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rodzajem znaku „poddanego interpretacji semantycznej drugiego stopnia”77 
– znaku zorientowanego na zjawiska o charakterze abstrakcyjnym i przez to 
wyrażającego wartości. Model człowieka regionalnego zatroskanego o sens re-
alizuje się w obszarze kultury symbolicznej, w sferze znaków i symboli stano-
wiącej przestrzeń, w której znajduje zastosowanie kryterium aksjologiczne78. 
Dlatego region staje się obszarem wartościowania i źródłem powinności.

Florian Znaniecki zauważa, że wartości wyposażone są w znaczenie 
nadawane im przez jednostkę i podlegają społecznej klasyfi kacji. Badacz ten 
wiąże też pojęcie wartości z pojęciem postawy.  Jednocześnie przyjmuje,  że 
wartości stanowią podstawę zjawisk kulturowych.  Przede wszystkim  jednak 
posiadają znaczenie aksjologiczne, mają swoją wagę, doniosłość. Kłoskowska 
dopowiada,  że przeżywanie wartości to właściwość gatunkowa człowieka. 
Podobnie ma się rzecz z tworzeniem i podtrzymywaniem wyobrażeń zbioro-
wych. Jednym z nich jest związana z terytorium regionalnym mała ojczyzna. 
Człowiek regionalny zatroskany o sens jest właśnie jej obywatelem. Region 
zaś to obszar odniesienia dla jednostki, obszar utożsamienia i identyfi kacji, 
a zarazem terytorium bezpieczeństwa i swojskości, rewir codzienności i „wła-
sne miejsce”, związane z pochodzeniem, dzieciństwem, znaczną częścią życia. 
W małej ojczyźnie (regionie) kształtuje się tożsamość. W niej przebiega znacz-
na cześć procesu socjalizacji, kształcenia się i pracy. Jednostka zakorzenia 
się w małej ojczyźnie, przywiązując się do regionalnych tradycji i wartości. 
Wchodzi więc całkowicie w strukturę sensu danego terytorium i wtapia się 
w jego aksjologię, przyswajając sobie konkretne symbole, ucząc się tego, co 
ważne, istotne i warte poświecenia. W takim układzie – podobnie jak w syste-
mach opisywanych przez Luhmanna  – jednostka znika:  jej aktywność, rela-
cje czy potrzeby przestają być ważne, a liczą się przede wszystkim wartości, 
z którymi się utożsamia. Dla nich też gotowa jest się poświecić. W tym sensie 
mówić można także o symbolizacji regionu. Jednostka jako aktor realizujący 
konkretne zadania traci znaczenie, wzrasta natomiast waga tego, co związane 
jest z partycypacją w strukturze sensu regionu: obszaru świadomościowego 
i kultury symbolicznej.

Perspektywa symboliczna prowadzi do wysunięcia na pierwszy plan ak-
sjologii systemowej. Region to terytorium umowne, wyposażone w pamięć 
i poddane zasadzie równowagi. O jego trwaniu przesądza zdolność oddzielania 
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si  od otoczenia. W tym te  kontek cie dokonuje si  defi niowanie cz owieka
regionalnego zatroskanego o sens. S u y temu przede wszystkim zabieg ideali-
zacji regionu. Ma a ojczyzna skojarzona zostaje z tym, co swojskie i domowe, 
rodzinne i bliskie83, a tak e z dziedzictwem kulturowym i to samo ci  miej-
sca84. Ma a ojczyzna uzyskuje swój genius loci (ducha miejsca czy te  inaczej: 
Zeitgeist), który pozwala dostrzec fakt, e ka da epoka ma swoje zakorze-
nienie przestrzenne, jaki  wizualny pocz tek, podlegaj c  percepcji posta .
Duch miejsca obejmuje tradycj , to samo , potencja  i zapisane w danym 
terytorium emocje. Fizyczny wymiar terytorium, z którym czona jest ma a
ojczyna, wydaje si  nie mie  dla cz owieka regionalnego znaczenia85.

Ma e ojczyzny s  wi ksze lub mniejsze, a ich zasi g ma niewiele wspól-
nego z granic  ustalon  urz dowo. Paradoksalnie zawiera si  jednak w nich 
zawsze jaka  potencjalno : mniej lub bardziej realne przewidywanie, e na 
bazie osobliwo ci terytorialnej mog oby si  uformowa  co  wi cej – co , co 
da oby si  uj  za pomoc  poj  takich, jak pa stwo czy naród. Potencjalno
ta przes dza te  o sile wewn trznej struktury sensu, konstytuuj cej anatomi
homo regionalis. Jednocze nie jednak ma a ojczyzna wystrzega si  tenden-
cji separatystycznych. To w a nie stanowi o jej fenomenie: jest zapowiedzi ,
przed piewem czego  wi cej, potencjalno ci , która stwarza homo regionalis, 
nie za  nowe pa stwa.

Naturaln  form  wyrazu aktywno ci cz owieka regionalnego stanowi pa-
triotyzm regionalny – szczególnego rodzaju postawa, wyra aj ca przypisanie 
do ma ej ojczyzny, umi owanie i przywi zanie do danego terytorium. Znajduje 
on wyraz w postawach zbiorowych, jak równie  jest orientacj  indywidualn .
Zawsze jednak opiera si  na przywi zaniu, ukierunkowaniu na jedno , wi e
si  z dum  lokaln  i eksponuje fakt emocjonalnego wrastania w terytorium 
– jako taki jest efektem d ugotrwa ego procesu zakorzenienia. Jednocze nie
patriotyzm, b d cy podstawowym sposobem realizowania si  modelu cz o-
wieka zorientowanego na sens, jawi si  jako podstawowy rodzaj powinno ci
i obowi zku; obowi zku, który stanowi o  konstrukcyjn  homo regionalis. 

Patriotyzm regionalny jest postaw  mocn , ale zarazem pasywn . Jej si
stanowi spokój i aksjologiczna wyrazisto , a tre  – obrona struktury sensu 
regionu. Obrona taka daleka jest od walki, nie ma w niej nacjonalizmu ani 
polityki imperialnej. Nie wyra a te adnego roszczenia. Broni tylko – i a  – 
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