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Aby móc mówić o tożsamości narodowej warto sobie zdefiniować pojęcia narodu, tożsamości 

oraz tożsamości narodowej. Niestety wielość definicji narodu powoduje, że w zależności od 

tego, na jakie aspekty chcemy zwrócić uwagę, możemy mieć pojęcia zakreślające różne 

obszary.  

Naród, jest to wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. 

(B. Anderson, 1983). 

Antonina Kłoskowska w pracy Kultury narodowe u korzeni, uznaje, że w potocznym 

rozumieniu słowo "naród" oznacza zbiorowość, w której naturalne więzi wyrosły ze 

wspólnoty przekonań i terytorium. Pojęcie tożsamości narodowej (szczególny przypadek 

tożsamości zbiorowej), którym operuje Kłoskowska zbudowane jest na dwu koncepcjach 

pośredniczących: kultury narodowej  oraz tożsamości jednostkowej (osobniczej). 

Według Michaela Billiga (M. Billig 1997) „tożsamość narodowa” jest tylko skrótowym 

określeniem dla całej serii znanych założeń o narodowości, świecie i „naszym” w nim 

miejscu.(…) Teza o banalnym nacjonalizmie mówi, że narodowość pojawia się tuż pod 

powierzchnią współczesnego życia. 

Według Wikipedii: tożsamość narodowa — poczucie odrębności wobec innych narodów 

kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, 

świadomość narodową, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kulturę, terytorium, 

charakter narodowy. 

Poczucie tożsamości narodowej szczególnie ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy 

potrzebne jest wspólne działanie na rzecz ogólno-pojętego dobra narodu, np. planowanie 

powstań narodowych. 

Zbędne dowodzić - pisał Leszek Kołakowski -  że tożsamość narodowa wymaga pamięci 

historycznej. Z tego względu jest rzeczą bez znaczenia, co w tej pamięci jest prawdą, 

półprawdą, a co zwykłą legendą,. Chodzi tylko o to, że żaden naród nie może trwać nie będąc 

świadomy, iż jego obecna egzystencja jest przedłużeniem istnienia w przeszłości. 

Jak widać tożsamość narodowa „reprodukowana” jest w naszym życiu codziennym przez 

odniesienia do wielu elementów: języka, symboli narodowych, terytorium, historii, kultury, 

norm i wartości, zagrożeń, wspólnota interesów oraz tradycji. Często również religii.  

Nawyki językowe takie jak: „my”, „oni”, „ten”, „tutaj” określają ów „banalny nacjonalizm”. 

Ważne jest to, że by język ten używany był przez prawie wszystkich obywateli państwa. 
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Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata zajmują w życiu zwykłych ludzi szczególne 

miejsce. Bardzo często utożsamiamy sukcesy sportowców, jako sukces całego narodu. Jest to 

również okazja do wyrażenia siebie, jako członka tej wspólnoty, jaką jest naród. 

Taką wizję opisał w swojej pracy Paul Morris. Powołując się na Andersona opisuje naród 

jako wspólnotę wyobrażoną, ponieważ uczestnicy nie znają się osobiście i tworzą wyobrażony 

„obraz ich łączności” między sobą (P. Morris 1996). Cóż więc nas łączy? Tożsamość 

narodowa. 

Zawody sportowe, a w szczególności piłkarskie, które w kulturze polskiej traktowane są jako 

najważniejsze, wyzwalają wielkie emocje. Sport jest fragmentem kultury, która konstruuje 

kontekst kulturowy, w którym istniejemy. Innymi słowy, kultura i emocje pozwalają nam się 

zrozumieć, utożsamiać z pewnymi wartościami, budują one solidarność społeczną, która jest 

również podstawą dla tożsamości narodowej. Kultura odgrywa istotną role w każdym z 

elementów spotkania. Definiuje, co stanowi centrum uwagi, umożliwia komunikacje 

werbalną, określa percepcje, tworzy solidarność, zakazuje rytuały wejścia i wyjścia, oraz 

tworzy zrytualizowane procedury odnośnie dewiacji. Te kulturowe konstrukty mają również 

wpływ na emocjonalne aspekty spotkania. Postawy ekspresyjne spotkania przyczyniają się do 

poczucia solidarności. Co więcej, spotkania zakładają przepływ uczuć pomiędzy uczestnikami 
spotkania. (G. Peterson, 2006) 

Ernest Renan określił istnienie narodu jako „codzienny plebiscyt” (E. Renan 1990). Wskazuje 

to na codzienny „świadomy” wybór. Wynika to z tego, że naród jest odtwarzany, do czego 

przyczyniają się wszyscy jego członkowie. Oczywiście nie dokonujemy tego w pełni 

świadomie, ponieważ nie zastanawiamy się nad użyciem pewnych słów i znaczeń, ale są 

sytuacje, w których umyślnie to robimy: podczas wyborów, wywieszając flagę w święta 

narodowe, śpiewając hymn, kibicując „naszym” etc. 

Analizując tożsamość narodową warto również zwrócić uwagę na kwestię indywidualizmu. 

Podejmuje to w swojej pracy Marta Olcoń-Kubicka opisując ponowoczesny trybalizm. 

„Nowoczesne plemiona” (M. Olcoń-Kubicka, 2006), to wspólnota oparta na 

intersubiektywnym odczuwaniu i podzielaniu uczuć. Więzi mają charakter braterski, są 

osadzone lokalnie, zmienne, nie angażują całego życia jednostki, dają poczucie integracji, 

skoncentrowane na teraźniejszości i akcentowaniu rytuału. Takimi nowoczesnymi 

plemionami są na pewno kibice piłkarscy. Plemiona na stadionie, przed telebimem w pubie,  

u kogoś w domu, tworzą większą całość. Całość, która jest niedaleka pojęcia narodu. 

Ważnym zjawiskiem społecznym związanym z kibicowaniem jest zwiększenie się liczby 

kobiet zainteresowanych sportem. Według najnowszych badań TSN około 84% badanych pań 

kibicuje ze swoim partnerem. Tworzy to dodatkową więź wspólnotową. 

Aspektem, który nieodzownie łączy się z narodem i tożsamością narodową jest patriotyzm. 

Współcześnie, kładzie się nacisk na ochronę wartości i odwołanie do przeszłości, jako 

elementu, który jest zagrożony. Wiąże się z tym również poczucie wstydu. Jeśli wartości 

historyczne nie zostaną ochronione, okaże się, że zawiedliśmy. Jest to zbliżone do problemu 

przegranego meczu: to nie tylko piłkarze przegrali, ale cały naród. Od wstydu już niedaleko 

do gniewu. Gniewu na tych, którzy zagrażają naszej tożsamości, którzy chcą byśmy przegrali, 
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niszczących nasze dziedzictwo narodowe. W Polsce nierzadko wrogiem numer jeden byli 

Żydzi. Współcześnie przeniesiono retorykę antysemicką na homoseksualistów. Homofobia 

stanowi dla wielu ludzi doskonały sposób budowania wspólnoty z innymi, wyrażania swojego 

patriotyzmu oraz określania granicy między „my” a „oni”. Jasne określenie tej różnicy 

powoduje również tworzenie własnej tożsamości. 

Tożsamość narodowa opiera się w dużej mierze również na stereotypach. Polska jest 

„narodem wybranym” (polska martyrologia), Polacy są dzielni, dumni, pracowici i mądrzy, 

inne narody powinny się od nas uczyć, nasza duma narodowa jest najwspanialsza na świecie, 

a nasza reprezentacja piłkarska zawsze wygrywa (do czasu, aż przegra). Widać więc, że 

kolejnym elementem tożsamości narodowej jest optymizm (który wedle stereotypu jest 

przeciwny polskiej naturze).  

W ciągu wieków tożsamość narodowa zmieniała swoje oblicze. Wynikało to z wielu 

powodów, warto jednak wspomnieć o kilku najważniejszych. Współczesna zmiana dokonała 

się ze pośrednictwem mediów. Dziś politycy są dostępni dla każdego przez telewizję, gazety, 

radio i Internet. O wykorzystaniu narodowych konstruktów w polityce można by napisać 

osobny esej. Media również spowodowały, że wspólnota wyobrażona zaczyna się zmieniać. 

Kiedyś byli ci wszyscy ludzie, którzy zamieszkiwali kraj zwany Polską, a współcześnie 

mamy ludzi czytających tą samą gazetę, oglądających tą stację telewizyjną, słuchających tą 

samą stację radiową lub głosujących na tego polityka. 

Nie można przecenić wpływu demokracji na naród. Pluralizm polityczny, władza ludu, 

wolności i swobody – to wszystko kształtuje współczesny nacjonalizm. Częste tworzenie 

opozycji „my” jako „dobro” i „oni” jako „zło” również pomaga w wytyczaniu granicy dla 

przeciętnego obywatela. 

Duży wpływ ma również marketing. Dość szybko twórcy reklam zorientowali się, że użycie 

symboli narodowych wspiera produkt. Opakowania z logiem „Teraz Polska” oraz cała akcja 

przekonywania do zakupów rodzimy produktów („Dobre, bo Polskie”) jest świetnym 

przykładem na to, jak odtwarzanie tożsamości narodowej jest powszechne. Niektóre 

produkty, jak na przykład Fiat 500, próbowały współtworzyć naród włączając się do kanonu 

symboli narodowych. W Wielkiej Brytanii słynna była akcja „buy British”, próbowano 

ukonstytuować puby. 

W czasie mistrzostw w piłce nożnej często widzimy reklamy i akcje nawiązujące do 

kibicowania. Kolejna edycja kampanii Tyskiego z wywieszaniem flagi z biało-czerwoną 

piłką, reklamy pokazujące kibiców w barwach narodowych, nalepki i tatuaże z godłem i flagą 

w paczkach chipsów – to wszystko odtwarza wspólnotę, jaką jest naród poprzez elementy, 

które nas łączą. 

Odniesienia do narodu, hymnu, godła, flagi, kolorystki narodowej, ludzi, terytorium państwa i 

wielu innych aspektów „re-prezentuje” tożsamość narodową. Jadąc na wakacje kupujemy 

sobie typowe pamiątki, na których tylko rzut oka pozwoli powiedzieć, gdzie były kupione. 

Kontur państwa polskiego w logu Platformy Obywatelskiej wyklucza możliwość pomylenia 

jej z jakąkolwiek inną. „Dziennik Polska” jest „nasz” – bliski i swojski. Gdy widzimy w 
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gazecie prognozę pogody, nikt nie podpisuje, że to mapa Polski – to „oczywista oczywistość”. 

Wiadomości w telewizji, czy nam się to podoba czy nie, dotyczą przede wszystkim „naszego” 

kraju. Skrajnym przypadkiem wydają się być Stany Zjednoczone, gdzie w ciągu trzech 

tygodni mojego pobytu w tym kraju podano jedną tylko informację spoza USA; dotyczyła ona 

zniszczenia McDonald’sa we Francji. Jak widać, nawet jeśli wiadomości dotyczą zagranicy, 

to będą one przedstawiać punkt widzenia „naszego” kraju. Jeśli w Polsce relacjonuje się 

przebieg kampanii wyborczej w USA, wynika to z tego, że Stany, jako mocarstwo i nasz 

parter, ma wielki wpływ na naszą politykę. Ale o tym nie trzeba mówić – to rozumie „samo 

przez się”. 

Przed stadionami można zakupić koszulki, szaliki, czapki i inne „gadżety” kibica. Z jednej 

strony pozwalają jasno określić, komu kibicujemy, ale z drugiej pozwalają na zacieśnienie 

więzi: „my” – Polacy, „my” – noszący symbole narodowe. Te drobiazgi mają też znaczenie, 

jeśli chodzi o dumę narodową. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny z mojej 

historii, symboli, kultury. Chcę wyrażać to całym sobą. 

We wszystkich podanych przykładach „my” i „nasze” odnosi się do „męskości” i mężczyzn. 

Sporty, polityka, marketing, historia, kultura, patriotyzm – wszystkie te obszary życia 

społecznego zdominowane są przez płeć męską. Naród również jest rodzaju męskiego. Nie 

oznacza to całkowitego wykluczenia kobiet z dyskursu publicznego. Ich funkcja raczej 

sprowadzana jest do obszaru natury i rodziny. To kobiety i dzieci należy chronić przed 

wrogiem. Stereotypy dotyczą mężczyzn: Szkoci (nie Szkotki) są skąpi, Francuzi (nie 

Francuski) są romantyczni, Irlandczycy (nie Irlandki) są piwoszami. W dziale sport, 

niezależnie, jakiej gazety ogólnopolskiej, znajdziemy w większości wiadomości o sukcesach 

sportowców (mężczyzn). Nawet jeśli mówi się o zwycięstwie „Złotek”, to traktuje się je 

zdecydowanie bezpłciowo – to są nasi sportowcy, a nie kobiety. 

Inną domeną mężczyzn są wojny. Skoro współcześnie widzimy tendencje pacyfistyczne, 

wojnę należało przenieść na inny grunt. Agresję, typową cechę „samców”, przeniesiono w 

sport. Istotne jest, którzy kibice krzyczeli głośniej, wyglądali lepiej, dłużej śpiewali itp. 

Ekstremalnym przejawem wojny męskiej są tak zwane „ustawki”, w których siła mięśni 

wskazuję na wyższość… narodu. Honor narodowy jest definiowany przez męskie 

zainteresowania, sukcesy i porażki mężczyzn oraz męski punkt widzenia. Ale kobiety też 

mają swoje miejsce w „wojnie” zwanej sportem. O ile mężczyźni mają naśladować bohaterów 

narodowych, o tyle kobiety powinny ich wielbić i dbać o ich ognisko domowe. Tylko tyle i aż 

tyle! 

Wracających z zawodów sportowców wita tłum, większy lub mniejszy, powiewający flagami, 

w barwach narodowych i skandujących hasła: „Polska do boju”. Polska, kraj, naród, nie 

reprezentacja Polski. Polska, czyli „my”. Nie bez znaczenia jest też śpiewanie hymnu 

narodowego przed meczem piłkarskim lub podczas rozdawania medali olimpijskich. 

Tożsamość narodowa opiera się na podobieństwach, na wspólnych wartościach i przeżyciach. 

Wiele podziałów takich jak płeć, wyznanie, rasa, orientacja seksualna, klasa przestają mieć 

znaczenie w świetle zagrożenia narodowego. Przykładów na społeczną więź można podać z 

historii dużo. Socjaliści, feministki, liberałowie i narodowcy – niezależnie od różnic w wizji 
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narodu i państwa odnoszą się do tego samego „naszego” kraju. Chcą, żeby wszystkim było 

lepiej, żebyśmy „my” byli szczęśliwi i dumni ze swojej ziemi. 

Owo budowanie wspólnoty ma miejsce również podczas kibicowania, niezależnie od miejsca. 

Obcy sobie ludzie zaczynają tworzyć quasi-grupę społeczną. Mają ten sam cel i mają 

poczucie przynależności. Komunikują się poprzez wspólne skandowanie, okrzyki i pieśni. Są 

określone normy, a nawet struktura (hierarchię tworzą animatorzy, którzy intonują piosenki, 

przygotowują program „performansów” trybunowych itp). Jeśli mówimy o osobach 

siedzących w pubie, również istnieją instytucje osób o wyższym statusie niż pozostali, 

chociażby właściciel pubu. Ważnym aspektem, który łączy członków tych quasi-grup są 

emocje. Co ciekawe, są one często skrajne: od gniewu i agresji na drużynę przeciwną i jej 

kibiców, przez wdzięczność i zachwyt nad naszą drużyną, aż po wściekłość i zażenowanie z 

niskiego poziomu gry czy kiepskiego wyniku. Niezależnie od towarzyszących emocji są one 

sposobem na przeżywanie i cieszenie się z doznania, jakim jest mecz piłki nożnej. 

Po meczu można świętować zwycięstwo. Przy piwku w pubie ze znajomymi i nieznajomymi. 

Zagryzając paluszki, krakersy i chipsy. To również sposób na odtwarzanie tożsamości 

narodowej. Piwo, jako jeden z najpopularniejszych trunków w Polsce wraz z „zagrychami” 

stanowią przykład spędzania czasu przez mężczyzn. W dawnych czasach i dziś. Gdy się 

ściemni można zmienić piwo na wódkę a chipsy na ogórki kiszone. Oczywiście jest to 

również stereotyp, ale pokazuje jak, nawet wydawałoby się mało znaczący, wybór potraw i 

napoi rekonstruuje naszą tożsamość.  

  

Podsumowując, tożsamość narodową „odtwarzamy” wszyscy każdego dnia. Nieodłącznymi 

elementami są: język („my”, „nasze”, „Polska”, „patriotyzm” etc.), symbole narodowe (godło, 

flaga, barwy, hymn), terytorium (kontury, mapy), historia (wydarzenia historyczne, osoby), 

kultura (twórcy i ich wytwory kultury tworzące społeczny kontekst), normy i wartości 

(Kodeks Karny, Dziesięć Przykazań), zagrożenia (Żydzi, Niemcy, geje, feministki), 

wspólnota interesu (gospodarka), tradycja (potrawy, stroje, obrzędy i rytuały) oraz religia 

(która w przypadku Polaków bardzo nas łączy). 

Piłka nożna, jako ulubiony sport Polaków, jest świetną okazją do szczególnego odtwarzania 

naszej tożsamości poprzez sport, marketing, tworzenie quasi-grup społecznych, 

maskulinizację oraz media. 

 

 

Nie pozostaje mi więc nic innego, jak założyć szalik z godłem, koszulkę z napisem Polska, 

wyciągnąć piwo z lodówki o polsko brzmiącej nazwie i rozkoszować się meczem Polska- 

Niemcy, którzy oczywiście wygramy. 
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