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Od REdAkcjI

Dobrze się stało, że jubileusz dwudziestopię-
ciolecia ukazywania się „Spraw Narodowoś-
ciowych” wyznacza numer tematyczny, który 

właśnie oddajemy do rąk Czytelnika. Kompleksowo po-
dejmujemy w nim zagadnienie polskiej tożsamości na-
rodowej. W istocie, na naszych łamach nieprzerwanie 
przez całe ćwierćwiecze istnienia pisma ukazywały się 
liczne teksty poświęcone szerokiemu spektrum rozu-
mienia istoty polskości, omawianej w różnych konteks-
tach i odmiennych obszarach, także na tle innych tożsa-
mości narodowych. Niemniej, z pewnym zaskoczeniem 
ustaliliśmy, że sam termin „polskość” w tytułach arty-
kułów opublikowanych w tym czasie w 49 numerach 
periodyku pojawia się zaledwie t r z y razy.  

Niniejszy jubileuszowy numer jest więc wyjątkowy 
przez to, że zawiera w pierwszej swej części teksty 
poświęcone wyłącznie temu złożonemu zagadnieniu. 
Jednak, rzecz jasna, zachęcamy również do lektury po-
zostałych artykułów, w których kwestie polskiej tożsa-
mości narodowej także się pojawiają (i tak, na przykład, 
Izabella Main i Izabela Czerniejewska przywołują termin 
„trudna polskość”, podany swego czasu przez znako-
mitą badaczkę Ewę Morawską).

W większości wspomniane teksty zostały wygłoszo-
ne podczas konferencji „Polska/polski/polskie/polskość. 
Warianty (narodowej) tożsamości”, która odbyła się 12- 
-13 czerwca 2015 roku z inicjatywy dr Agnieszki Pasieki. 
Konferencję oprócz Instytutu Slawistyki Polskiej Akade-
mii Nauk współorganizował Instytut Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna.  

Opublikowane przez nas artykuły przybliżają m.in. 
kwestie definicyjne: w zdefiniowaniu terminu „pol-
skość” wielce pomocny jest systematyzujący rzecz od 
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strony leksykograficznej tekst Wojciecha Chlebdy. Następnie polskość badana jest przez 
pryzmat historii i współczesności: w prasie (Olena Betlii i Anna Landau-Czajka), stereo-
typach takich jak Polak katolik (Brian Porter-Szűcs), mitach narodowych (Michał Futyra), 
w wyobrażeniach (Anna Malewska-Szałygin) i w praktyce (Irena Grudzińska-Gross), w mo-
delu religijności (Ewa Golachowska), poprzez poszukiwanie idei narodowej (Aleksander 
Smalianczuk), przypadek konwersji narodowej (Jens Herlth), w pamięci o swym pocho-
dzeniu (Marcelina Jakimowicz), wreszcie filmie (Grzegorz Wójcik i Mikołaj Kunicki). 

Zawarte w tej części pisma opracowania składają się  na komplementarny obraz za-
gadnienia i, jak się nam wydaje, tworzą swego rodzaju kanon. Zwraca uwagę to, jak do 
definicji podanych przez profesora Chlebdę pośrednio bądź bezpośrednio nawiązują  inni 
Autorzy, wypełniając konkretnymi treściami jego propozycje i do nich się  odwołując.

Wyrażamy przekonanie, że tytułowa tematyka nadal będzie gościć na naszych łamach 
i, podobnie jak w  minionych 25 latach, polskość ukazywana będzie w jej specyfice i, jak 
było dotąd, w obiektywnym oglądzie znakomitych badaczy tożsamości narodowej.  

W  tym miejscu pragniemy też wspomnieć, że w następnym numerze, 50., planujemy 
zamieścić uaktualnioną bibliografię pełnej zawartości pisma w okresie minionego ćwierć-
wiecza.

Wojciech józef BuRSzTA
Anna jAWOR

jacek SERWAńSkI

Poznań – Warszawa,
w listopadzie 2017 roku


