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Problematyka nacjonalizmu, także jego polskiego wymiaru, eksplorowana dość często 
na gruncie nauk historycznych, politologicznych czy też socjologicznych, w niewielkim 
stopniu podejmowana była dotychczas w obrębie takich dziedzin, jak językoznawstwo 
czy komunikacja. Przeglądając historię myśli oraz badań nad nacjonalizmem, należy 
przyjąć, że to język jest jego podstawowym czynnikiem napędowym. Począwszy zatem 
od niemieckich romantyków, takich jak Johann Gottfried Herder czy Johann Gottlieb 
Fichte (por. chociażby Lawrence 2007, Özkirimli 2010), aż do badaczy epoki moder-
nizmu oraz postmodernizmu system językowy był i jest punktem centralnym ideologii 
narodowej (por. m.in. Anderson 1997, Billig 2008, Gellner 1991, Smith 2007) oraz 
narzędziem jej generowania i reprodukcji.

Proponowany projekt badawczy próbuje wypełnić tę lukę. Autor projektu stawia 
przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszy koncentruje się na zbadaniu sposobów 
konstruowania świata przez różne grupy i środowiska nacjonalistyczne. Drugim celem, 
wypływającym bezpośrednio z pierwszego, jest identyfikacja i rekonstrukcja wartości 
zawartych w językowych obrazach świata. Przedmiotem badań będzie współczesny 
polski nacjonalizm (planowany zakres badań obejmuje okres 1980–2000), a w szcze-
gólności jego językowa reprezentacja zawarta w mniej dotychczas eksplorowanym 
obszarze wiedzy – publikacjach drugiego i trzeciego obiegu.

1 Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach 
finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/S/
HS2/00229.
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Niniejszy artykuł stanowi prezentację możliwości wykorzystania metod językoznaw-
stwa korpusowego w procesie badania języka wartości. Na przykładzie niewielkiej 
reprezentacji neofaszystowskiego korpusu tekstowego zaprezentowany zostanie me-
chanizm identyfikacji słów o aksjologicznym nacechowaniu oraz rekonstrukcji ich pól 
semantycznych. W przypadku pozytywnego rezultatu proces ten zostanie wykorzystany 
w dalszych procedurach badawczych do analiz dużych korpusów tekstowych. Dodatko-
wym, trzecim, celem jest wypracowanie szybkiej i prostej metody identyfikacji wyrazów 
wartościujących lub będących nośnikami wartości w różnorodnych dyskursach.

Projekt „Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata w publikacjach ofi-
cjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu” proponuje kompleksowe podejście 
badawcze, obejmujące swoim zakresem analizę tekstów zarówno marginalnych grup 
skrajnej prawicy, jak i nacjonalistycznych partii politycznych, dzięki czemu możliwe 
będzie wyszczególnienie zarówno wartości charakterystycznych dla poszczególnych 
środowisk skrajnie prawicowych, jak również wskazanie elementów aksjologicznych 
wspólnych dla badanej tu polskiej radykalnej prawicy.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, co w przekonaniu autora jest jego dodat-
kową wartością. Obejmuje doświadczenia badawcze językoznawstwa kognitywnego, 
statystyczne i jakościowe analizy językowe, analizę dyskursu, teorie systemów i ko-
munikacji. Za teorię wiodącą uznaje się kognitywistyczne oraz konstruktywistyczne 
teorie komunikacji (zob. chociażby Glasersfeld 1995, Fleischer 2008, Schmidt 2006).

Skoncentrowanie działań na analizach semantycznych wymaga jasnego zdefiniowania 
poziomu, z którego podejmowana będzie obserwacja i analiza dyskursów nacjo-
nalistycznych. Za główne kryterium podziału przyjmuje się stratyfikację dyskursów 
zaproponowaną przez Janusza Anusiewicza, Annę Dąbrowską i Michaela Fleischera 
(2000), zgodnie z którą interesować nas będą dyskursy specjalistyczne danego sub-
systemu kultury. Funkcjonują one tylko w ramach jednego dyskursu danej subkultury 
(rozumianej tu jako jeden z subsystemów systemu społecznego), pełniąc istotne 
funkcje systemowe – ukierunkowują one i hierarchizują ważność i normy danego 
dyskursu, „w odniesieniu do jakiegoś obszaru lub określonego aspektu (składnika) 
systemu” (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer 2000: 17). Zaadaptowane zostaną także 
koncepcje badawcze, zaproponowane przez powyższych autorów, zawierające w sobie 
teorię systemów, dyskursów oraz semantyki (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer 2000).
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Ważnym źródłem inspiracji będą także doświadczenia badawcze lingwistyki antropolo-
gicznej Jerzego Bartmińskiego i naukowców skupionych w lubelskim ośrodku naukowym 
(m.in. Bartmiński 2006, 2006a, 2009). W końcu, w procesie rekonstrukcji dyskursów 
nacjonalistycznych, obejmującym pola semantyczne oraz całościowy kontekst użycia, 
wykorzystane zostaną językoznawcze metody statystyczne oraz korpusowe techniki badań 
ilościowych i jakościowych. W tym zakresie wskazać należy propozycje teoretyczne i meto-
dologiczne mi.in. Rolfa Hammerla i Jadwigi Sambor (1990), Johna Sinclaira (2003, 2004), 
Michaela Stubbsa (2001), a w ramach empirycznych rozwiązań pozycje m.in. Wojciecha 
Kajtocha (1999, 2008), Adama Pawłowskiego (1999) oraz Jacka Kołodzieja (2011).

Techniki lingwistyki korpusowej stanowią w proponowanym projekcie podstawowe 
metody badawcze, umożliwiające stworzenie list frekwencyjnych, na bazie których 
wyszczególnione zostaną słowa kluczowe oraz leksemy dominujące w komunikacji 
poszczególnych środowisk. Dalsza analiza polegać będzie na eksploracji kolokacji oraz 
konkordancji słów i wyrażeń kluczowych, a następnie rekonstrukcji pól tematycznych. 
Analiza jakościowa pozwoli w konsekwencji na odtworzenie mapy słownictwa oraz 
semantyk najistotniejszych elementów dyskursu subkulturowego nacjonalistów.

Wyszczególnione zostały cztery grupy publikacji, które poddane zostaną szczegółowej 
analizie. Do pierwszej zaliczono pisma (ziny2) wydawane przez neofaszystów (np. „Aryan 
Pride”, „Aryjski Opór”, „Błyskawica”, „Rzeźnia”, „Zryw” itp.), reprezentujące skrajnie 
radykalną wersję nacjonalizmu. Drugą grupą są pisma politycznych skinheadów, 
balansujące między rasistowską ideologią narodowego socjalizmu a polską ideologią 
narodową (np. „Biały Świt”, „Krzyżowiec”, „Skinhead Polski”, „Nowy Ład”). Trzecią gru-
pą są pisma przedstawicieli nacjonalistycznych organizacji neopogańskich („Oddala”, 
„Menhir”, „Świt”, „Odmrocze” itp.). W końcu ostatnią grupą uwzględnioną podczas 
analizy będą publikacje polskich środowisk politycznych o charakterze narodowym 
(„Szczerbiec”, „Racja Polska”, „Myśl Narodowa”, „Tylko Polska” itp.).

Wybór prasy, a nie popularniejszych aktualnie form komunikacji – telewizji i Interne-
tu – wynika z faktu, że decydując się na te ostatnie, znacznie ograniczony by został 
zakres badania. Środowiska neofaszystowskie, głoszące niejednokrotnie treści prawnie 
zakazane, skutecznie ograniczają dziś dostęp do swoich publikacji w Internecie osobom 
niezwiązanym z tym kręgiem. Inny problem stanowi prawie całkowity zanik subkultury 
skinheadów, przez co mało aktywna jest ta grupa i w mediach. Wybór telewizji i Internetu 

2 Ziny rozumiem tu jako czasopisma wydawane amatorsko, charakteryzujące się brakiem lub ograni-
czoną pozaredakcyjną kontrolą językowo-stylistyczną lub merytoryczną, kierowane do wyselekcjonowanego 
i niewielkiego grona odbiorców, cechujące się specyficzną treścią oraz językiem, dystrybuowane poza 
oficjalnymi kanałami sprzedaży (zob. Kajtoch 1999, 2001).
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wykluczyłby także istotny, w przekonaniu badacza, okres polskiej historii nacjonalizmu, 
przez co nie byłoby możliwe pełne ujęcie problematyki nacjonalistycznej aksjologii.

Pełny schemat procesu badawczego przedstawiony został na poniższym schemacie.

Problematyka wartości, pomimo licznych badań, wciąż jest zagadnieniem dość cie-
kawym i otwartym. Kwestie aksjologiczne podejmowane były i są na różnorodnych 
polach naukowych – od filozofii poprzez socjologię, językoznawstwo, na gruncie badań 
komunikacji kończąc.

Z perspektywy epistemologicznej wartościowanie jest produktem wewnątrzsystemowej 
działalności organizmów żywych i dualizmu wpisanego w mechanizm poznawczy. Efekt 
działania (czy to własnego, czy też kogoś obcego) każdej jednostki przepuszczany 
jest przez filtr wartościowe/niewartościowe (przydatne/nieprzydatne), a wynikające 
z tego procesu rozróżnienia są źródłem potencjalnych perturbacji (w rozumieniu 

Schemat 1. Schemat procesu badawczego

Źródło: opracowane własne.
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Jeana Piageta), które system musi w dalszej kolejności zrównoważyć (zob. Piaget 
1981). Sfera wartości pozostaje w konsekwencji silnie skorelowana z działaniem 
lub efektem działań. System podejmuje określone (re)akcje w następstwie płynącej 
ze środowiska wartościującej informacji. Wartości są więc sferą stricte subiektywną, 
specyficzną dla każdego indywiduum. Z perspektywy teorii systemów i konstrukty-
wistycznego modelu nauki wartości/sfera aksjologiczna w żaden sposób nie może 
być uznana za coś stałego i niezmiennego, ale musi być traktowana jako proces 
ciągle dopasowujących się znaczeń.

Wartość posiada zatem charakter predykatu – pojęcie wartości określa pewien aspekt 
dowolnego w zasadzie obiektu, który przypisywalny może być dowolnemu innemu 
obiektowi. W konsekwencji „wszystko może posiadać czy wykazywać wartość, jeśli 
tylko istnieje ktoś, kto danemu obiektowi wartość przypisuje” (Fleischer 2010a: 9).

W niniejszym artykule za punkt wyjścia przyjęta została hipoteza Talcotta Parsonsa 
postulująca, iż wartości to „cele, które chcemy osiągnąć, do których dążymy w wymiarze 
zarówno indywidualnym, jak i społecznym” (cyt. za: Fleischer 2010a: 19–20). Wartości 
są więc elementami modelowania sytuacji pożądanych przez system społeczny czy 
indywiduum, których zadaniem jest wytwarzanie celów treściowych „to znaczy takich, 
jakie wyobraża, życzy sobie w komunikacjach system rozwijający się poza tym ewolu-
cyjnie” (Fleischer 2000a: 21). „Z wartości rozumianych jako kognitywno-emocjonalne 
cele, do których dążymy, wyprowadzamy następnie funkcjonujące społecznie reguły 
i normy, czyli konkretne przepisy komunikowania i działania, których stosowania uczymy 
się jako jednostki w procesie socjalizacji (w ten sposób są tradycjonalizowane), jako 
elementów ukierunkowujących, wyznaczających nasz status, naszą rolę, pozycję itp. 
w społeczeństwie” (Fleischer 2010a: 16).

Odwołując się zarówno do epistemologii Piageta, jak również rozważań teorii kon-
struktywistycznych, organizmy żywe (autopoietyczne) ulegają ciągłym przeobrażeniom 
wynikającym z permanentnego procesu adaptacji do środowiska, w którym dany 
organizm przebywa. Jednocześnie organizmy żywe są operatywnie zamknięte, co 
oznacza, że „społeczeństwo jest komunikacyjnie zamkniętym systemem. Wytwarza ono 
komunikacje przez komunikacje. (…) Wszystko, co zostaje ustalone jako komunikacja, 
musi zostać ustalone przy pomocy komunikacji. Wszystko, co doświadczane jest jako 
realność, wynika z oporu komunikacji przeciw komunikacji, a nie z narzucania się jakoś 
tam w sposób uporządkowany obecnego świata zewnętrznego” (Luhmann 1998: 94, 
cyt. za: Fleischer 2014: 30). Oznacza to, że niemożliwe jest zbadanie myśli danego 
człowieka, jesteśmy w stanie badać jedynie komunikacje, które są rezultatami naszych 
systemów kognitywnych.
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Uwzględniając powyższe założenia, można zatem zaproponować następującą definicję 
roboczą, która posłuży do identyfikacji wartości w korpusach tekstowych: X jest war-
tością = X jest tym, co steruje zachowaniami systemu, hierarchizuje i stabilizuje dany 
system społeczny i pozwala systemowi realizować określone cele3.

Na gruncie językoznawczym problematyka wartości badana jest z pozycji dwóch stano-
wisk, będących implikacją przyjętych koncepcji teoretycznych, a mianowicie strukturali-
zmu – traktującego wartości jako możliwy do wyodrębnienia zespół faktów językowych 
oraz kognitywizmu, postulującego podejście holistyczne – traktujące język jako całość 
(Bartmiński 2003: 59). Autor niniejszego artykułu opowiada się za drugim stanowi-
skiem, przyjmując za punkt wyjściowy założenie Michała Głowińskiego, iż wartości są 
inherentną częścią języka, a zbudowanie języka wolnego od wartości jest niemożliwe:

Ustanawianie czy nadawanie wartości, wprowadzanie współczynnika aksjologicznego, jest 

stałym elementem naszego mówienia, wszelkiego mówienia. Mówię nie tylko o faktach, 

nie tylko wyrażam swoje przekonania, ujmuję je także w pewne wartościujące schematy i – 

jakże często – owego współczynnika wartościującego nie muszę bezpośrednio tematyzować, 

a wielokroć przywołuję go w sposób niezamierzony i nieświadomy. Dzieje się tak dlatego, że 

materia, z której buduję zdania: słowa, utarte zwroty frazeologiczne są już z góry wartościami 

nasycone, a w każdym razie nie są z tego punktu widzenia neutralne (Głowiński 1986: 180, 

cyt. za: Bartmiński 2003: 63).

Identyfikacja wartości możliwa jest poprzez rekonstrukcję językowego obrazu świata, 
który – jak przekonuje Bartmiński – w sposób jawny lub ukryty uzależniony jest od 
wartości, będących elementami sterującymi konstrukcją rzeczywistości, kategory-
zacją świata, a w konsekwencji stającymi się elementami stabilizującymi dany sys-
tem społeczny/subkulturowy (Bartmiński 2003: 63). Za szkołą lubelską przyjmuję 
zatem podejście badawcze, traktujące język jako źródło informacji o wartościach. 
Perspektywa ta koncentruje się na odkrywaniu  wartości ukrytych w zachowaniach 
językowych, które „są jakoś zmagazynowane w języku, w znaczeniach słów (słowa 
są zwykle wymieniane w pierwszej kolejności) i w ich połączeniach (kolokacjach, 
frazeologizmach), w przysłowiach, wreszcie w całych tekstach (wypowiedziach)” 
(Bartmiński 2003: 65).

3 Punktem wyjściowym była definicja Jadwigi Puzyniny, według której „X jest wartością = X jest tym, 
co (ludzie w ogóle, grupa ludzka i) nadawca (odczuwa(ją) jako dobre i) uznaje (ją) za dobre” (Puzynina 
1992: 187).
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Przyjęcie powyższych założeń sprawia, że proces identyfikacji słów wartościujących 
nie może zostać zredukowany do znaczeń leksykalnych, rozumianych – za Ryszardem 
Tokarskim – jako „zestawy dystynktywnych składników znaczeniowych, które konsty-
tuują semantyczne jądro w określonym znaczeniu słowa, obecne są we wszystkich 
użyciach danej jednostki leksykalnej i służą do odróżnienia tej jednostki od jednostek 
innych” (Tokarski 2014: 158). Procesy komunikacyjne człowieka charakteryzują się 
tym, że jako jednostki, w zależności od sytuacji, komunikujemy się z wykorzystaniem 
różnorodnych kodów komunikacyjnych, cechujących się właściwą sobie semantyką, 
a tym samym operujemy różnymi zestawami wartości i ich hierarchizacją. Jak zauważa 
Sylvia Jaworska, użytkownicy języka, mając do dyspozycji nieograniczony repertuar 
językowy, w przypadku odniesień do konkretnych zjawisk lub osób preferują określone 
słowa lub struktury leksykalne, które są nośnikami konkretnych wizji rzeczywistości 
(Jaworska 2012: 405, zob. także van Dijk 1995). Jak dodaje Stubbs, nawet wyrazy 
pozornie neutralne w połączeniu z innymi leksemami nabierać mogą cech wartościu-
jących (Stubbs 2001: 105).

Odkrywanie i definiowanie wartości musi zatem opierać się na identyfikacji sensów 
słów w obrębie danej subkultury. Semantyki tworzą bowiem tę część znaczenia, która 
jest jednym z warunków przynależności do określonej kultury (Fleischer 2003: 108). 
Słowa traktowane są zatem jako określone koncepty, których znaczenia stanowią 
usieciowioną strukturę znaczeń.

Odkrycie owej sieci znaczeń możliwe jest dzięki narzędziom i metodom językoznawstwa 
korpusowego. Sambor zauważa, że badania statystyczne pozwalają uzyskać takie infor-
macje o języku, których nie mogą ujawnić nawet bardzo dokładne analizy jakościowe 
(Sambor 2001: 504). Pierwszy etap tego procesu stanowi poszukiwanie najczęściej 
występujących pełnoznaczeniowych wyrazów w korpusie tekstowym (który może być 
stworzonym zarówno z tekstów pisanych, jak i mówionych), na których opiera się cała 
komunikacja danej subkultury. Jak postulował Sinclair, często występujące słowa są 
ważne nie tylko ze względu na ich wysoką frekwencję, ale także dlatego, że stanowią 
one podstawę nowych/charakterystycznych wyrażeń językowych. Nawiązując do Witt-
gensteinowskiej koncepcji „znaczenia w użyciu”, podkreśla on, że sens danego wyrazu 
rzadko równoznaczny jest z definicją słownikową, bowiem na ostateczne znaczenie 
wpływ mają także leksemy sąsiadujące z danych słowem – kolokacje (Sinclair 2003 
17–22). Kolokacje, rozumiane tu jako wyrazy często współwystępujące w korpusie, 
nie są zwykłymi jednostkami leksykalnymi, ale strukturami charakterystycznymi dla 
komunikacji określonych subkultur i często są konceptami „wokół których toczone są 
ideologiczne wojny” (Stubbs 2001: 188).
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W interesującym nas zakresie badań językoznawczych i komunikacyjnych wyróżnić na-
leży wyniki trzech projektów, które stanowić będą wyznaczniki w procesie identyfikacji 
wartości nacjonalistów. Po pierwsze badania słów sztandarowych Walerego Pisarka, czyli 
„wyrazów i wyrażeń, które z racji swojej wartości denotacyjnej i konotacyjnej, a zwłasz-
cza emotywnej, nadają się do roli X lub Y w strukturach typu Niech żyje X! Precz z Y!” 
(Pisarek 2003: 87, zob. także Pisarek 2002). Drugim źródłem wiedzy o wartościach 
są symbole kolektywne Fleischera, rozumiane jako „jednostki funkcjonalne, wykazu-
jące silnie pozytywne lub negatywne nacechowanie oraz – równocześnie – znaczenie 
kulturowe” (Fleischer 2003: 108–109, zob. także Fleischer 2003a). W końcu trzecim 
źródłem, pomocnym w dalszym procesie badawczym, są projekty realizowane przez 
Bartmińskiego i jego zespoły badawcze.

Przedstawione tu wyniki są efektem przeprowadzonego z wykorzystaniem metod 
językoznawstwa korpusowego badania pilotażowego, w ramach którego analizie 
poddano korpus tekstowy składający się z 30 tysięcy słów, będący niewielką reprezen-
tacją korpusu głównego liczącego 200 tysięcy wyrazów. Otrzymane w tej fazie wyniki 
traktować należy zatem jedynie jako prezentację określonego trendu i wyznacznik 
dla dalszych badań. Cel nadrzędny to wypracowanie metody identyfikacji wyrazów 
noszących znamiona wartości. Na korpus składały się losowo wybrane publikacje 
zawarte w siedmiu zinach o charakterze neofaszystowskim4 (w kilku przypadkach 
brak danych dotyczących roku wydania): „Aryjski Opór” (nr 7), „Arian Pride” (nr 1), 
„Blood & Honor” (nr 3), „Ofensywa” (nr 2–3, 1997), „Rzeźnia” (nr 1), „White Empire” 
(nr 1, 2002), „Zryw” (nr 5, 1999).

Proces badawczy składał się z następujących etapów. Pierwszym krokiem było stworzenie 
listy frekwencyjnej, rozumianej tu jako wykaz wszystkich słów obecnych w korpusie 
tekstowym wraz z wyszczególnioną częstotliwością ich wystąpień. W kolejnym etapie 
pod uwagę wzięto rzeczowniki, po ich uprzednim zlematyzowaniu (czyli sprowadzeniu 
wszystkich odmienionych form danego wyrazu do wspólnej postaci), co pozwoliło 
skonstruować listę rangową rzeczowników. Trzecim krokiem była identyfikacja kolokacji 
poszczególnych rzeczowników i analiza ich konkordancji. Kolokacje odsłoniły wyrazy 
często współwystępujące w badanym korpusie, a analiza poszczególnych fraz umożliwiła 
rekonstrukcję ich pola semantycznego i określenie funkcji, jakie pełnią w dyskursie 

4 Znaczenie pojęcia „neofaszystowski” przyjmuję za Andrew Heywoodem (zob. Heywood 2007: 
242–243).
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faszystowskim. Powyższe trzy etapy pozwoliły finalnie sprawdzić, czy dane słowo posiada 
cechy wartości, określić jego semantykę oraz dokonać jakościowej analizy dyskursu.

Po wygenerowaniu listy frekwencyjnej uzyskano 1631 jednostek językowych. Przyjęto 
także, że w dalszych analizach pod uwagę zostaną wzięte leksemy, które wystąpiły w kor-
pusie minimum cztery razy. W kolejnym etapie wyodrębniono listę 490 rzeczowników. 
Następnie usunięto z listy te leksemy, które w sposób jednoznaczny można uznać za 
niebędące nośnikami wartości, typu rok, numer, wpływ, koniec etc. Ostatecznie otrzymano 
listę 125 rzeczowników. Pierwsze pięćdziesiąt rzeczowników przedstawiono w tabeli 1.

Kolejnym krokiem była analiza kontekstów kolokacji poszczególnych leksemów. 
Wybrano zakres pięciu wyrazów występujących po lewej i pięciu po prawej stronie 
analizowanego leksemu. Ze względu na niewielki korpus za próg relewancji przyjęto 
minimum trzy wystąpienia. Zgodnie z opisanymi powyżej założeniami etap ten odgry-
wa kluczową rolę w procesie badawczym, umożliwiając rozpoznanie, czy dany leksem 
posiada nacechowanie wartościujące. Poniżej przedstawiono przykładową analizę dla 
pięciu pierwszych wyrazów z listy frekwencyjnej.

Tabela 1. Lista 50 rzeczowników o największej frekwencyjności

leksem frekwencja leksem frekwencja

człowiek/ludzie 154 działalność 28

biały 106 pieniądz 28

rasa 91 Żyd 28

życie 76 muzyka 26

naród 76 religia 26

skinhead 69 natura 25

ruch 67 idea 25

grupa 67 śmierć 24

członek 65 państwo 24

walka 64 wartość 23

Polska 61 scena 23

narodowy socjalizm 59 ziemia 23

kraj 47 siła 23

wojna 46 cel 22

organizacja 43 przyszłość 22

koncert 42 system 22

lud 40 słowo 22

historia 37 bóg 22
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leksem frekwencja leksem frekwencja

cywilizacja 35 narodowy-socjalista 21

rasizm 34 partia 20

Polak 32 chrześcijaństwo 20

pismo 31 kultura 20

prawo 31 prawda 20

praca 31 rząd 20

miejsce 31 wróg 19

Źródło wszystkich tabel: opracowanie własne.

Pierwsze trzy leksemy o najwyższej częstotliwości są ze sobą ściśle skorelowane. Wszystkie 
one stanowią pojęcia fundamentalne dla neofaszystowskiej ideologii, której podstawa 
to narodowy socjalizm, bazujący na teoriach rasistowskich (zob. Grott 2007: 275–309). 
Pojęcie „rasy” znajduje się w ideologicznym centrum wraz z „Aryjczykiem” („białym 
człowiekiem”), które jest nośnikiem wszelkich faszystowskich wartości. Cywilizację 
aryjską – zgodnie z neofaszystowską hierarchią – lokuje się najwyżej, wyznacza ona 
kierunki rozwoju oraz wytycza granice tego, co „dobre” i „złe”. Przykładowo jedność 
białych ludzi jest ważniejsza niż więź z mieszkańcami Polski, niewyznającymi faszyzmu.

Tabela 2. Kolokacje leksemu człowiek/ludzie (zakres od -5 do +5)

Leksem
Koloka-
cja

Suma
Suma 
lewych 
kolokacji

Suma 
prawych 
kolokacji

Leksem
Koloka-
cja

Suma
Suma 
lewych 
kolokacji

Suma 
prawych 
kolokacji

CZŁO-
WIEK     

CZŁO-
WIEKA    

 BIAŁY 7 7 0  KTÓRY 7 0 7

 W 6 1 5  BIAŁEGO 7 7 0

 I 5 2 3  W 6 3 3

 TEN 3 1 2  JEST 5 2 3

 Z 3 1 2  DLA 5 2 3

 MA 3 0 3  I 4 3 1

 JAKO 3 1 2  ŻYCIA 3 3 0

 SIĘ 3 1 2  SOBIE 3 3 0

      NIE 3 1 2

      SIĘ 3 2 1



37

Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich…

LUDZIE     LUDZI     

 BIALI 7 7 0  NA 14 9 5

 TO 6 5 1  I 13 7 6

 Z 6 2 4  W 12 3 9

 NIE 6 2 4  SIĘ 9 5 4

 I 6 1 5  NIE 8 4 4

 W 5 1 4  JEST 7 4 3

 ŻE 5 4 1  Z 7 3 4

 O 4 2 2  TO 7 4 3

 CI 4 4 0  
NA-
SZYCH 6 6 0

 KTÓRZY 4 0 4  DO 6 2 4

 NA 4 1 3  ŻE 5 5 0

 SIĘ 4 2 2  O 4 2 2

 NASI 4 4 0  PRZEZ 4 4 0

 BYLI 3 1 2  KTÓRZY 4 0 4

 A 3 2 1  TYCH 3 3 0

 SWÓJ 3 1 2  ZA 3 3 0

 JEGO 3 2 1  BIAŁYCH 3 2 1

 
ODWAŻ-
NI 3 2 1  BEZ 3 0 3

GRUPY 3 3 0

MOGĄ 3 1 2

DLA 3 3 0

SPOSÓB 3 2 1

RASIZM 3 3 0

PRZY-
KŁAD 3 3 0

Rzeczowniki człowiek i ludzie same w sobie nie posiadają nacechowania wartościu-
jącego. Jednak w zestawieniu z określonymi wyrazami nabierają cech o charakterze 
aksjologicznym. W przypadku analizowanych słów dominują kolokacje z leksemem 
biały5: biały człowiek [14], biali ludzie [10]. Często występowała też fraza nasi ludzie [10]. 
Pod uwagę, pomimo niewielkiej częstotliwości, należy także wziąć kolokację odważni 
ludzie [3] wykazującą wartościujące nacechowanie. Główne kolokacje rozkładają się 
według następującego wzoru.

5 Leksem biały występował w korpusie zarówno jako przymiotnik, jak i rzeczownik. W analizie potrak-
towano wszystkie wystąpienia łącznie, bowiem służył on podkreśleniu konceptu „białej rasy”.
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Tabela 3. Rozkład kolokacji leksemu człowiek/ludzie (zakres od -2 do +2)

L2 Freq. L1 Freq. Centre R1 Freq. R2 Freq.

I 4 BIAŁY 8

CZŁOWIEK

KTÓRY 8   

JEST 3 BIAŁEGO 8 W 3   

ISTNIENIA 3   MA 3   

I 4 BIALI 7

LUDZIE

KTÓRZY 7 W 5

TO 3 NASZYCH 5 NA 6 TO 3

ŻE 3 NASI 4 NIE 5   

SIĘ 3 TO 3 Z 4   

DO 3 ŻE 3 W 3   

NA 3 GRUPY 3     

  PRZEZ 3     

Na podstawie analizy kontekstów można wnioskować, że wyszczególnione powyżej 
kolokacje są istotnymi konceptami w komunikacji faszystów. Leksemy te nie tylko 
często współwystępują, ale stanowią także nośniki kluczowych wartości ideologicznych. 
Na konstrukt „białego człowieka” składają się następujące elementy: ekskluzywność, 
wspólnota, jedność, zagrożenie, twórca/odkrywca/wojownik, wartości i symbole. 
„Biały człowiek” kreowany jest jako odkrywca i twórca doskonały, który wytworzył 
„najwspanialszą cywilizację”. Jako przykład można wskazać następujące zdania (we 
wszystkich przypadkach zachowana została oryginalna pisownia):

Mówiąc dziś o historii świata, siłą rzeczy musimy mieć na myśli przede wszystkim historię 

Białego Człowieka. Gdyż to Biali ludzie byli i są nadal twórcami najwspanialszych cywilizacji, 

jakie istniały na tej planecie.

Odtąd biały człowiek – nośnik woli tworzycielskiej począł w sposób celowy i twórczy zmieniać 

oblicze swego świata. U jego podstaw leży prawdziwie ludzki czyn. Została zaszczepiona kultura 

świata białego człowieka, jednak rozwój tej kultury nie był procesem stałym, przeciwnie, 

w dziejach białego człowieczeństwa krótkie przebłyski postępu kulturowego gasną często 

w zastoju.

Zadaniem „białego człowieka” jest rozszerzanie sfery wpływów i głoszenie idei „aryj-
skości”. Jednocześnie zobligowany jest on do ciągłej obrony „białego świata” przed 
zewnętrznym zagrożeniem. Przykładowo:

Więc wstań biały człowieku i utop wrogów w morzu, przysięgnij że będziesz dbał o to co twoi 

przodkowie odkryli, podbili, zasiedlili, zbudowali i umierali za to.
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Wyjątkowość „białej rasy” dodatkowo tworzona jest poprzez koncept ekskluzywności, 
ontologicznie wpisany w ideologię faszystowską.

Biały człowiek wyrósł z łona przyrody w toku trwającej miliony lat ewolucji. Jednak 40000 

lat temu biały człowiek zaistniał jako odrębna rasa – w tym miejscu możemy mówić o bia-

łym gatunku człowieka – homo sapiens. Siłę sprawczą owej ewolucji widzimy w czynnej 

we wszechświecie energii kosmicznej, którą zwiemy wolą tworzycielską. W Białym gatunku 

człowieka wola tworzycielską przybrała najsilniejsze natężenie.

Biały człowiek to wiodąca siła ewolucji świata; nie ma nic i nikogo nad sobą, zdany jest 

tylko na siebie.

Jednocześnie poprzez kreowanie poczucia zagrożenia dla „białego człowieka” budo-
wana jest jedność i określona wspólnota, którą cechuje ponadnarodowy charakter.

Jesteśmy dumnymi ze swojej rasy, narodowymi socjalistami i dlatego musimy wspierać każde-

go białego człowieka, który walczy dla tej samej sprawy, odrzucając wszelkie szowinistyczne 

różnice, które są w nas zaszczepiane przez Żydów.

Druga wojna światowa była jedną z największych tragedii, jakie dotknęły białą rasę. Brat stanął 

przeciw bratu w imię urojonej wyższości jednych Europejczyków nad innymi. Konsekwencją 

tamtej wojny jest dzisiejsza sytuacja naszej rasy rozpanoszenie się żydostwa oraz kolorowych 

hord zagrażających biologicznym podstawom istnienia Białego człowieka.

W końcu ostatnimi elementami składającymi się na konstrukt „białego człowieka” są 
wykreowane przez niego wartości i symbole.

Cokolwiek osiągamy w życiu, osiągamy przez trud i wysiłek. Jest on tym wydatniejszy i tym 

chętniej podejmowany, im bardziej harmonizuje z panującą w narodzie atmosferą emocjo-

nalną, im bardziej odpowiada powszechnemu poczuciu, co jest słuszne, dobre dla kraju, 

patriotyczne, godne białego człowieka.

Relewantność powyższych kolokacji podkreśla dodatkowo fakt, że często w jednym 
zdaniu lub zdaniach sąsiadujących występowały co najmniej dwie analizowane formacje.

Identyczne funkcje widoczne są w przypadku kolokacji biali ludzie oraz nasi ludzie. 
Konteksty wskazują, że tę ostatnią formację traktować należy jako synonim wcześniej-
szych dwóch struktur językowych.



40

Marcin Pielużek

Po sześciu tysiącach lat zapisywanej historii, nasi ludzie mają w końcu religię: swoją, dla 

siebie i tworzoną przez siebie. Twórczość jest tą religią. Została ustanowiona wyłącznie dla 

Przetrwania, Ekspansji i Postępu naszej Białej Rasy.

My rodzimy się aby walczyć i umierać, aby zapewnić ciągłość i przyszłość naszych ludzi.

Kolokacja biały człowiek/ludzie nie tylko zyskuje więc aksjologiczne zabarwienie, ale 
pełni równocześnie ważną ideologicznie funkcję w komunikacji neofaszystów. Powyż-
sze frazy wykorzystywane są do kreowania koherentnego dyskursu subkulturowego 
zapewniającego stabilizację systemu oraz jego reprodukcję.

Pewien problem metodologiczny wystąpił w przypadku leksemu biały, który pojawił 
się w korpusie 106 razy zarówno w funkcji rzeczownika, jak i przymiotnika. Ze wzglę-
du jednak, iż w większości przypadków leksem ten był składnikiem konstruktu „biała 
rasa”, pełniąc tym samym identyczną funkcję komunikacyjną, niezależnie od funkcji 
gramatycznej, postanowiono potraktować jego wystąpienia łącznie.

Tabela 4. Kolokacje leksemu biały (zakres od -5 do +5)

Leksem Kolokacja Suma
Suma lewych 
kolokacji

Suma prawych 
kolokacji

BIALI     

BIALI LUDZIE 7 0 7

TO 3 2 1

BIAŁY     

 CZŁOWIEK 7 0 7

NA 3 3 0

     

 CZŁOWIEKA 7 0 7

 NA 6 3 3

 I 5 2 3

 Z 4 4 0

 REDAGOWANIA 3 2 1

GŁOSU 3 1 2

BIAŁEJ     

 RASY 13 0 13

 I 6 6 0
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 NASZEJ 4 4 0

 W 3 2 1

 TO 3 2 1

 DLA 3 3 0

 DO 3 2 1

 O 3 3 0

JEST 3 1 2

BIAŁYCH     

 DLA 6 6 0

 I 5 4 1

 W 5 3 2

 ORAZ 3 3 0

LUDZI 3 1 2

BIAŁYM     

 Z 3 3 0

Leksem biały, jak wykazano na przykładach wcześniejszych kolokacji, jest kluczowym 
wyrazem wykorzystywanym przez neofaszystów w konstrukcji treści ideologicznych. 
Jego semantyka pokazuje, że w komunikacji badanych środowisk słowo to jest silnie 
skorelowane z rasistowską ideologią. Nie zaskakuje więc fakt, że dominujące struktury 
odnalezione w korpusie to biała rasa, biały człowiek, białe dzieci. Dodatkowo semantyka 
części z nich wzmacniana jest przez kolejne słowa współwystępujące z danymi kolokacja-
mi, jak przykładowo struktury nasza biała rasa, dla białej rasy/białych dzieci/aktywistów.

Tabela 5. Rozkład kolokacji leksemu biały (zakres od -2 do +2)

L2 Freq. L1 Freq. Centre R1 Freq. R2 Freq.

I 7 DLA 6

BIAŁY

RASY 12 W 4

Z 4 O 3
CZŁOWIE-
KA 7 JEST 4

NA 4 Z 3 CZŁOWIEK 7 I 3

W 3 ISTNIENIA 3 DZIECI 3 NA 3

  NASZEJ 3     

        

        

    BIALI LUDZIE 7   

Leksem biały w funkcji rzeczownika wykazuje typowe cechy wartości, będąc nośnikiem 
fundamentalnych koncepcji ideologicznych.
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Jestem Biały – to brzmi Dumnie.

W tej funkcji obecny był jednak dość sporadycznie. W zdecydowanej większości 
przypadków leksem ten występował jako przymiotnik, a tym samym, analogicznie jak 
w przypadku rzeczowników człowiek i ludzie, aksjologiczne nacechowanie ujawniło się 
dopiero w połączeniu z innymi wyrazami.

Także kolejny leksem (trzecia pozycja na liście) traktować należy jako nośnik wartości. 
Rasa, będąca fundamentem rasistowskiej ideologii neofaszystów, znajduje się w ścis-
łym centrum tożsamościowym. Potwierdza to częsta powtarzalność frazy biała rasa. 
Dodatkowym wzmocnieniem jest fakt, że struktura ta bardzo często zapisywana była 
wielkimi literami. Innym elementem wskazującym na wartościowanie był zaimek nasz 
(nasza biała rasa).

Tabela 6. Kolokacje leksemu rasa (zakres od -5 do +5)

Leksem Kolokacja Suma
Suma lewych 
kolokacji

Suma prawych 
kolokacji

RASA     

 JEST 4 2 2

 SIĘ 4 1 3

W 3 1 2

RASY     

 I 25 13 12

 BIAŁEJ 13 13 0

 W 13 9 4

 NASZEJ 12 12 0

 JEST 11 5 6

 NARODU 11 2 9

 DLA 6 5 1

 DO 6 4 2

 Z 6 4 2

 ORAZ 5 2 3

 WYŻSZEJ 5 2 3

 CO 4 2 2

 NIŻSZEJ 4 1 3
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 SIĘ 4 0 4

 ARYJSKIEJ 3 1 2

 DUSZY 3 2 1

 NA 3 2 1

 NIE 3 1 2

 OBRONIE 3 3 0

 OD 3 1 2

 POPRZEZ 3 2 1

 PRZEDSTAWICIELE 3 3 0

 TO 3 2 1

 TYM 3 3 0

ŻE 3 3 0

RAS     

 I 3 2 1

„Biała rasa” jest fundamentalną wartością i ideą, którą należy propagować, głosić jej 
wielkość, walczyć o jej supremację, chwalić i chronić. Doskonale obrazują to konkor-
dancje [walczyć/stanąć] w obronie rasy.

Dla świętych 14 Słów i w imię Supremacji Białej Rasy – Walczmy!!! Cała ta planeta należy 

do Nas!!!

W ten oto sposób propagują ideę i wielkość Białej Rasy.

Kolejna dominująca kolokacja – nasza rasa – wykorzystywana jest w kontekstach 
obrazujących zagrożenie dla „białej rasy”. Niebezpieczeństwo płynie ze strony innych 
systemów ideologicznych, głównie komunizmu i anarchizmu, które są niebezpieczny-
mi systemami dla naszej rasy, oraz syjonizmu i rozpanoszenia się żydostwa. Z tego też 
względu postulowane są działania służące ochronie naszej rasy.

Konsekwencją tamtej wojny jest dzisiejsza sytuacja naszej rasy rozpanoszenie się żydostwa 

oraz kolorowych hord zagrażających biologicznym podstawom istnienia Białego człowieka.

Zespół obecnie pracuje nad nowym materiałem i ma nadzieję nagrać drugi album jeszcze 

w tym roku, chociaż czerwoni i policja skutecznie nam to utrudniają ale my nic spoczniemy 

jako że przyszłość naszej rasy i narodu jest w zagrożeniu.

Konstrukt zagrożenia aktywuje kolejne konstrukcje służące przeciwdziałaniu niebez-
pieczeństwu w postaci wykreowania wspólnoty.
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[...] właśnie temu człowiekowi nasz ruch zawdzięcza możliwość pełniejszego zjednoczenia pod 

sztandarem ze swastyką w imię przetrwania i lepszej przyszłości dla naszej rasy.

Bracia z całego świata łączą się w naszej walce. Wreszcie zrozumieliśmy: albo nasze zjedno-

czenie, albo wymarcie naszej rasy.

Krokiem ku zachowaniu rasy jest także poznanie dziedzictwa naszej rasy, oddana praca 
nad kulturą – obliczem naszej rasy.

Leksem rasa bardzo często łączy się z innym wyrazem stanowiącym ważny koncept  
ideologiczny – narodem. Takie zestawienie, w połączeniu z kontekstami, w których jest 
ta kolokacja lokowana, wskazuje, że obydwa wyrazy posiadają określoną wartość dla 
neofaszystów. Rasę i naród należy zatem traktować jako równowartościowe składniki 
tożsamościowe (choć warto przypomnieć, że leksem naród występował rzadziej niż 
wyraz rasa).

Należy stanąć w obronie rasy i narodu, bo dla nas aryskich braci takie wartości jak honor, 

duma i patriotyzm są najważniejsze i najdroższe – nigdy ich nie sprzedamy za brudne syjo-

nistyczne pieniądze.

Ale na razie musimy się jednoczyć, by w dniu białej rewolucji zniszczyć wszystkich wrogów 

rasy i narodu.

Tabela 7. Rozkład kolokacji leksemu rasa (zakres od -2 do +2)

L2 Freq. L1 Freq. Centre R1 Freq. R2 Freq.

I 11 BIAŁEJ 13

RASA

JEST 11 SIĘ 9

DLA 6 NASZEJ 9 I 10 NARODU 7

ŻE 5 I 4 W 7 W 5

NA 4 Z 3 WYŻSZY 4 I 5

TO 4 OBRONIE 3 WYŻSZEJ 3 ŻE 4

JAKO 4   NIŻSZEJ 3 Z 3

W 3     MIEĆ 3

JEST 3       

LUDZI 3       

NASZEJ 3       

Wspomnieć należy także o dwóch, słabo zamanifestowanych, ale istotnych ideologicz-
nie kolokacjach wartościujących – rasa wyższa i rasa niższa – hierarchizujących świat 
faszystów. „Rasa wyższa” jest wartością nadrzędną, którą trzeba zabezpieczać przed 
zagrożeniem ze strony antywartości – „rasy niższej”.
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Przy zastosowaniu takich metod jak: sterylizacja, działania wojenne, czystki etniczne i tym 

podobne, ideologia rasistowska dąży do zabezpieczenia genów rasy wyższej od skażenia 

genami rasy niższej.

Teologia rasistowska również przedstawia kosmiczny konflikt między siłami dobra i zła, ale 

jego uczestnicy podzieleni są w szczególny sposób: odpowiednikami Boga oraz wiernych 

mu aniołów są przedstawiciele rasy wyższej, zaś uosobieniem szatana i jego aniołów są 

przedstawiciele rasy niższej.

Czwarty pod względem frekwencyjności leksem życie nie wykazuje większego aksjolo-
gicznego nacechowania. Analizując uzyskane kolokacje, pomijając elementy o funkcji 
składniowej, modulanty itd., otrzymujemy jedynie cztery frazy, w dodatku występujące 
zaledwie trzykrotnie.

Tabela 8. Kolokacje leksemu życie (zakres od -5 do +5)

Leksem Kolokacja Suma
Suma lewych 
kolokacji

Suma prawych 
kolokacji

ŻYCIE     

 I 8 3 5

 W 6 5 1

 LUB 4 2 2

 NA 4 1 3

 A 3 1 2

 ZA 3 2 1

 Z 3 1 2

 NARODOWEGO 3 1 2

SWOJE 3 2 1

ŻYCIA     

 I 15 8 7

 DO 11 8 3

 W 10 3 7

 Z 6 2 4

 SIĘ 5 4 1

 TO 5 1 4

 NIE 5 4 1

 NA 5 4 1
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Leksem Kolokacja Suma
Suma lewych 
kolokacji

Suma prawych 
kolokacji

 JEST 5 5 0

 ZA 4 0 4

 CZŁOWIEKA 3 0 3

 SPOŁECZEŃSTWIE 3 0 3

KTÓRZY 3 2 1

ŻYCIEM     

 I 4 2 2

W 3 2 1

ŻYCIU     

 W 5 5 0

 I 4 1 3

 O 3 1 2

O aksjologicznym charakterze można mówić jedynie w przypadku pierwszej kolokacji 
życie narodowe, która ma charakter autoreferencyjny i odnosi się do życia narodowego 
socjalisty, jego wartości i zasad. To jednak dość słabe kolokacje, bowiem leksemy te 
położone są w odległości co najmniej dwóch wyrazów od siebie:

Najważniejszym dla narodowego socjalisty powinno być życie, postępowanie i myślenie 

zgodne z duchem aryjskim.

Oznacza to życie według zasad narodowego socjalizmu...

Nawet w przypadku kolokacji życie jest, o minimalnie większej frekwencji, można mówić 
o słabym powiązaniu między wyrazami, bowiem leksemy nie tylko nie sąsiadują ze 
sobą bezpośrednio, ale nie niosą również żadnych wartościujących kontekstów. Także 
fraza życie człowieka nie wykazuje aksjologicznego nacechowania.

Tabela 9. Rozkład kolokacji leksemu życie (zakres od -2 do +2)

L2 Freq. L1 Freq. Centre R1 Freq. R2 Freq.

W 5 DO 8

ŻYCIE

W 7 TYLKO 3

I 4 W 5 I 6   

    NIE 3   
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Ostatni z analizowanych tu leksemów to  naród. Jak wykazano powyżej, jest on silnie 
skorelowany z leksemem rasa. To jednocześnie najczęściej występująca kolokacja. Jej 
funkcje zostały omówione wcześniej.

Tabela 10. Kolokacje leksemu naród (zakres od -5 do +5)

Leksem Kolokacja Suma
Suma lewych 
kolokacji

Suma prawych 
kolokacji

NARÓD     

 W 5 2 3

 JEST 5 4 1

 O 4 2 2

 TYM 3 1 2

 CZY 3 1 2

NASZ 3 3 0

NARODU     

 I 18 13 5

 RASY 11 9 2

 W 8 5 3

 TO 5 3 2

 DLA 4 3 1

 WYBRANEGO 3 0 3

 OBRONIE 3 3 0

POLSKIEGO 3 0 3

NARODÓW     

 ARYJSKICH 3 2 1

NARODZIE     

 W 6 5 1

 I 3 1 2

Pozostałe struktury to nasz naród, naród wybrany, obrona narodu, narodu polskiego 
i narodu aryjskiego. Charakteryzują się one jednak niewielką częstotliwością wystąpień. 
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Tabela 11. Rozkład kolokacji leksemu naród (zakres od -3 do +2)

L3 Freq. L2 Freq. L1 Freq. Centre R1 Freq. R2 Freq.

    NASZ 3 NARÓD     

OBRO-
NIE 3 RASY 7 I 8

NARO-
DU

POL-
SKIEGO 3 W 3

I 3   W 5
NARO-
DZIE I    

Naród wybrany jest konstrukcją odnoszącą się do Żydów i w tym kontekście pełni funk-
cję marginalizacji i deprecjacji wszelkich referencji do Izraela i wyznawców judaizmu. 
Stanowi też symbol czegoś nieczystego, niepolskiego, nienaturalnego.

Czytajcie książki i gazety , ale te nasze a nie takiej jak „Gazeta Wyborcza” w której są akcenty 

antypolskie i artykuły „narodu wybranego”.

Z polskiej sceny politycznej warto tu wymienić żyda J. Kuronia, czy też wielkiego przyjaciela 

„narodu wybranego” – A. Małachowskiego.

Aksjologiczny charakter leksemowi naród nadają kolokacje nasz naród, naród polski, 
obrona narodu, ale także fraza naród aryjski. O ile w pierwszych trzech przypadkach 
podkreślana jest rola i wartość konkretnego narodu – polskiego, o tyle ostatnia ko-
lokacja odnosi się do stricte ideologicznej wspólnoty, jaką jest środowisko „białych 
ludzi”. Widać więc, że leksem naród odgrywa dwojaką rolę w komunikacji środowisk 
neofaszystowskich. Z jednej strony służy wzmacnianiu więzi członków z lokalną „wspól-
notą wyobrażoną”, korzystając z terminologii Benedicta Andersona (1997), z drugiej 
wykorzystywany jest do kreowania ponadnarodowej wspólnoty „białych ludzi”, która 
w przyszłości zastąpić ma tradycyjnie rozumiane społeczności narodowe.

Wierzę zatem, że nasz Naród posiada jeszcze drzemiący w krwi potencjał, który jest w stanie 

wykreować najlepszy dla potrzeb naszych czasów typ żołnierza – Pogańskiego Narodowego 

Socjalistę!

Nasza walka w obronie rasy i narodu będzie na pewno ciężka ale wierzę, że wrócimy z niej 

zwycięsko i zaczniemy budować nasze białe kraje tak aby już nigdy więcej nie były w rękach 

żydowskiej bestii.

Preferowane a nawet pożądane jest wystąpienie w tej walce narodów aryjskich jako jedna 

zwarta siła.

Syjonizm poprzez swoje macki takie jak narkomania, homoseksualizm, pacyfizm, demokrację 

doprowadzi z czasem do upadku kultury i cywilizacji aryjskich narodów Europy.
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Przedstawiony proces analityczny pozytywnie weryfikuje zaproponowane podejście 
służące identyfikacji wyrazów uznawanych przez daną subkulturę za wartość lub bę-
dących nośnikami określonych wartości. Szczegółowa analiza kolokacji i konkordancji 
pierwszych pięciu leksemów pozwala wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, 
najczęściej występujące w korpusie rzeczowniki są ważne w komunikacji danych grup/
środowisk. Stanowią one swoiste słowa-węzły, na bazie których tworzona jest cała ko-
munikacja. Co więcej, wyraźnie widać dużą łączliwość słów o wysokiej frekwencyjności, 
co dodatkowo wzmacnia ich komunikacyjną rolę. Po drugie, dominujące leksemy to 
określone koncepty, których podstawową funkcją jest utrwalanie i reprodukcja systemu. 
Są one nośnikami nie tylko ideologicznych treści, ale także komponentami hierarchi-
zującymi i wartościującymi obrazy świata. Wartościowanie to nie musi być wyrażane 
eksplicytnie. Jak zobrazowano na przykładzie leksemów człowiek/ludzie, pozornie 
neutralne słowa, poprzez częste współwystępowanie z innymi wyrazami i lokowanie 
w określonych kontekstach, zyskują znaczenia charakterystyczne dla dyskursu danej 
grupy subkulturowej. Uchwycenie zmiany, lub jak określa to Sinclair, poszerzania zna-
czenia słów, możliwe jest dzięki analizom korpusów tekstowych. Kwestią trudną lub 
niemożliwą wydaje się wychwycenie niejednokrotnie subtelnych przesunięć znaczenia 
z wykorzystaniem tradycyjnych analiz dyskursu. Zaproponowane podejście niesie 
jednak za sobą szereg pytań i problemów wymagających rozwiązania. Zasadniczym 
dylematem jest kwestia dalszej kategoryzacji leksemów. Chcąc dokonać całościowej 
rekonstrukcji świata wartości określonego subsystemu społecznego, trzeba uzyskane 
wartości w jakiś sposób poselekcjonować, zhierarchizować, przypisać do określonych 
elementów systemu. Jak wykazano, leksemy zyskują aksjologiczne nacechowanie 
dzięki kolokacjom. W związku z tym, czy proces kategoryzacji dotyczyć ma konkret-
nego leksemu, czy określonych kolokacji lub też całych związków frazeologicznych? 
Innym ważnym pytaniem jest kwestia wskazywania frekwencyjności wyrazów. Czy jeśli 
uznamy jakiś wyraz za wartościujący, to powinniśmy przyjąć całkowitą frekwencję jako 
określony wyznacznik natężenia danej wartości, czy raczej uwzględnić należy jedynie 
te wystąpienia, które rzeczywiście wykazują wartościujące nacechowanie? W końcu, 
last but not least, czy analizie powinny być poddane korpusy zlematyzowane, czy 
zachowujące właściwą językowi polskiemu fleksję? Lematyzacja umożliwia precyzyj-
niejsze analizy statystyczne, jednak utrudnia analizę jakościową. Nie są to oczywiście 
wszystkie problemy, ale z całą pewnością te podstawowe, które w znacznym stopniu 
wpłynąć mogą na ostateczny rezultat badania.

W przekonaniu autora także zaproponowaną w początkowej części artykułu definicję 
wartości – X jest wartością = X jest tym, co steruje zachowaniami systemu, hierarchizuje 
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i stabilizuje dany system społeczny i pozwala systemowi realizować określone cele – 
można, przynajmniej na tym etapie, uznać za użyteczną w kolejnych etapach badania.
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