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Wojciech Lewandowski

Soft Power jako narz dzie geopolityki.
Znaczenie kultury popularnej

Dwudziesty pierwszy wiek to czas dynamicznych przemian w sferze 
geopolitycznej. Zmieniaj  si  zw aszcza czynniki decyduj ce o mi dzyna-
rodowej pozycji pa stwa. Coraz atwiej dostrzec, e klasyczne wymiary si y 
pa stwa odgrywaj  mniejsz  rol . W ród przyczyn takiego stanu wymieni  
mo na mi dzy innymi procesy globalizacyjne, które znacz co zmieniaj  
znaczenie czynników geogra  cznych w ustalaniu pozycji pa stwa. Dzi ki 
post powi technicznemu, a zw aszcza nowym technologiom w sferze trans-
portu i komunikowania mo liwe sta o si  przezwyci enie cz ci ogranicze  
stwarzanych przez twarde czynniki geogra  czne. Ponadto procesy globa-
lizacji doprowadzi y do wytworzenia si  skomplikowanych sieci powi za  
pomi dzy poszczególnymi pa stwami, co coraz bardziej ryzykown  i coraz 
mniej op acaln  czyni ewentualno  si owego rozwi zywania kon  iktów 
pomi dzy aktorami na scenie geopolitycznej.

Przemiany w zakresie znaczenia pot gi militarnej w budowaniu pozy-
cji pa stwa dostrzegano jeszcze przed upadkiem systemu dwublokowego. 
David A. Baldwin pisa  „dwie najistotniejsze s abo ci tradycyjnego my le-
nia o polityce mi dzynarodowej to tendencja do przeceniania efektywno-
ci zasobów militarnych oraz tendencja do traktowania militarnej si y jako 

najwa niejszej miary, z któr  inne formy si y maj  by  porównywane”1. 
Baldwin wskazuje, za Haroldem D. Lasswellem oraz Abrahamem Kaplanem, 
e pot ga (si a) mo e opiera  si  na wielu ród ach oraz uzale niona jest 

od sytuacji, w jakiej znajduj  si  pa stwa2. Komponenta militarna ma oczy-
wi cie znaczenie dla budowy pozycji pa stwa na arenie mi dzynarodowej, 

1 D.A. Baldwin, Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies, 
„World Politics” 1979, vol. 31, No. 2, s. 180.

2 Lasswell i Kaplan przedstawili wspominan  przez Baldwina koncepcj  w: H.D. Las-
swell, A. Kaplan, Power and Society, New Haven 1950.
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ale wspó cze nie warto podj  re  eksj  nad znaczeniem mi kkich rodków 
oddzia ywania, do której ju  w latach osiemdziesi tych ubieg ego wieku 
zach ca  Joseph S. Nye Jr3.

Znaczenie koncepcji soft power wydaje si  tym wi kszym, je li geo-
polityk  uznamy za Leszkiem Moczulskim za dyscyplin , która „zajmuje 
si  zmiennymi uk adami si  na niezmiennej przestrzeni”4. Wspó cze nie 
zmienno  uk adów si  zaczyna przenosi  si  z geogra  cznie okre lonej 
przestrzeni realnej do wirtualnej, pozostaj cej cz sto poza sfer  kontroli 
pa stwa. W zwi zku z tym dzia alno  pa stwa dotycz ca mi kkich instru-
mentów oddzia ywania takich jak atrakcyjno  kulturowa pa stwa czy jego 
zdolno  do tworzenia odpowiedniej polityki informacyjnej wydaje si  by  
kluczowa w kreowaniu pozycji.

Dobr  ilustracj  zarysowanych powy ej przemian jest szeroko dysku-
towane i, jak si  wydaje, cz sto le rozumiane stwierdzenie fotoreportera 
Tomasza Michniewicza: „Dla mojego pokolenia ojczyzna to Facebook. To 
ludzie, których znamy na ca ym wiecie, z którymi podró ujemy, pracujemy. 
Ojczyzna rozumiana jako konglomerat pewnych narodowych funkcji to czas 
zaprzesz y. Dla nas wi kszym spoiwem jest Euro, to e pokazali my si  
nie jako zapijaczeni z odzieje samochodów w Niemczech, a nowoczesne, 
otwarte spo ecze stwo, które wita Irlandczyków piewem w Poznaniu”5. 
Globalizacja oraz towarzysz cy jej post p w technologiach komunikowa-
nia sprawiaj , e powstaj  ponadnarodowe spo eczno ci6. Wspó czesny 
„ponowoczesny” wiat, w którym zacieraj  si  tradycyjne granice, zmusza 
do budowania wizerunku pa stwa w zupe nie inny sposób ni  dotychczas.

Celem niniejszego artyku u jest prezentacja roli, jak  odegra  mo e 
soft power jako narz dzie geopolityki. Mi kkie instrumenty oddzia ywania 
mog  bowiem mie  pozytywny (a le zastosowane – oczywi cie negatywny) 
wp yw na kszta towanie pozycji pa stwa. Kulturowa i polityczna atrakcyj-
no  mog  równie skutecznie budowa  presti  pa stwa oraz pozyskiwa  
mu sojuszników, co u ycie si y, z t  jednak przewag , e nie pozosta-
wiaj  resentymentów zwi zanych z u yciem przymusu, czy te  przemocy. 
Szczególnie istotn  rol  we wspó czesnym wiecie odgrywa kultura, która 

3 Najpe niejszy wyk ad jego koncepcji soft power przedstawi  autor w ksi ce: Soft 
Power. Jak osi gn  sukces w polityce mi dzynarodowej, Warszawa 2007.

4 L. Moczulski, Geopolityka. Pot ga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 70.
5 A. Wac awik-Orpik, Dla mojego pokolenia ojczyzna to Facebook, za: http://m.

metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,129013,12873290,_Dla_mojego_pokolenia_ojczy-
zna_to_Facebook_.html (17.03.2012).

6 Cho  mo na dyskutowa , e rzadko ich spoiwem jest co  wi cej ni  tylko ulotne idee.
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staje si  coraz wa niejszym ród em pozyskiwania poparcia w dzia aniach 
na arenie mi dzynarodowej. Teksty kultury nie oddzia uj  mo e równie 
spektakularnie jak tradycyjne metody oparte na twardej sile, jednak ich 
trwa o  wydaje si  by  wi ksza, a pozyskana sympatia bardziej stabilna.

Ponadto, warto zauwa y , e w ponowoczesnym wiecie, w którym 
tworzenie atrakcyjnych narracji odgrywa coraz wi ksz  rol , „si a mi kka” 
mo e stanowi  kusz ce rozwi zanie alternatywne, z którego korzysta  mog  
pa stwa, ale tak e pozapa stwowi uczestnicy stosunków mi dzynarodo-
wych, próbuj c przekona  innych do przyj cia ich wizji wiata7.

Soft Power i jej zasoby

Koncepcja soft power zosta a wypracowana przez Josepha S. Nye’a Jr’a. 
ju  w latach osiemdziesi tych dwudziestego wieku. Termin ten pojawi  si  
po raz pierwszy w wydanej przeze  w 1990 roku ksi ce Bound to Lead: 
The Changing Nature of American Power. Jednak w pe ni koncepcja mi kkich 
rodków oddzia ywania zosta a zaprezentowana w pochodz cej z 2004 

roku ksi ce Soft Power: The Means to Success in World Politics, której polskie 
wydanie ukaza o si  w 2007 roku8.

Inspiracj  dla dok adnej konceptualizacji poj cia soft power by y dzia-
ania podj te przez ameryka sk  administracj  w odpowiedzi na zamachy 

z jedenastego wrze nia 2001 roku. Zdaniem Romana Ku niara „ksi ka ta 
jest po trosze rodzajem yczliwej, wr cz przyjacielskiej porady dla republi-
ka skiej administracji”9, która w swoich dzia aniach, zdaniem Nye’a zbyt 
mocno zaufa a militarnym rodkom oddzia ywania. Wed ug ameryka skiego 
znawcy polityki zagranicznej jest to postawa zbyt jednostronna, ograni-
czaj ca skuteczno  podejmowanych dzia a . Sama hard power, nie wydaje 
si  by , jego zdaniem, wystarczaj ca by uzyska  sukces we wspó czesnej 
polityce mi dzynarodowej. Zapominanie o innych wymiarach pot gi mo e 
przyczyni  si  do pora ki prowadzonej polityki.

Wed ug Nye’a soft power to si a oparta na „zdolno ci kszta towania 
preferencji innych”10. Si a nie opiera si  jedynie na zdolno ci uzyskania 

7 Podobnie o roli soft power pisze J. Potulski. Zob. J. Potulski, Geopolityka w wiecie 
ponowoczesnym, Cz stochowa 2010, s. 137-16.

8 Zob. przyp. 3.
9 R. Ku niar, Soft power i wielko  Ameryki, [w:] J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osi gn  

sukces w polityce mi dzynarodowej, op. cit., s. 10.
10 J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osi gn  sukces w polityce mi dzynarodowej, op. cit., s. 34.
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po danego efektu dzi ki pot dze militarnej i gospodarczej. Zdaniem ame-
ryka skiego politologa równie wa ne jest poci ganie innych przy pomocy 
w asnej atrakcyjno ci czy wyznawanych warto ci. Kultura mo e odgrywa  
równie siln  rol  jako czynnik perswazyjny, co tradycyjna si a. Mi kkie 
zdolno ci oddzia ywania wymagaj  zastosowania bardziej wyra  nowanych 
rodków, aby osi gn  zamierzony cel. Jednak skutek dzia ania w duchu soft 

power b dzie z du ym prawdopodobie stwem atwiejszy do zaakceptowania 
dla strony, wobec której okre lone dzia anie zosta o podj te. Atrakcyjno  
kulturowa, si a politycznych warto ci i instytucji, zdolno  do atrakcyjnego 
prezentowania po danych rozwi za  mo e skutecznie sk ania  inne pa -
stwa do post powania zgodnego z wol  inicjatora procesu politycznego.

Koncepcja soft power jest oparta na za o eniu, e pa stwo powinno 
dostosowa  swoje rodki oddzia ywania do kontekstu, w którym przysz o 
mu dzia a . W jednych przypadkach bardziej op acalne b dzie zastosowanie 
hard power, z kolei w innych bardziej skuteczne oka  si  mi kkie rodki 
oddzia ywania. Koncepcja soft power nie oznacza zatem rezygnacji z tra-
dycyjnych atrybutów si y pa stwa. Wskazane jest wzajemne wzmacnianie 
si  obydwu sfer oddzia ywania pa stwa. Umiej tnie prowadzona polityka 
mi kkich rodków wspiera skuteczno  oddzia ywania instrumentów mili-
tarnych i ekonomicznych, na przyk ad pozwala stworzy  narracj  legity-
mizuj c  u ycie si y. Rola si y we wspó czesnym wiecie zmienia si , co 
b dzie mia o znacz cy wp yw na rodki, jakimi pos uguj  si  pa stwa by 
osi ga  swoje cele. Najbardziej efektywne we wspó czesnym wiecie wydaje 
si  opanowanie smart power, zdolno ci umiej tnego korzystania, zarówno 
z „twardych”, jak i „mi kkich” rodków oddzia ywania11.

Soft power pa stwa opiera si  wed ug Nye’a na trzech zasobach: „jego 
kulturze (w miejscach gdzie jest ona atrakcyjna dla innych), jego warto-
ciach politycznych (je li post puje zgodnie z nimi w kraju i za granic ) 

i jego polityce zagranicznej (gdy jest postrzegana jako prawomocna i posia-
daj ca autorytet moralny”12. Ka dy z tych zasobów mo e znacz co wp yn  
na efektywno  oddzia ywania pa stwa lub niepa stwowych podmiotów 
stosunków mi dzynarodowych.

Atrakcyjno  kultury mo e s u y  promocji celów politycznych, o ile 
wyst puje pomi dzy nimi zbie no . Kultura jest no nikiem warto ci i prak-
tyk stanowi cych fundamenty ka dego spo ecze stwa. Kultura popularna, 
jak i wysoka na równi przyczyniaj  si  do budowania mi dzynarodowego 

11 Por. ibidem, s. 55-63.
12 Ibidem, s. 40.
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wizerunku danego pa stwa. Wydaje si  jednak, e ta pierwsza ma wspó -
cze nie udzia  dominuj cy. 

W krajach demokratycznych, w których panuje wolno  s owa i pogl -
dów, dodatkow  zalet  kultury jako ród a soft power jest fakt, e nawet 
teksty kultury krytyczne wobec konkretnych dzia a  w adzy, mog  sprzyja  
budowie pozytywnego obrazu narodowej wspólnoty politycznej. W ogólnym 
rozrachunku pa stwo, w którym wolno bez konsekwencji pokazywa  nie-
przychylny obraz dzia a  w adz, b dzie, na mocy wspó cze nie obowi zuj -
cej aksjologii politycznej, postrzegane pozytywnie, jako sprzyjaj ce wolno ci, 
podlegaj ce krytycznej kontroli ze strony obywateli, artystów i mediów13.

Warto ci i idee, na których oparte jest dane spo ecze stwo, przy za o-
eniu, e s  faktycznie realizowane „w domu” i za granic , mog  wspiera  

zdolno  oddzia ywania pa stwa na arenie mi dzynarodowej. Organizowanie 
wymiany studenckiej, sta e w  rmach to najbardziej oczywiste sposoby 
praktycznej transmisji warto ci kluczowych dla danego spo ecze stwa. 
Pozytywny wizerunek pozostaje w umys ach uczestników, kszta tuj c ich 
postawy wobec pa stwa organizuj cego takie dzia ania, a dzi ki nowym tech-
nologiom efekt ten mo e by  podtrzymywany nawet po ustaniu dzia ania.

Ostatnim zasobem soft power jest polityka zagraniczna pod warun-
kiem wszak e, e postrzegana jest przez innych jako s uszna, a tak e 
moralna. Co istotniejsze, powinna zachodzi  korelacja pomi dzy polityk  
zagraniczn , a wewn trzn  pa stwa. Wspó cze nie informacje o wyda-
rzeniach wewn trz poszczególnych pa stw docieraj  do nieograniczonej 
liczby odbiorców zewn trznych14, co powoduje, e polityczne decyzje maj  
wp yw na si  oddzia ywania pa stwa, mog  powodowa  wzrost lub spa-
dek jego „popularno ci”15. Ponadto wa ne jest, aby polityka i warto ci 
nie by y sprzeczne, chyba, e kontekst tego wymaga. Brak akceptacji dla 
pa stwa wynik y z os abienia soft power, mo e podcina  jego hard power 
czego najlepszym przyk adem jest casus Wietnamu16. St d wynika koniecz-

13 Zob. ibidem, s. 41-43.
14 Dotyczy to zw aszcza pa stw demokratycznych. Re imy totalitarne i autorytarne 

staraj  si  ograniczy  wyp yw informacji dotycz cych ich sytuacji wewn trznej na 
zewn trz.

15 Nye podaje w tym kontek cie przyk ad segregacji rasowej w Stanach Zjedno-
czonych lat pi dziesi tych dwudziestego wieku, której istnienie os abia o moc pa stwa 
w Afryce. Zob. J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osi gn  sukces w polityce mi dzynarodowej, 
op. cit., s. 43.

16 Sprzeciw wobec ameryka skiego udzia u w wojnie w Wietnamie ograniczy  efek-
tywno  podj tej przez administracj  interwencji zbrojnej. Masowe protesty amery-
ka skiej m odzie y pokaza y rozd wi k pomi dzy idea ami spo ecze stwa a elit
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no  unikania niespójno ci pomi dzy obydwiema formami oddzia ywania
przez pa stwo.

Soft power jako metoda oddzia ywania na mi dzynarodowe rodowisko 
pa stwa wydaje si  by  szczególnie korzystna w budowaniu pozytywnego 
wizerunku pa stwa na zewn trz, gdy  nie odwo uje si  do budz cych 
naturalny opór metod si owych. Rezygnacja z eksponowania twardej si y, 
nawet gdy jest ona ewidentna, mo e u atwia  niemilitarne rozwi zywanie 
kon  iktów pomi dzy pa stwami, buduj c podstawy przysz ego wzajemnego 
zaufania. Ponadto warto wskaza , e mo liwo  skutecznego korzystania 
z mi kkich metod przez pa stwa dysponuj ce ograniczonym potencja em 
militarnym czy ekonomicznym sprzyja ich mi dzynarodowemu statusowi17.

Niestety wskaza  trzeba na pewne ograniczenia w stosowaniu soft power. 
Zastosowanie jej zale y w znacznym stopniu od kontekstu, ponadto war-
to ci i symbole podlegaj  zmienno ci znacze 18. Na niekorzy  soft power 
przemawia  mo e tak e trudna mierzalno  efektów okre lonych dzia-
a  (zw aszcza, e wiele z nich ma charakter „inwestycji” d ugofalowej). 

Ograniczeniem mi kkiej pot gi charakterystycznym przede wszystkim dla 
spo ecze stw demokratycznych jest umiarkowany wp yw na tworzenie 
przekazów medialnych, cho  na przyk ad podczas drugiej wojny wiato-
wej ameryka skie wydawnictwa komiksowe ch tnie kooperowa y z w adz  
w podtrzymywaniu zapa u do walki m odych Amerykanów19.

Mi kkie rodki oddzia ywania pozostaj  atrakcyjn  form  wp ywu pa -
stwa na wiat zewn trzny sprzyjaj c  budowaniu pozytywnego wizerunku 
pa stwa. Zastosowanie soft power ogranicza negatywne skutki stosowania 
tradycyjnych metod opartych na sile militarnej i ekonomicznej, jest bardziej 
efektywne tam, gdzie czas pozawala na swobodne kreowanie atrakcyjnych 

politycznych. Podwa y o to obraz wojny wietnamskiej, jako dzia ania uzasadnionego 
i moralnego. Protesty wewn trz Stanów Zjednoczonych wp yn y tak e na negatywny 
stosunek innych pa stw zachodnich do wojny w Wietnamie, a to z kolei spowodowa o 
bardzo ograniczon  pomoc z ich strony dla wojsk ameryka skich. Szerzej o wojnie 
wietnamskiej oraz towarzysz cych jej sporach wewn trz ameryka skiego spo ecze stwa, 
zob. A. Dmochowski, Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003.

17 Sytuacja taka dotyczy tak e pozapa stwowych uczestników stosunków mi dzy-
narodowych.

18 Przyk adem mo e by  McDonald’s w Polsce, który pocz tkowo uto samiany by  
z powiewem wolno ci, a dzi  jest tylko jedn  z wielu restauracji typu fast food.

19 Zob. B.W. Wright, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in Amer-
ica, Baltimore 2003, s. 30-55 oraz C. Scott, Written in Red, White, and Blue: A Com-
parison of Comic Book Propaganda from World War II and September 11, „The Journal of 
Popular Culture” 2007, vol. 40, No. 2, s. 327-335.
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przekazów w celu nak onienia innych do realizacji celów pa stwa. Wa n  
rol  w przyci ganiu innych ma atrakcyjno  kulturowa danego pa stwa 
i st d wynika istotna rola kultury, zw aszcza popularnej, w budowaniu 
pozycji pa stwa na arenie mi dzynarodowej

Kultura popularna jako ród o hegemonii

Wspó cze nie du  rol  w geopolityce odgrywa budowa pozytywnej 
narracji wspieraj cej pozycj  mi dzynarodow  pa stwa oraz graczy poza-
pa stwowych. Posiadanie si y o charakterze militarnym nie jest warunkiem 
koniecznym efektywnego oddzia ywania zewn trznego. Zast puje j , na 
przyk ad w przypadku pa stw ma ych, lub uzupe nia „pot ga kulturowa”. 
Dominuj ca pozycja geopolityczna idzie w parze z dominacj  w dost pie, 
kreowaniu oraz przetwarzaniu informacji20.

W adza oparta na „mi kkich zasobach” oferuje wspó cze nie znacznie 
wi ksze mo liwo ci stabilizacji zarówno wewn trznego adu politycznego, 
jak i porz dku mi dzynarodowego ni  w adza oparta na sile. Jak zauwa a 
Jakub Potulski „reprezentacje kulturowe ograniczaj  zakres mo liwo ci, 
które ludzie mog  wzi  pod uwag  i wiod  ich ku przyzwoleniu na w a-
sne podporz dkowanie”21. Im wi kszy autorytet pa stwa, tym mniejsza 
potrzeba stosowania si y i odwrotnie. Dominacja w sferze kulturowej i ide-
ologicznej pozwala dostarcza  jednostkom i spo ecze stwom okre lonych 
wizji porz dku spo ecznego, które, uzyskuj c aprobat , staj  si  dominu-
j cymi punktami odniesienia.

Wspó czesna hegemonia w spo eczno ci mi dzynarodowej pr dzej 
b dzie opiera a si  na zdobywaniu zgody, ni  na wymuszaniu jej. Drog  
do niej b dzie zastosowanie rodków charakterystycznych dla soft power. 
Celem takiego dzia ania b dzie wytworzenie dominuj cego kolektywnego 
obrazu porz dku wiatowego. B dzie on stanowi  fundament realnego 
adu mi dzynarodowego. Jak zauwa a Jakub Potulski „w epoce informacji 

polityka b dzie ostatecznie polega  na tym czyja narracja zwyci y, czyja 
opowie , interpretacja, wizja zdob dzie dominuj c  pozycj ”22.

20 Du o miejsca re  eksji o roli mediów oraz kreowanych przez nie informacji 
w kszta towaniu geopolitycznej pozycji pa stwa po wi ca J. Potulski. Zob. J. Potulski 
Geopolityka w wiecie ponowoczesnym, op. cit., s. 145-151.

21 Ibidem, s. 141.
22 Ibidem, s. 143.
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Sposobem urzeczywistnienia tej dominacji b dzie opanowanie instru-
mentarium soft power, umiej tnie wspieranej, w razie konieczno ci, 
przez hard power. St d coraz wi kszego znaczenie nabiera  b dzie wspo-
minana smart power. ród em wspó czesnej pot gi stanie si  dost p do 
informacji, zdolno  kreowania powszechnie akceptowanej wizji wiata. 
Przestrze  kultury, coraz cz ciej przenoszona do infosfery, nabierze wi k-
szego znaczenia, jako pole rywalizacji o pozycj  na arenie mi dzynarodo-
wej. Od czasu do czasu dzia ania te b d  wspierane przez si owe metody
wywierania wp ywu.

Niebagateln  rol  w tych procesach odgrywa  b d  rozpowszechniane 
przez media teksty kultury, a zw aszcza bardziej powszechne i bardziej 
dost pne przekazy kultury popularnej. Prezentowane w niej wizje wiata, 
po dane przez nadawców zbiory warto ci czy modele ycia b d  wp y-
wa  na wiadomo  odbiorców, kszta tuj c zarazem realne elementy ycia 
spo ecznego. Reinhold Wagnleitner, pisz c o roli, jak  odegra a kultura 
popularna podczas zimnej wojny stwierdzi : „Moim zdaniem arty ci ze 
Stanów Zjednoczonych, od Louisa Armstronga poprzez Franka Zapp , 
Ray’a Charlesa po Marilyn Monroe (nie wspominaj c o ich rysunkowych 
rodakach Myszce Mickey i Kaczorze Donaldzie) zrobili wi cej dla sprawy 
popularno ci «ameryka skiego stylu ycia» ni  jakikolwiek ameryka ski 
polityk czy dowódca wojskowy, prawdopodobnie z wyj tkiem Johna F. 
Kennedy’ego. Ale przecie  Jack i Jackie Kennedy, w adcy Camelotu, sami 
stali si  ikonami kultury popularnej”23. S owa Wagnleitnera podkre laj  
coraz bardziej rosn c  wspó zale no  wiata kultury popularnej oraz wiata 
polityki. Symbolicznym wyrazem tej symbiozy sta o si  zjawisko politycz-
nego celebrytyzmu, charakteryzuj ce si  wykorzystaniem przez polityków 
metod oddzia ywania, którymi pos uguj  si  celebryci czy gwiazdy wiata 
kultury24. Z tego typu rodków oddzia ywania korzysta  ch tnie Tony Blair, 
którego polityka, w tym tak e zagraniczna, spotka a si  z ywym odbiorem 
w wiecie kultury popularnej25.

23 R. Wagnleitner, The Empire of the Fun, or Talkin’ Soviet Union Blues: The Sound of 
Freedom and U.S. Cultural Hegemony in Europe, „Diplomatic History” 1999, vol. 23, No. 3, 
s. 519.

24 Zob. J. Street, Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, „Brit-
ish Journal of Politics & International Relations” 2004, vol. 6, No. 4, s. 435-443.

25 Szerzej, zob. W. Lewandowski, Pudel, m  agentki i niedosz y zbawca Brytanii. Obraz 
Tony’ego Blaira w wybranych tekstach kultury popularnej, [w:] Era Blaira i Browna. Wybrane 
problemy polityczne rz dów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, F. Go emb-
ski, P. Biskup, M. Kaczorowska (red.), Warszawa 2010, s. 67-79.
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Wagnleitner we wspomnianym wy ej artykule pokazuje, w jaki sposób 
kultura popularna (cho  wspomina tak e o tzw. kulturze wysokiej) sprzyja a 
pa stwom bloku zachodniego w ideologicznych zmaganiach z pa stwami 
bloku wschodniego. Kultura popularna, jako podskórnie oddzia uj cy ro-
dek wp ywu, pokazywa a atrakcyjno  demokratycznego wiata, pe nego 
koloru i swobód. Zdaniem autora, kultura popularna produkowana w pa -
stwach bloku wschodniego, nie by a w stanie stworzy  równie interesuj -
cej alternatywy. Zdaniem Wagnleitnera wiek dwudziesty, to wiek Ameryki, 
jako kulturowego hegemona, zdolnego oddzia ywa  na otaczaj cy go wiat. 
Dzi ki temu Stany Zjednoczone by y w stanie wygra  zimn  wojn  oraz 
zapewni  sobie uprzywilejowan  pozycj  tak e po zako czeniu zimnowo-
jennego kon  iktu26.

Jednak, co warto dodatkowo podkre li , dominacja kulturowa nie jest 
stanem danym raz na zawsze. Atrakcyjno  kultury podlega sta ej ewaluacji, 
a centra oddzia ywania mog  si  zmienia . Koniec dwudziestego oraz pocz -
tek dwudziestego pierwszego stulecia przynios y znacz cy wzrost znaczenia 
tekstów kultury pochodz cych z Indii i Chin. Bollywood sta  si  znakiem 
rozpoznawczym indyjskiego przemys u kulturowego w wiecie zachodnim. 
Popularno  produkowanych w Indiach  lmów takich jak Czasem s o ce, 
czasem deszcz dorównywa a hollywoodzkim produkcjom. Podobnie sytuacja 
wygl da w przypadku odnosz cego coraz wi ksze sukcesy kina chi skiego. 
Tytu y takie jak Przyczajony tygrys, ukryty smok czy Hero odnios y ogromny 
sukces a Ameryce i Europie. Aktorzy tacy jak Jackie Chan czy Jet Li s  na 
równi gwiazdami ameryka skiego, jak i chi skiego kina. Mi dzynarodowy 
sukces produkcji kulturalnych pochodz cych z Indii i Chin, wsparty sukce-
sem gospodarczym tych pa stw sprzyja budowie pozytywnego wizerunku 
tych pa stw27.

Pisz c o granicach soft power Joseph S. Nye Jr wspomina , e w spo e-
cze stwach demokratycznych „rz d nie mo e i nie powinien kontrolowa  
kultury”28. Obrazy krytyczne wobec w adzy, nie musz  podwa a  atrak-

26 R. Wagnleitner, The Empire of the Fun, or Talkin’ Soviet Union Blues: The Sound of 
Freedom and U.S. Cultural Hegemony in Europe, „Diplomatic History”, op. cit., s. 499-524.

27 W przypadku Chin efektywno  oddzia ywania bez w tpienia atrakcyjnych tek-
stów tamtejszej kultury popularnej ogranicza problem przestrzegania przez nie praw 
cz owieka. Szerzej o roli kultury popularnej w mocarstwowych aspiracjach Indii i Chin 
pisz : J. Pocha, H. Jin, The Rising Soft Power of India and China, „New Perspectives 
Quarterly” 2003, vol. 20, No. 1, s. 4-13 oraz J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osi gn  sukces 
w polityce mi dzynarodowej, op. cit., s. 118-126.

28 J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osi gn  sukces w polityce mi dzynarodowej, op. cit., s. 47.
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cyjno ci pa stwa, wr cz przeciwnie dowodz  prawdziwo ci g oszonych 
przez nie warto ci. Czy jednak wszystkie przekazy wp ywaj  pozytywnie 
na wizerunek pa stwa? Czy mog  si  zdarzy  przypadki, gdy produkty 
kultury popularnej mog  wspiera  negatywny obraz pa stwa, zamiast 
budowa  jego presti ? Wydaje si , e przyk adem takiego tekstu kultury 
mo e by  emitowany w latach 2001-2010 serial 24 godziny29, opowiada-
j cy o losach Jacka Buera (w tej roli Kiefer Sutherland), agenta zajmuj -
cego si  zwalczaniem terroryzmu. Jedn  z najcz ciej stosowanych przez 
bohatera i jego wspó pracowników metod wydobywania z podejrzanych 
zezna  by y tortury. Tre ci serialu pokrywa y si  z coraz wi ksz  liczb  
informacji dotycz cych stosowania tortur lub upokarzaj cego traktowania 
przez ameryka skie s u by osób podejrzanych o terroryzm. Slavoj Žižek 

sugerowa , e tre ci prezentowane w serialu mia y zwi zek z realnymi 
dzia aniami ameryka skiej administracji, a analizowany tekst kultury mia  
uczyni  widocznymi metody zazwyczaj pozostawiane w ukryciu przed oby-
watelami30. W tym kontek cie przekaz prezentowany przez ten bardzo 
popularny serial móg  negatywnie wp ywa  na obraz prowadz cej wojn
z terroryzmem Ameryki.

Przytoczone powy ej przyk ady pokazuj  znaczenie kultury popularnej 
w budowaniu wizerunku pa stwa na arenie mi dzynarodowej, który mo e 
by  czynnikiem wspieraj cym polityk  zagraniczn  prowadzon  przez rz d. 
Prezentowana w nich wizja wiata mo e sk ania  innych do aprobaty dzia-
a  pa stwa dysponuj cego odpowiednio atrakcyjn  narracj . Cho  mo na 

postawi  pytanie, na ile wspomniana wizja ma zwi zek z realiami, a nie 
jest tylko projekcj  po danych postaw i warto ci, nie da si  uciec przed 
faktem, e wyobra enia mog  wp ywa  na spo eczn  i polityczn  rzeczy-
wisto . Wspó czesny kon  ikt to przede wszystkim walka o umys y i serca 
odbiorców. Ciekawszy, bardziej realny przekaz oznacza wi ksze szanse na 
zdobycie przychylno ci, a tym samym mo e sta  si  podstaw  ideologicz-
nej dominacji.

29 Serial ten doczeka  sie kilku interesuj cych opracowa  naukowych i popularno-
naukowych. Zob. 24 and Philosophy. The World According to Jack, J.H. Weed, R. Davis, 
R. Weed (eds.), Malden-Oxford-Carlton 2008; Secrets of 24, D. Burnstein, A.J. De 
Keizer (eds.), New York-London 2007 oraz Reading 24: TV Against the Clock, S. Peacock 
(eds.), London-New York 2007.

30 S. Žižek, The Depraved Heroes of 24 are the Himmlers of Hollywood, „Guardian 
Unlimited”, 10 stycze  2006, za: http://www.guardian.co.uk/media/2006/jan/10/
usnews.comment (25.03.2012). Ocen  s owe skiego  lozofa mo e wspiera  fakt, e 
serial by  emitowany przez popieraj c  republika sk  administracj  stacj  FOX.
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Wspó cze nie si a to nie tylko armia oraz pot ga gospodarcza. To przede 
wszystkim mo liwo  osi gni cia przewagi informacyjnej oraz zdolno  do 
kszta towania swojego wizerunku (swoistej marki), który pozwoli realizo-
wa  cele polityczne bez lub z minimalnym u yciem si y. Doskonale nadaj  
si  do tego zasoby soft power, spo ród których du e znaczenie wydaje 
si  mie  kultura, zw aszcza ta popularna. Jej przekazy docieraj  bowiem 
do wi kszej liczby odbiorców, a co za tym idzie mog  mie  wi ksz  si  
oddzia ywania.

Umiej tnie budowane przekazy oraz ich mo liwa spójno  z politycz-
nymi warto ciami i prowadzon  polityk  mog  stanowi  narracj  sk ania-
j c  innych do pod ania za pa stwem, którego kultura zyska a szerok  
akceptacj . Co ciekawsze w spo ecze stwach demokratycznych potencja  
kultury popularnej wcale nie wynika z politycznego zamówienia (cho  
bywa i tak), ale cz sto jest odpowiedzi  na rynkowe zapotrzebowanie. 
Kultura popularna mo e jednak os abia  pozycj  pa stwa, gdy prezentuje 
tre ci podwa aj ce warto ci danego spo ecze stwa, dlatego wa ne jest, aby 
przekazy raczej wzmacnia y ni  os abia y polityk  pa stwa. Atrakcyjno  
kulturowa i mi kkie metody oddzia ywania b d  odgrywa y we wspó cze-
snym wiecie coraz bardziej znacz c  rol , która powinna by  umiej tnie 
wspierana przez zrównowa one u ycie (lub mo liwo  zastosowania) rod-
ków z dziedziny hard power.


