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Soft Power jako narzÚdzie geopolityki.
Znaczenie kultury popularnej

Dwudziesty pierwszy wiek to czas dynamicznych przemian wb sferze
geopolitycznej. ZmieniajÈ siÚ zwïaszcza czynniki decydujÈce obmiÚdzynarodowej pozycji pañstwa. Coraz ïatwiej dostrzec, ĝe klasyczne wymiary siïy
pañstwa odgrywajÈ mniejszÈ rolÚ. WĂród przyczyn takiego stanu wymieniÊ
moĝna miÚdzy innymi procesy globalizacyjne, które znaczÈco zmieniajÈ
znaczenie czynników geograğcznych wbustalaniu pozycji pañstwa. DziÚki
postÚpowi technicznemu, abzwïaszcza nowym technologiom wbsferze transportu ibkomunikowania moĝliwe staïo siÚ przezwyciÚĝenie czÚĂci ograniczeñ
stwarzanych przez twarde czynniki geograğczne. Ponadto procesy globalizacji doprowadziïy do wytworzenia siÚ skomplikowanych sieci powiÈzañ
pomiÚdzy poszczególnymi pañstwami, co coraz bardziej ryzykownÈ ibcoraz
mniej opïacalnÈ czyni ewentualnoĂÊ siïowego rozwiÈzywania konĠiktów
pomiÚdzy aktorami na scenie geopolitycznej.
Przemiany wbzakresie znaczenia potÚgi militarnej wbbudowaniu pozycji pañstwa dostrzegano jeszcze przed upadkiem systemu dwublokowego.
David A. Baldwin pisaï „dwie najistotniejsze sïaboĂci tradycyjnego myĂlenia obpolityce miÚdzynarodowej to tendencja do przeceniania efektywnoĂci zasobów militarnych oraz tendencja do traktowania militarnej siïy jako
najwaĝniejszej miary, zb którÈ inne formy siïy majÈ byÊ porównywane”1.
Baldwin wskazuje, za Haroldem D. Lasswellem oraz Abrahamem Kaplanem,
ĝe potÚga (siïa) moĝe opieraÊ siÚ na wielu ěródïach oraz uzaleĝniona jest
od sytuacji, wbjakiej znajdujÈ siÚ pañstwa2. Komponenta militarna ma oczywiĂcie znaczenie dla budowy pozycji pañstwa na arenie miÚdzynarodowej,
D.A. Baldwin, Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies,
„World Politics” 1979, vol. 31, No. 2, s. 180.
2
Lasswell ibKaplan przedstawili wspominanÈ przez Baldwina koncepcjÚ w: H.D.bLasswell, A. Kaplan, Power and Society, New Haven 1950.
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ale wspóïczeĂnie warto podjÈÊ reĠeksjÚ nad znaczeniem miÚkkich Ărodków
oddziaïywania, do której juĝ wb latach osiemdziesiÈtych ubiegïego wieku
zachÚcaï Joseph S. Nye Jr3.
Znaczenie koncepcji soft power wydaje siÚ tym wiÚkszym, jeĂli geopolitykÚ uznamy za Leszkiem Moczulskim za dyscyplinÚ, która „zajmuje
siÚ zmiennymi ukïadami siï na niezmiennej przestrzeni”4. WspóïczeĂnie
zmiennoĂÊ ukïadów siï zaczyna przenosiÊ siÚ zb geograğcznie okreĂlonej
przestrzeni realnej do wirtualnej, pozostajÈcej czÚsto poza sferÈ kontroli
pañstwa. WbzwiÈzku zbtym dziaïalnoĂÊ pañstwa dotyczÈca miÚkkich instrumentów oddziaïywania takich jak atrakcyjnoĂÊ kulturowa pañstwa czy jego
zdolnoĂÊ do tworzenia odpowiedniej polityki informacyjnej wydaje siÚ byÊ
kluczowa wbkreowaniu pozycji.
DobrÈ ilustracjÈ zarysowanych powyĝej przemian jest szeroko dyskutowane i, jak siÚ wydaje, czÚsto ěle rozumiane stwierdzenie fotoreportera
Tomasza Michniewicza: „Dla mojego pokolenia ojczyzna to Facebook. To
ludzie, których znamy na caïym Ăwiecie, zbktórymi podróĝujemy, pracujemy.
Ojczyzna rozumiana jako konglomerat pewnych narodowych funkcji to czas
zaprzeszïy. Dla nas wiÚkszym spoiwem jest Euro, to ĝe pokazaliĂmy siÚ
nie jako zapijaczeni zïodzieje samochodów wb Niemczech, ab nowoczesne,
otwarte spoïeczeñstwo, które wita Irlandczyków Ăpiewem wb Poznaniu”5.
Globalizacja oraz towarzyszÈcy jej postÚp wb technologiach komunikowania sprawiajÈ, ĝe powstajÈ ponadnarodowe spoïecznoĂci6. Wspóïczesny
„ponowoczesny” Ăwiat, wbktórym zacierajÈ siÚ tradycyjne granice, zmusza
do budowania wizerunku pañstwa wbzupeïnie inny sposób niĝ dotychczas.
Celem niniejszego artykuïu jest prezentacja roli, jakÈ odegraÊ moĝe
soft power jako narzÚdzie geopolityki. MiÚkkie instrumenty oddziaïywania
mogÈ bowiem mieÊ pozytywny (aběle zastosowane – oczywiĂcie negatywny)
wpïyw na ksztaïtowanie pozycji pañstwa. Kulturowa ibpolityczna atrakcyjnoĂÊ mogÈ równie skutecznie budowaÊ prestiĝ pañstwa oraz pozyskiwaÊ
mu sojuszników, co uĝycie siïy, zb tÈ jednak przewagÈ, ĝe nie pozostawiajÈ resentymentów zwiÈzanych zbuĝyciem przymusu, czy teĝ przemocy.
Szczególnie istotnÈ rolÚ we wspóïczesnym Ăwiecie odgrywa kultura, która
Najpeïniejszy wykïad jego koncepcji soft power przedstawiï autor wbksiÈĝce: Soft
Power. Jak osiÈgnÈÊ sukces wbpolityce miÚdzynarodowej, Warszawa 2007.
4
L. Moczulski, Geopolityka. PotÚga wbczasie ibprzestrzeni, Warszawa 1999, s. 70.
5
A. Wacïawik-Orpik, Dla mojego pokolenia ojczyzna to Facebook, za: http://m.
metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/1,129013,12873290,_Dla_mojego_pokolenia_ojczyzna_to_Facebook_.html (17.03.2012).
6
ChoÊ moĝna dyskutowaÊ, ĝe rzadko ich spoiwem jest coĂ wiÚcej niĝ tylko ulotne idee.
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staje siÚ coraz waĝniejszym ěródïem pozyskiwania poparcia wbdziaïaniach
na arenie miÚdzynarodowej. Teksty kultury nie oddziaïujÈ moĝe równie
spektakularnie jak tradycyjne metody oparte na twardej sile, jednak ich
trwaïoĂÊ wydaje siÚ byÊ wiÚksza, abpozyskana sympatia bardziej stabilna.
Ponadto, warto zauwaĝyÊ, ĝe wb ponowoczesnym Ăwiecie, wb którym
tworzenie atrakcyjnych narracji odgrywa coraz wiÚkszÈ rolÚ, „siïa miÚkka”
moĝe stanowiÊ kuszÈce rozwiÈzanie alternatywne, zbktórego korzystaÊ mogÈ
pañstwa, ale takĝe pozapañstwowi uczestnicy stosunków miÚdzynarodowych, próbujÈc przekonaÊ innych do przyjÚcia ich wizji Ăwiata7.

Soft Power ibjej zasoby
Koncepcja soft power zostaïa wypracowana przez Josepha S. Nye’a Jr’a.
juĝ wblatach osiemdziesiÈtych dwudziestego wieku. Termin ten pojawiï siÚ
po raz pierwszy wb wydanej przezeñ wb 1990 roku ksiÈĝce Bound to Lead:
The Changing Nature of American Power. Jednak wbpeïni koncepcja miÚkkich
Ărodków oddziaïywania zostaïa zaprezentowana wb pochodzÈcej zb 2004
roku ksiÈĝce Soft Power: The Means to Success in World Politics, której polskie
wydanie ukazaïo siÚ wb2007 roku8.
InspiracjÈ dla dokïadnej konceptualizacji pojÚcia soft power byïy dziaïania podjÚte przez amerykañskÈ administracjÚ wbodpowiedzi na zamachy
zbjedenastego wrzeĂnia 2001 roku. Zdaniem Romana Kuěniara „ksiÈĝka ta
jest po trosze rodzajem ĝyczliwej, wrÚcz przyjacielskiej porady dla republikañskiej administracji”9, która wbswoich dziaïaniach, zdaniem Nye’abzbyt
mocno zaufaïa militarnym Ărodkom oddziaïywania. Wedïug amerykañskiego
znawcy polityki zagranicznej jest to postawa zbyt jednostronna, ograniczajÈca skutecznoĂÊ podejmowanych dziaïañ. Sama hard power, nie wydaje
siÚ byÊ, jego zdaniem, wystarczajÈca by uzyskaÊ sukces we wspóïczesnej
polityce miÚdzynarodowej. Zapominanie obinnych wymiarach potÚgi moĝe
przyczyniÊ siÚ do poraĝki prowadzonej polityki.
Wedïug Nye’ab soft power to siïa oparta na „zdolnoĂci ksztaïtowania
preferencji innych”10. Siïa nie opiera siÚ jedynie na zdolnoĂci uzyskania
Podobnie obroli soft power pisze J. Potulski. Zob. J. Potulski, Geopolityka wbĂwiecie
ponowoczesnym, CzÚstochowa 2010, s. 137-16.
8
Zob. przyp. 3.
9
R. Kuěniar, Soft power ibwielkoĂÊ Ameryki, [w:] J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiÈgnÈÊ
sukces wbpolityce miÚdzynarodowej, op. cit., s. 10.
10
J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiÈgnÈÊ sukces wbpolityce miÚdzynarodowej, op. cit., s. 34.
7
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poĝÈdanego efektu dziÚki potÚdze militarnej ibgospodarczej. Zdaniem amerykañskiego politologa równie waĝne jest pociÈganie innych przy pomocy
wïasnej atrakcyjnoĂci czy wyznawanych wartoĂci. Kultura moĝe odgrywaÊ
równie silnÈ rolÚ jako czynnik perswazyjny, co tradycyjna siïa. MiÚkkie
zdolnoĂci oddziaïywania wymagajÈ zastosowania bardziej wyrağnowanych
Ărodków, aby osiÈgnÈÊ zamierzony cel. Jednak skutek dziaïania wbduchu soft
power bÚdzie zbduĝym prawdopodobieñstwem ïatwiejszy do zaakceptowania
dla strony, wobec której okreĂlone dziaïanie zostaïo podjÚte. AtrakcyjnoĂÊ
kulturowa, siïa politycznych wartoĂci ibinstytucji, zdolnoĂÊ do atrakcyjnego
prezentowania poĝÈdanych rozwiÈzañ moĝe skutecznie skïaniaÊ inne pañstwa do postÚpowania zgodnego zbwolÈ inicjatora procesu politycznego.
Koncepcja soft power jest oparta na zaïoĝeniu, ĝe pañstwo powinno
dostosowaÊ swoje Ărodki oddziaïywania do kontekstu, wbktórym przyszïo
mu dziaïaÊ. Wbjednych przypadkach bardziej opïacalne bÚdzie zastosowanie
hard power, zb kolei wb innych bardziej skuteczne okaĝÈ siÚ miÚkkie Ărodki
oddziaïywania. Koncepcja soft power nie oznacza zatem rezygnacji zb tradycyjnych atrybutów siïy pañstwa. Wskazane jest wzajemne wzmacnianie
siÚ obydwu sfer oddziaïywania pañstwa. UmiejÚtnie prowadzona polityka
miÚkkich Ărodków wspiera skutecznoĂÊ oddziaïywania instrumentów militarnych ib ekonomicznych, na przykïad pozwala stworzyÊ narracjÚ legitymizujÈcÈ uĝycie siïy. Rola siïy we wspóïczesnym Ăwiecie zmienia siÚ, co
bÚdzie miaïo znaczÈcy wpïyw na Ărodki, jakimi posïugujÈ siÚ pañstwa by
osiÈgaÊ swoje cele. Najbardziej efektywne we wspóïczesnym Ăwiecie wydaje
siÚ opanowanie smart power, zdolnoĂci umiejÚtnego korzystania, zarówno
zb„twardych”, jak ib„miÚkkich” Ărodków oddziaïywania11.
Soft power pañstwa opiera siÚ wedïug Nye’abna trzech zasobach: „jego
kulturze (wb miejscach gdzie jest ona atrakcyjna dla innych), jego wartoĂciach politycznych (jeĂli postÚpuje zgodnie zb nimi wb kraju ib za granicÈ)
ibjego polityce zagranicznej (gdy jest postrzegana jako prawomocna ibposiadajÈca autorytet moralny”12. Kaĝdy zbtych zasobów moĝe znaczÈco wpïynÈÊ
na efektywnoĂÊ oddziaïywania pañstwa lub niepañstwowych podmiotów
stosunków miÚdzynarodowych.
AtrakcyjnoĂÊ kultury moĝe sïuĝyÊ promocji celów politycznych, ob ile
wystÚpuje pomiÚdzy nimi zbieĝnoĂÊ. Kultura jest noĂnikiem wartoĂci ibpraktyk stanowiÈcych fundamenty kaĝdego spoïeczeñstwa. Kultura popularna,
jak ibwysoka na równi przyczyniajÈ siÚ do budowania miÚdzynarodowego
11
12
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Por. ibidem, s. 55-63.
Ibidem, s. 40.

wizerunku danego pañstwa. Wydaje siÚ jednak, ĝe ta pierwsza ma wspóïczeĂnie udziaï dominujÈcy.
Wbkrajach demokratycznych, wbktórych panuje wolnoĂÊ sïowa ibpoglÈdów, dodatkowÈ zaletÈ kultury jako ěródïa soft power jest fakt, ĝe nawet
teksty kultury krytyczne wobec konkretnych dziaïañ wïadzy, mogÈ sprzyjaÊ
budowie pozytywnego obrazu narodowej wspólnoty politycznej. Wbogólnym
rozrachunku pañstwo, wbktórym wolno bez konsekwencji pokazywaÊ nieprzychylny obraz dziaïañ wïadz, bÚdzie, na mocy wspóïczeĂnie obowiÈzujÈcej aksjologii politycznej, postrzegane pozytywnie, jako sprzyjajÈce wolnoĂci,
podlegajÈce krytycznej kontroli ze strony obywateli, artystów ibmediów13.
WartoĂci ibidee, na których oparte jest dane spoïeczeñstwo, przy zaïoĝeniu, ĝe sÈ faktycznie realizowane „wbdomu” ibza granicÈ, mogÈ wspieraÊ
zdolnoĂÊ oddziaïywania pañstwa na arenie miÚdzynarodowej. Organizowanie
wymiany studenckiej, staĝe wb ğrmach to najbardziej oczywiste sposoby
praktycznej transmisji wartoĂci kluczowych dla danego spoïeczeñstwa.
Pozytywny wizerunek pozostaje wb umysïach uczestników, ksztaïtujÈc ich
postawy wobec pañstwa organizujÈcego takie dziaïania, abdziÚki nowym technologiom efekt ten moĝe byÊ podtrzymywany nawet po ustaniu dziaïania.
Ostatnim zasobem soft power jest polityka zagraniczna pod warunkiem wszakĝe, ĝe postrzegana jest przez innych jako sïuszna, ab takĝe
moralna. Co istotniejsze, powinna zachodziÊ korelacja pomiÚdzy politykÈ
zagranicznÈ, ab wewnÚtrznÈ pañstwa. WspóïczeĂnie informacje ob wydarzeniach wewnÈtrz poszczególnych pañstw docierajÈ do nieograniczonej
liczby odbiorców zewnÚtrznych14, co powoduje, ĝe polityczne decyzje majÈ
wpïyw na siïÚ oddziaïywania pañstwa, mogÈ powodowaÊ wzrost lub spadek jego „popularnoĂci”15. Ponadto waĝne jest, aby polityka ib wartoĂci
nie byïy sprzeczne, chyba, ĝe kontekst tego wymaga. Brak akceptacji dla
pañstwa wynikïy zb osïabienia soft power, moĝe podcinaÊ jego hard power
czego najlepszym przykïadem jest casus Wietnamu16. StÈd wynika konieczZob. ibidem, s. 41-43.
Dotyczy to zwïaszcza pañstw demokratycznych. Reĝimy totalitarne ibautorytarne
starajÈ siÚ ograniczyÊ wypïyw informacji dotyczÈcych ich sytuacji wewnÚtrznej na
zewnÈtrz.
15
Nye podaje wb tym kontekĂcie przykïad segregacji rasowej wb Stanach Zjednoczonych lat piÚÊdziesiÈtych dwudziestego wieku, której istnienie osïabiaïo moc pañstwa
wb Afryce. Zob. J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiÈgnÈÊ sukces wb polityce miÚdzynarodowej,
op.bcit., s. 43.
16
Sprzeciw wobec amerykañskiego udziaïu wbwojnie wbWietnamie ograniczyï efektywnoĂÊ podjÚtej przez administracjÚ interwencji zbrojnej. Masowe protesty amerykañskiej mïodzieĝy pokazaïy rozděwiÚk pomiÚdzy ideaïami spoïeczeñstwa ab elit
13
14
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noĂÊ unikania niespójnoĂci pomiÚdzy obydwiema formami oddziaïywania
przez pañstwo.
Soft power jako metoda oddziaïywania na miÚdzynarodowe Ărodowisko
pañstwa wydaje siÚ byÊ szczególnie korzystna wbbudowaniu pozytywnego
wizerunku pañstwa na zewnÈtrz, gdyĝ nie odwoïuje siÚ do budzÈcych
naturalny opór metod siïowych. Rezygnacja zbeksponowania twardej siïy,
nawet gdy jest ona ewidentna, moĝe uïatwiaÊ niemilitarne rozwiÈzywanie
konĠiktów pomiÚdzy pañstwami, budujÈc podstawy przyszïego wzajemnego
zaufania. Ponadto warto wskazaÊ, ĝe moĝliwoĂÊ skutecznego korzystania
zbmiÚkkich metod przez pañstwa dysponujÈce ograniczonym potencjaïem
militarnym czy ekonomicznym sprzyja ich miÚdzynarodowemu statusowi17.
Niestety wskazaÊ trzeba na pewne ograniczenia wbstosowaniu soft power.
Zastosowanie jej zaleĝy wbznacznym stopniu od kontekstu, ponadto wartoĂci ibsymbole podlegajÈ zmiennoĂci znaczeñ18. Na niekorzyĂÊ soft power
przemawiaÊ moĝe takĝe trudna mierzalnoĂÊ efektów okreĂlonych dziaïañ (zwïaszcza, ĝe wiele zb nich ma charakter „inwestycji” dïugofalowej).
Ograniczeniem miÚkkiej potÚgi charakterystycznym przede wszystkim dla
spoïeczeñstw demokratycznych jest umiarkowany wpïyw na tworzenie
przekazów medialnych, choÊ na przykïad podczas drugiej wojny Ăwiatowej amerykañskie wydawnictwa komiksowe chÚtnie kooperowaïy zbwïadzÈ
wbpodtrzymywaniu zapaïu do walki mïodych Amerykanów19.
MiÚkkie Ărodki oddziaïywania pozostajÈ atrakcyjnÈ formÈ wpïywu pañstwa na Ăwiat zewnÚtrzny sprzyjajÈcÈ budowaniu pozytywnego wizerunku
pañstwa. Zastosowanie soft power ogranicza negatywne skutki stosowania
tradycyjnych metod opartych na sile militarnej ibekonomicznej, jest bardziej
efektywne tam, gdzie czas pozawala na swobodne kreowanie atrakcyjnych
politycznych. Podwaĝyïo to obraz wojny wietnamskiej, jako dziaïania uzasadnionego
ibmoralnego. Protesty wewnÈtrz Stanów Zjednoczonych wpïynÚïy takĝe na negatywny
stosunek innych pañstw zachodnich do wojny wbWietnamie, abto zbkolei spowodowaïo
bardzo ograniczonÈ pomoc zb ich strony dla wojsk amerykañskich. Szerzej ob wojnie
wietnamskiej oraz towarzyszÈcych jej sporach wewnÈtrz amerykañskiego spoïeczeñstwa,
zob. A. Dmochowski, Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003.
17
Sytuacja taka dotyczy takĝe pozapañstwowych uczestników stosunków miÚdzynarodowych.
18
Przykïadem moĝe byÊ McDonald’s wbPolsce, który poczÈtkowo utoĝsamiany byï
zbpowiewem wolnoĂci, abdziĂ jest tylko jednÈ zbwielu restauracji typu fast food.
19
Zob. B.W. Wright, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, Baltimore 2003, s. 30-55 oraz C. Scott, Written in Red, White, and Blue: Ab Comparison 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 wbcelu nakïonienia innych do realizacji celów pañstwa. WaĝnÈ
rolÚ wb przyciÈganiu innych ma atrakcyjnoĂÊ kulturowa danego pañstwa
ib stÈd wynika istotna rola kultury, zwïaszcza popularnej, wb budowaniu
pozycji pañstwa na arenie miÚdzynarodowej

Kultura popularna jako ěródïo hegemonii
WspóïczeĂnie duĝÈ rolÚ wb geopolityce odgrywa budowa pozytywnej
narracji wspierajÈcej pozycjÚ miÚdzynarodowÈ pañstwa oraz graczy pozapañstwowych. Posiadanie siïy obcharakterze militarnym nie jest warunkiem
koniecznym efektywnego oddziaïywania zewnÚtrznego. ZastÚpuje jÈ, na
przykïad wbprzypadku pañstw maïych, lub uzupeïnia „potÚga kulturowa”.
DominujÈca pozycja geopolityczna idzie wbparze zbdominacjÈ wbdostÚpie,
kreowaniu oraz przetwarzaniu informacji20.
Wïadza oparta na „miÚkkich zasobach” oferuje wspóïczeĂnie znacznie
wiÚksze moĝliwoĂci stabilizacji zarówno wewnÚtrznego ïadu politycznego,
jak ibporzÈdku miÚdzynarodowego niĝ wïadza oparta na sile. Jak zauwaĝa
Jakub Potulski „reprezentacje kulturowe ograniczajÈ zakres moĝliwoĂci,
które ludzie mogÈ wziÈÊ pod uwagÚ ibwiodÈ ich ku przyzwoleniu na wïasne podporzÈdkowanie”21. Im wiÚkszy autorytet pañstwa, tym mniejsza
potrzeba stosowania siïy ibodwrotnie. Dominacja wbsferze kulturowej ibideologicznej pozwala dostarczaÊ jednostkom ibspoïeczeñstwom okreĂlonych
wizji porzÈdku spoïecznego, które, uzyskujÈc aprobatÚ, stajÈ siÚ dominujÈcymi punktami odniesienia.
Wspóïczesna hegemonia wb spoïecznoĂci miÚdzynarodowej prÚdzej
bÚdzie opieraïa siÚ na zdobywaniu zgody, niĝ na wymuszaniu jej. DrogÈ
do niej bÚdzie zastosowanie Ărodków charakterystycznych dla soft power.
Celem takiego dziaïania bÚdzie wytworzenie dominujÈcego kolektywnego
obrazu porzÈdku Ăwiatowego. BÚdzie on stanowiï fundament realnego
ïadu miÚdzynarodowego. Jak zauwaĝa Jakub Potulski „wbepoce informacji
polityka bÚdzie ostatecznie polegaÊ na tym czyja narracja zwyciÚĝy, czyja
opowieĂÊ, interpretacja, wizja zdobÚdzie dominujÈcÈ pozycjÚ”22.

Duĝo miejsca reĠeksji ob roli mediów oraz kreowanych przez nie informacji
wbksztaïtowaniu geopolitycznej pozycji pañstwa poĂwiÚca J. Potulski. Zob. J. Potulski
Geopolityka wbĂwiecie ponowoczesnym, op. cit., s. 145-151.
21
Ibidem, s. 141.
22
Ibidem, s. 143.
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Sposobem urzeczywistnienia tej dominacji bÚdzie opanowanie instrumentarium soft power, umiejÚtnie wspieranej, wb razie koniecznoĂci,
przez hard power. StÈd coraz wiÚkszego znaczenie nabieraÊ bÚdzie wspominana smart power. ½ródïem wspóïczesnej potÚgi stanie siÚ dostÚp do
informacji, zdolnoĂÊ kreowania powszechnie akceptowanej wizji Ăwiata.
Przestrzeñ kultury, coraz czÚĂciej przenoszona do infosfery, nabierze wiÚkszego znaczenia, jako pole rywalizacji obpozycjÚ na arenie miÚdzynarodowej. Od czasu do czasu dziaïania te bÚdÈ wspierane przez siïowe metody
wywierania wpïywu.
NiebagatelnÈ rolÚ wbtych procesach odgrywaÊ bÚdÈ rozpowszechniane
przez media teksty kultury, ab zwïaszcza bardziej powszechne ib bardziej
dostÚpne przekazy kultury popularnej. Prezentowane wbniej wizje Ăwiata,
poĝÈdane przez nadawców zbiory wartoĂci czy modele ĝycia bÚdÈ wpïywaÊ na ĂwiadomoĂÊ odbiorców, ksztaïtujÈc zarazem realne elementy ĝycia
spoïecznego. Reinhold Wagnleitner, piszÈc ob roli, jakÈ odegraïa kultura
popularna podczas zimnej wojny stwierdziï: „Moim zdaniem artyĂci ze
Stanów Zjednoczonych, od Louisa Armstronga poprzez Franka ZappÚ,
Ray’abCharlesa po Marilyn Monroe (nie wspominajÈc obich rysunkowych
rodakach Myszce Mickey ibKaczorze Donaldzie) zrobili wiÚcej dla sprawy
popularnoĂci «amerykañskiego stylu ĝycia» niĝ jakikolwiek amerykañski
polityk czy dowódca wojskowy, prawdopodobnie zb wyjÈtkiem Johna F.
Kennedy’ego. Ale przecieĝ Jack ibJackie Kennedy, wïadcy Camelotu, sami
stali siÚ ikonami kultury popularnej”23. Sïowa Wagnleitnera podkreĂlajÈ
coraz bardziej rosnÈcÈ wspóïzaleĝnoĂÊ Ăwiata kultury popularnej oraz Ăwiata
polityki. Symbolicznym wyrazem tej symbiozy staïo siÚ zjawisko politycznego celebrytyzmu, charakteryzujÈce siÚ wykorzystaniem przez polityków
metod oddziaïywania, którymi posïugujÈ siÚ celebryci czy gwiazdy Ăwiata
kultury24. Zbtego typu Ărodków oddziaïywania korzystaï chÚtnie Tony Blair,
którego polityka, wbtym takĝe zagraniczna, spotkaïa siÚ zbĝywym odbiorem
wbĂwiecie kultury popularnej25.
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.b3,
s. 519.
24
Zob. J. Street, Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, „British Journal of Politics & International Relations” 2004, vol. 6, No. 4, s. 435-443.
25
Szerzej, zob. W. Lewandowski, Pudel, mÈĝ agentki ibniedoszïy zbawca Brytanii. Obraz
Tony’ego Blaira wbwybranych tekstach kultury popularnej, [w:] Era Blaira ibBrowna. Wybrane
problemy polityczne rzÈdów Partii Pracy wbZjednoczonym Królestwie 1997-2010, F.bGoïembski, P. Biskup, M. Kaczorowska (red.), Warszawa 2010, s. 67-79.
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Wagnleitner we wspomnianym wyĝej artykule pokazuje, wbjaki sposób
kultura popularna (choÊ wspomina takĝe obtzw. kulturze wysokiej) sprzyjaïa
pañstwom bloku zachodniego wbideologicznych zmaganiach zbpañstwami
bloku wschodniego. Kultura popularna, jako podskórnie oddziaïujÈcy Ărodek wpïywu, pokazywaïa atrakcyjnoĂÊ demokratycznego Ăwiata, peïnego
koloru ibswobód. Zdaniem autora, kultura popularna produkowana wbpañstwach bloku wschodniego, nie byïa wbstanie stworzyÊ równie interesujÈcej alternatywy. Zdaniem Wagnleitnera wiek dwudziesty, to wiek Ameryki,
jako kulturowego hegemona, zdolnego oddziaïywaÊ na otaczajÈcy go Ăwiat.
DziÚki temu Stany Zjednoczone byïy wb stanie wygraÊ zimnÈ wojnÚ oraz
zapewniÊ sobie uprzywilejowanÈ pozycjÚ takĝe po zakoñczeniu zimnowojennego konĠiktu26.
Jednak, co warto dodatkowo podkreĂliÊ, dominacja kulturowa nie jest
stanem danym raz na zawsze. AtrakcyjnoĂÊ kultury podlega staïej ewaluacji,
abcentra oddziaïywania mogÈ siÚ zmieniaÊ. Koniec dwudziestego oraz poczÈtek dwudziestego pierwszego stulecia przyniosïy znaczÈcy wzrost znaczenia
tekstów kultury pochodzÈcych zbIndii ibChin. Bollywood staï siÚ znakiem
rozpoznawczym indyjskiego przemysïu kulturowego wbĂwiecie zachodnim.
PopularnoĂÊ produkowanych wb Indiach ğlmów takich jak Czasem sïoñce,
czasem deszcz dorównywaïa hollywoodzkim produkcjom. Podobnie sytuacja
wyglÈda wbprzypadku odnoszÈcego coraz wiÚksze sukcesy kina chiñskiego.
Tytuïy takie jak Przyczajony tygrys, ukryty smok czy Hero odniosïy ogromny
sukces abAmeryce ibEuropie. Aktorzy tacy jak Jackie Chan czy Jet Li sÈ na
równi gwiazdami amerykañskiego, jak ibchiñskiego kina. MiÚdzynarodowy
sukces produkcji kulturalnych pochodzÈcych zbIndii ibChin, wsparty sukcesem gospodarczym tych pañstw sprzyja budowie pozytywnego wizerunku
tych pañstw27.
PiszÈc obgranicach soft power Joseph S. Nye Jr wspominaï, ĝe wbspoïeczeñstwach demokratycznych „rzÈd nie moĝe ibnie powinien kontrolowaÊ
kultury”28. Obrazy krytyczne wobec wïadzy, nie muszÈ podwaĝaÊ atrakR. 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
Wbprzypadku Chin efektywnoĂÊ oddziaïywania bez wÈtpienia atrakcyjnych tekstów tamtejszej kultury popularnej ogranicza problem przestrzegania przez nie praw
czïowieka. Szerzej obroli kultury popularnej wbmocarstwowych aspiracjach Indii ibChin
piszÈ: 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 osiÈgnÈÊ sukces
wbpolityce miÚdzynarodowej, op. cit., s. 118-126.
28
J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiÈgnÈÊ sukces wbpolityce miÚdzynarodowej, op. cit., s. 47.
26

67

cyjnoĂci pañstwa, wrÚcz przeciwnie dowodzÈ prawdziwoĂci gïoszonych
przez nie wartoĂci. Czy jednak wszystkie przekazy wpïywajÈ pozytywnie
na wizerunek pañstwa? Czy mogÈ siÚ zdarzyÊ przypadki, gdy produkty
kultury popularnej mogÈ wspieraÊ negatywny obraz pañstwa, zamiast
budowaÊ jego prestiĝ? Wydaje siÚ, ĝe przykïadem takiego tekstu kultury
moĝe byÊ emitowany wb latach 2001-2010 serial 24 godziny29, opowiadajÈcy ob losach Jacka Buera (wb tej roli Kiefer Sutherland), agenta zajmujÈcego siÚ zwalczaniem terroryzmu. JednÈ zb najczÚĂciej stosowanych przez
bohatera ib jego wspóïpracowników metod wydobywania zb podejrzanych
zeznañ byïy tortury. TreĂci serialu pokrywaïy siÚ zb coraz wiÚkszÈ liczbÈ
informacji dotyczÈcych stosowania tortur lub upokarzajÈcego traktowania
przez amerykañskie sïuĝby osób podejrzanych ob terroryzm. Slavoj Žižek
sugerowaï, ĝe treĂci prezentowane wb serialu miaïy zwiÈzek zb realnymi
dziaïaniami amerykañskiej administracji, abanalizowany tekst kultury miaï
uczyniÊ widocznymi metody zazwyczaj pozostawiane wbukryciu przed obywatelami30. Wb tym kontekĂcie przekaz prezentowany przez ten bardzo
popularny serial mógï negatywnie wpïywaÊ na obraz prowadzÈcej wojnÚ
zbterroryzmem Ameryki.
Przytoczone powyĝej przykïady pokazujÈ znaczenie kultury popularnej
wbbudowaniu wizerunku pañstwa na arenie miÚdzynarodowej, który moĝe
byÊ czynnikiem wspierajÈcym politykÚ zagranicznÈ prowadzonÈ przez rzÈd.
Prezentowana wbnich wizja Ăwiata moĝe skïaniaÊ innych do aprobaty dziaïañ pañstwa dysponujÈcego odpowiednio atrakcyjnÈ narracjÈ. ChoÊ moĝna
postawiÊ pytanie, na ile wspomniana wizja ma zwiÈzek zb realiami, ab nie
jest tylko projekcjÈ poĝÈdanych postaw ibwartoĂci, nie da siÚ uciec przed
faktem, ĝe wyobraĝenia mogÈ wpïywaÊ na spoïecznÈ ib politycznÈ rzeczywistoĂÊ. Wspóïczesny konĠikt to przede wszystkim walka obumysïy ibserca
odbiorców. Ciekawszy, bardziej realny przekaz oznacza wiÚksze szanse na
zdobycie przychylnoĂci, abtym samym moĝe staÊ siÚ podstawÈ ideologicznej dominacji.
Serial ten doczekaï sie kilku interesujÈcych opracowañ naukowych ibpopularnonaukowych. 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 styczeñ 2006, za: http://www.guardian.co.uk/media/2006/jan/10/
usnews.comment (25.03.2012). OcenÚ sïoweñskiego ğlozofa moĝe wspieraÊ fakt, ĝe
serial byï emitowany przez popierajÈcÈ republikañskÈ administracjÚ stacjÚ FOX.
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WspóïczeĂnie siïa to nie tylko armia oraz potÚga gospodarcza. To przede
wszystkim moĝliwoĂÊ osiÈgniÚcia przewagi informacyjnej oraz zdolnoĂÊ do
ksztaïtowania swojego wizerunku (swoistej marki), który pozwoli realizowaÊ cele polityczne bez lub zbminimalnym uĝyciem siïy. Doskonale nadajÈ
siÚ do tego zasoby soft power, spoĂród których duĝe znaczenie wydaje
siÚ mieÊ kultura, zwïaszcza ta popularna. Jej przekazy docierajÈ bowiem
do wiÚkszej liczby odbiorców, ab co za tym idzie mogÈ mieÊ wiÚkszÈ siïÚ
oddziaïywania.
UmiejÚtnie budowane przekazy oraz ich moĝliwa spójnoĂÊ zbpolitycznymi wartoĂciami ibprowadzonÈ politykÈ mogÈ stanowiÊ narracjÚ skïaniajÈcÈ innych do podÈĝania za pañstwem, którego kultura zyskaïa szerokÈ
akceptacjÚ. Co ciekawsze wb spoïeczeñstwach demokratycznych potencjaï
kultury popularnej wcale nie wynika zb politycznego zamówienia (choÊ
bywa ib tak), ale czÚsto jest odpowiedziÈ na rynkowe zapotrzebowanie.
Kultura popularna moĝe jednak osïabiaÊ pozycjÚ pañstwa, gdy prezentuje
treĂci podwaĝajÈce wartoĂci danego spoïeczeñstwa, dlatego waĝne jest, aby
przekazy raczej wzmacniaïy niĝ osïabiaïy politykÚ pañstwa. AtrakcyjnoĂÊ
kulturowa ibmiÚkkie metody oddziaïywania bÚdÈ odgrywaïy we wspóïczesnym Ăwiecie coraz bardziej znaczÈcÈ rolÚ, która powinna byÊ umiejÚtnie
wspierana przez zrównowaĝone uĝycie (lub moĝliwoĂÊ zastosowania) Ărodków zbdziedziny hard power.
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