
Zapraszenie

Można nie raz usłyszeć zarzut, że za mało mówi się dziś o pa-
triotyzmie. Jeżeli nawet jak pisze Zygmunt Bauman, patriotyzm 
zanika w społeczeństwie konsumpcyjnym, zainteresowanie 
nim nie słabnie. Przykłady to amerykański ruch obywatelski Tea 
Party, eksponowanie symboli patriotycznych podczas wydarzeń 
sportowych, czy nieustanne spory o patriotyzm przy obchodach 
rocznic ważnych świąt narodowych w Polsce. Patriotyzm jest 
tematem trudnym i zwłaszcza w Europie może budzić mieszane 
odczucia z powodu swej podatności na deformacje i nadużycia, 
oraz z powodu łatwości z jaką jest zdolny mobilizować resen-
tymenty nacjonalistyczne. Istnieją przynajmniej trzy powody 
przemawiające za jego obecnością jako problemu badawczego 
w naukach społecznych.

Po pierwsze, jeżeli patriotyzm jest wartością i cnotą, to ma 
swoje stałe miejsce w ludzkim systemie wartości, jako jego 
nieodłączny komponent. Niedostrzeganie tego elementu 
uczyniłoby z aksjologii ludzkiej zbiór wybrakowany. Z róż-
nych jednak powodów, niektóre tradycyjne odwołania do 
patriotyzmu stały się dziś nieczytelne. Cena jaką w historii 
płacono za patriotyzm uczyniła z niego wartość zbyt unikal-
ną by miał się rozmyć w anachronicznej symbolice.

Po drugie, częściowa rezygnacja państw z suwerenności 
i autonomii wymuszona formowaniem się federacji (UE), 
uzależnienie gospodarek narodowych od globalnego rynku, 
nasilenie ruchów migracyjnych, standaryzacja językowa 
i kulturowa osłabiają jednoznaczną identyfi kacją jednostki 
z państwem jako ojczyzną i z narodem jako źródłem poli-
tycznej legitymizacji. Gdy państwo, gospodarka, a siłą rzeczy 
i odrębność coraz bardziej tracą swą narodową wyrazistość 
wtapiając się w ponadnarodową strukturę polityczną, eko-
nomiczny network i kulturowy tygiel; gdy państwo naro-
dowe nie jest zdolne dłużej bronić pracy najemnej i pod-
stawowych praw przed kolonializmem globalnego rynku, 
wówczas idea ojczyzny przestaje być jednoznaczna i może 
się przesuwać na inne obszary niż narodowość.

Trzecim powodem, który wpisuje się zwłaszcza w kontekst 
polski, jest rozczarowanie historią, zdominowaną przez 
dążenia narodowowyzwoleńcze oraz towarzyszące im nar-
racje patriotyczne nacechowane wzniosłością, martyrologią, 
nadziejami, rozczarowaniem i obojętnością.

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społecz-
no-Gospodarczej organizuje konferencję międzyna-
rodową, której celem będzie refl eksja nad współcze-
snymi wyobrażeniami patrii, patriotyzmu i lojalności 
patriotycznej przy uwzględnieniu procesów globali-
zacyjnych oraz polskiej historii ostatnich dekad.



PLAN KONFERENCJI
9.00 Otwarcie konferencji przez Dziekana WNS KUL

I. Sesja: Współczesne uwarunkowania przynależności

9.15    Modern patriotism, national self-determination, and 
late 19th century globalization 
– Dr Robert Brier, NIH Warszawa

10.00    What is it to be ‘prophetic’ in a liberal and secular 
culture?  Some implications for patriotism 
– Prof. Robert Gascoigne, ACU Sydney

10.45    Refl eksyjność i hybrydyzacja tożsamości współczesnej 
– Dr hab. Robert Szwed, KUL

11.30  Przerwa na kawę
11.45   Dyskusja panelowa: Czy patriotyzm jest artefaktem 

przeszłości?
Prowadzący – Dr Maciej Hułas. Uczestnicy: Prof. 
Robert Gascoigne, Dr Robert Brier, Dr Monica 
Martinelli, Dr hab. Robert Szwed KUL

13.00   Obiad w mensie KUL

II Sesja: Dyskurs patriotyczny – wybrane stanowiska

14.00   Beyond the dualism between individual and society. 
The lesson of Georg Simmel 
– Dr Monica Martinelli, UCSC Mediolan

14.45    Patriotyzm wobec wyzwań współczesności 
– Dr Piotr Burgoński, UKSW Warszawa 

15.30   Patriotyzm biografi czny. W kierunku bardziej 
rzeczywistego patriotyzmu 
– Dr Maciej Hułas, KUL

16.15  Dyskusja
17.00  Zakończenie konferencji
17.00   Kolacja w mensie KUL dla uczestników 

i organizatorów

Kontakt: Maciej Hułas mhulas@kul.pl tel. 513125942

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej 
i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL
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