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Konserwatywne książki: Przemyśleć Polskę
Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska pełni w wolnej Polsce rolę
szczególną. Jej badania i wykłady przywracają Polakom wiarę
w siebie – jak to ma miejsce np. przy tłumaczeniu wielkiej roli
wsi polskiej w utrzymywaniu narodowej tożsamości. Dlatego
właśnie wydawnictwu Prohibita należy się uścisk prawicy za tę
książkę.

26.04.2014 18:41

„Przemyśleć Polskę” to zbiór ponad dwudziestu tekstów Barbary Fedyszak-
Radziejowskiej rozsianych po czasopismach: „Arcanach”, „Sieci” (jeszcze bez
„W”), „Gościu Niedzielnym”. Czytamy w nich o idei „Solidarności” nadal
kołaczącej do polskich serc, o zmorach postkomunizmu, o zohydzaniu wsi
polskiej przez mainstreamowe media. Znana socjolog analizuje też badania
opinii publicznej i wskazuje nie tak pesymistyczne wnioski, jak można by
przypuszczać po kondycji środków masowego przekazu. Np. w referacie
wygłoszonym na konferencji „Chrześijanin w życiu politycznym” naukowiec
podawała dane, z których jasno wynika, że mimo promowania liberalnych
wzorców system wartości Polaków właściwie pozostaje niezmienny – nadal
rodzina, religia, wykształcenie odgrywają ogromną rolę w życiu każdego z
nas. Transformacja przestawiła nas może nieco na konsumpcyjne tory,

rozbudziła aspiracje zawodowe, ale wcale nie oderwała nas od korzeni, jak chcieliby jej twórcy.
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Konserwatywne książki:
Kondotierzy

Konserwatywne książki:
Odkłamać wczoraj i dziś

Wielką zasługą pani doktor jest także obserwowanie zjawisk niebezpiecznych, nazywanie ich i wskazywanie metod
przeciwdziałania. Weźmy za przykład stan wojenny, ewidentną zbrodnię przeciwko narodowi, z którą Polaków
stopniowo się oswaja. Pamięć historyczna naszych rodaków jest zresztą systematycznie przeprogramowywana: na
akceptację PRL-u jako naturalnego etapu polskości, na antysemityzm – jako polską winę, na bohaterszczyznę – jako
zmorę naszych przodków. Taka narracja wtłaczana jest nie tylko w książki Jana Tomasza Grossa, ale też w dyskusję o
Ryszardzie Kuklińskim czy kwestii rozebrania Pałącu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Mamy więc diagnozę, ale jest i recepta. Autorka podaje na tacy źródła  siły do podtrzymywania i rozprzestrzeniania
zdrowej tożsamości – nie tylko Jan Paweł II, nie tylko Solidarność czy też naturalne wiejskie wspólnoty, które
wykazywały się heroizmem broniąc się przed kolektywizacją początków PRL…  Książka „Przemyśleć Polskę” to
właśnie jedna z trafniejszych recept na rozwadnianie świadomości.

Michał Drewnicki

 

Barbara Fedyszak-Radziejowska, Przemyśleć Polskę, Warszawa 2013, wydawnictwo Prohibita, ss. 305.

 

OSTATNIE WIADOMOŚCI Z TEGO DZIAŁU

Komentarze (0)

WYSZUKIWARKA

 Szukaj

REKLAMA

FACEBOOK

Wydawnictwo ARCANA

4,241 people like Wydawnictwo ARCANA.

Facebook social plugin

LikeLike

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://multibook.pl/pl/p/Barbara-Fedyszak-Radziejowska-Przemyslec-Polske/3414
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=xa-4cf776092d3e6ab7&source=tbx-300&lng=C&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fportal.arcana.pl%2FKonserwatywne-ksiazki-przemyslec-polske%2C4234.html&title=Konserwatywne ksi%C4%85%C5%BCki%3A Przemy%C5%9Ble%C4%87 Polsk%C4%99 %7C Portal ARCANA&ate=AT-xa-4cf776092d3e6ab7/-/-/537dd8c66a0aaffd/2&frommenu=1&uid=537dd8c6f23b9218&ufbl=1&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://portal.arcana.pl/Konserwatywne-ksiazki-kondotierzy,4245.html
http://portal.arcana.pl/Konserwatywne-ksiazki-kondotierzy,4245.html
http://portal.arcana.pl/Konserwatywne-ksiazki-odklamac-wczoraj-i-dzis,4235.html
http://portal.arcana.pl/Konserwatywne-ksiazki-odklamac-wczoraj-i-dzis,4235.html
http://www.ksiegarnia.arcana.pl/Anna-zechenter-kremlowskie-trucizny,1108.html
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


DODAJ

Twój nick:

Kod z obrazka:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie

prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

© Portal ARCANA 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.

Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.
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