotyczących 
środowisk skrajnej prawicy i jej uczestników. Analizie poddano 20 najczęściej wy-
stępujących leksemów. Skoncentrowano się nie tylko na częstotliwości pojawiania 
się poszczególnych określeń, ale także zbadano ich łączliwość z innymi leksemami 
(analiza kolokacji), starając się uchwycić najważniejsze semantyki poszczególnych 
leksemów.

Tabela 23. Frekwencja odpowiedzi w zbiorze danych „nacjonalista”.
Lp. Słowo Frekwencja

1 INNY 145
2 NARÓD 144
3 KRAJ 112
4 OJCZYZNA 99
5 POGLĄD 90
6 AGRESYWNY 74
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Lp. Słowo Frekwencja

7 PAŃSTWO 74
8 PATRIOTYZM 58
9 HONOR 52
10 NIETOLERANCYJNY 50
11 POLSKA 49
12 POLAK 44
13 RASA 37
14 TRADYCJA 37
15 ZAMKNIĘTY 35
16 OBCY 34
17 BÓG 30
18 WALKA 29
19 KONSERWATYWNY 28
20 PRZEKONANIE 28
Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie odpowiedzi respondentów podzielić można na pięć obszarów komu-
nikacyjnych. Pierwsze pole obejmuje leksemy i semantyki związane z nacjonalistycz-
ną tożsamością („naród”, „kraj”, „ojczyzna”, „państwo”, „Polska”, „Polak”). Kolejną 
grupą są słowa akcentujące odmienność/inność („inny”, „obcy”), służące kreowaniu 
konstruktu ideowego przeciwnika, wroga, najczęściej z wykorzystaniem binarnej 
opozycji „my” – „oni”, „swój” – „obcy”, „dobry” – „zły”. Trzeci obszar składa się 
z elementów określających nacjonalistę jako osobę („agresywny”, „nietolerancyjny”, 
„zamknięty”). W skład czwartego pola wchodzą komponenty obejmujące nacjo-
nalistyczne wartości („patriotyzm”, „honor”, „tradycja”, „Bóg”, „konserwatyzm”). 
W końcu ostatni zbiór leksemów lokuje nacjonalizm jako jedną z ofert ideologicz-
no-światopoglądowych („pogląd”, „przekonanie”).

Dwa najczęściej używane przez badanych leksemy to „inny” (f=145) oraz „na-
ród” (f=144). Pierwszy z nich akcentuje zamknięcie środowisk nacjonalistycznych 
na zewnątrzsystemowe elementy, a jednocześnie służy podkreśleniu ekskluzywności 
nacjonalizmu. Binarny podział na „my” – „oni”, deprecjacja i odrzucenie „inne-
go” jest zatem w przekonaniu respondentów podstawowym elementem składowym 
tożsamości radykalnego nacjonalizmu. Jednocześnie zakres semantyczny „innego” 
jest dość szeroki, obejmując wszelkie odstępstwa od nacjonalistycznych wzorców 
(kulturę, religię, nację, rasę, poglądy). Leksem ten łączy się takż e ze słowami pod-
kreślającymi zamknięcie na wszelką odmienność/inność („zamknięty”, „zamknię-
cie” – np. „zamknięty na inną religię”), wskazującymi negatywny stosunek/postawę 
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względem „innego” („nietolerancja”, „niechęć”, „nienawiść”) czy też podkreślający-
mi „wyższość” nad „innym”. Zbliżone semantyki posiada także przymiotnik „obcy” 
(f=34). Część kontekstów leksemu „naród” (w tym przypadku „inny naród”) także 
staje się częścią „innego”.

Co ciekawe, badani w równym stopniu wykorzystywali określenie „inny naród” 
(f=15) oraz „własny naród” (f=14), posługując się nimi do opisu ideologiczny ch 
relacji między różnymi narodami. Druga kolokacja wykorzystywana była do wyra-
żania pozytywnych relacji z „narodem” – „swój/mój naród”, „uwielbienie narodu”. 
Do wyrażania pozytywnych więzi i przywiązania z etnią wykorzystywane były także 
rzeczowniki „kraj” („własny”, „swój”, „dobro”, „wolność”, „miłość”) i „ojczyzna” 
(„miłość”, „obrona”, „ochrona”). Leksem „naród” łączył się także z wyrazami ak-
centującymi szowinistyczny czy wręcz rasistowski charakter środowisk nacjonali-
stycznych („czystość narodu”, „wyższość narodu” etc). W niewielkim zakresie poja-
wiały się natomiast rzeczowniki „Polska” i „Polak”. Co więcej, leksemy te stanowiły 
głównie część składową jednego z nacjonalistycznych haseł: „Polska dla Polaków”.

Dokonując rozkładu częstotliwości występowania poszczególnych elementów li-
sty frekwencyjnej na konkretne pytania, można mówić o dość stabilnym konstrukcie 
nacjonalisty i nacjonalizmu (na poziomie leksemów), aczkolwiek – jak sygnalizowa-
no wcześniej – inne wyrazy wykorzystywane są do opisu człowieka o przekonaniach 
nacjonalistycznych, a inne służą opisowi ideologii nacjonalistycznej. Szczegółowe 
zestawienie przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 244. Frekwencja leksemów w poszczególnych pytaniach.

Lp. Słowo 1 2 3 4 5 6 8 10 11

1 INNY 8 24 13 13 57 8 3 15 4
2 NARÓD 6 18 43 29 17 2 22 5 2
3 KRAJ 10 15 38 30 5 1 6 2 5
4 OJCZYZNA   10 42 7     37   3
5 POGLĄD 8 26 8 4 7 8   13 16
6 AGRESYWNY 31 1   2   34 1 5  
7 PAŃSTWO 2 7 21 18 6 1 11 3 5
8 PATRIOTYZM 2 21 5 15   2 5 2 6
9 HONOR   3 18 3   2 26    

10 NIETOLERANCYJNY 28         20   2  
11 POLSKA 1 1   5 1   41    
12 POLAK     1 2     41    
13 RASA   4 9 5 9   9 1  

4 Pytania 1, 3 i 5 dotyczyły nacjonalisty (osoby), zostały więc wyróżnione. Jednocześnie ciemniej-
szy kolor wskazuje trzy leksemy o największej frekwencyjności w poszczególnych pytaniach.
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Lp. Słowo 1 2 3 4 5 6 8 10 11

14 TRADYCJA 1 4 8 16     5 1 2
15 ZAMKNIĘTY 13 1     1 18   2  
16 OBCY 2 7 3 2 12 3 4 1  
17 BÓG     9 1     20    
18 WALKA   3 16 5     4   1
19 KONSERWATYWNY 14   1     9 1 3  
20 PRZEKONANIE 6 8 7     1     6
21 UPARTY 11         1 16    
22 PATRIOTA 22     2   3      
23 TOLERANCJA   3     16   1 7  
24 AGRESJA   9 2 2   3 1 8 1
25 RODZINA     18 4     3   1
26 WOLNOŚĆ     4 3 10   8   1
27 KULTURA 1 2 1 5 14   1 1  
28 DOBRO 1 2 11 2     3 1 4
29 NARODOWY 1 1 4 8 5   2    
30 OGRANICZONY 10         9   1  

Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia człowieka o poglądach nacjonalistycznych najczęściej wyko-
rzystywane są negatywne leksemy: „agresywny”, „nietolerancyjny” (dwa najsilniejsze 
słowa w pytaniu pierwszym i szóstym). Istotną różnicą w wizerunku nacjonalisty 
jest to, że o ile w pytaniu pierwszym trzecim pod względem częstotliwości wystąpień 
leksemem był rzeczownik „patriota”, o tyle określenie to w pytaniu szóstym pojawia 
się jedynie dwukrotnie. Silniej za to zamanifestowane są leksemy pejoratywne. W za-
kresie nacjonalistycznych wartości (pytanie trzecie) dominują leksemy odnoszące się 
bezpośrednio do prawicowej tożsamości – „naród”, „ojczyzna” i „kraj”. Nacjonalizm 
defi niowany jest przy wykorzystaniu trzech podstawowych leksemów: „pogląd”, 
„inny”, „patriotyzm”. Dopiero w dalszej kolejności pojawiają się tożsamościo we 
elementy „naród”, „kraj”, „ojczyzna”.

Innymi słowy, nacjonalizm można defi niować jako pogląd bazujący na rozróż-
nieniu „swój” – „inny” i zbudowany wokół pojęcia „patriotyzmu”. Potwierdzają to 
wskazywane przez badanych leksemy wykorzystywane do opisania elementów pro-
gramowych charakterystycznych dla ideologii narodowej. Nacjonalista opowiada 
się przede wszystkim za „krajem”, „narodem” i „państwem” (a w dalszej kolejności 
„patriotyzmem” i „tradycją”), a jest przeciwko wszelkiej odmienności, w konsekwen-
cji zaś także tolerancji („inny naród”, „inny kultura”, „tolerancja”). Hasła nacjonali-
styczne silnie skorelowane są z wartościami konserwatywnymi: „ojczyzna”, „honor”, 
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„Bóg”, choć dominującym hasłem jest rasisto wski slogan „Polska dla Polaków”. 
Na  poziomie komunikacyjnym unikato wą cechą nacjonalizmu jest zamknięcie 
i nietolerancja względem odmienności. Dodatkowo powiązany jest on z agresyw-
ną postawą/działaniem. Cechą wspólną nacjonalizmu z innymi poglądami (w tym 
przypadku należy zakładać, że politycznymi) jest bazowanie na patriotyzmie.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze jedną prawidłowość. Choć respondenci 
w swoich odpowiedziach nie łączyli w sposób bezpośredni nacjonalizmu z poli-
tyczną prawicą, to udzielane odpo wiedzi wskazują na wiele podobieństw i cech 
wspólnych z osobą o przekonaniach prawicowych („konserwatywny”, „patriota”, 
„nietolerancyjny”, „zamknięty”), bazując na  skojarzeniach z  polityczną prawicą 
(„konserwatyzm”, „Kościół”, „patriotyzm”, „zamknięcie”), również w zakresie ele-
mentów programowych („patriotyzm”, „Kościół”, „konserwatyzm”, „nietolerancja”) 
(por. Graszewicz 2011: 134–156). Można zatem stwierdzić, że nacjonalizm jest re-
produkowany na bazie kodów komunikacyjnych charakterystycznych dla wartości 
prawicowych. Zauważalną różnicą jest, podkreślane przez respondentów, skrajne 
„uwielbienie dla narodu” oraz silniej niż w przypadku prawicy zamanifestowana 
nietolerancja względem odmiennych poglądów i postaw.
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