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Introduction

“No point in searching, so to speak,” the Bride says about Poland in Stanisław 
Wyspiański’s immortal drama (The Wedding). Despite the lapse of time, look-
ing for an answer to the question about Poland and Polishness continues to 
be felt as relevant. The questions posed a century ago by the Author have lost 
nothing of their topicality, organise the needs of the minds and first of all 
waken the hearts.

The importance of patriotism in the contemporary scientific reflection and 
public discourse is indubitable. Also the very notion does not yield to nega-
tion, although it is a subject of various disputes and discussions. Only it does 
not concern the very sense of the love of Homeland, but rather its forms. The 
statement that the future of Poland depends solely on the economy, integration 
with Europe, the future of which is rather obscure, seem to be insufficient 
nowadays. After all, we know that national security means not only a concrete 
material dimension, but also family, education, values… It is the people who 
grow up within the spirit of the nation, its traditions and beautiful though at 
times difficult history. These are people integrated with culture, which consti-
tutes both the foundation of the lives of individuals and the society, as well as 
the building of national security, the basis for which has been and will invar-
iably remain the discovery and formation of one’s own and common identity. 
The history of Poland makes us fully appreciative of the need to respect this 
non-material dimension – the spirit of the nation – in the reflection on creating 
national security, including military security and defence.

The modern times are a picture of dynamic changes, which are reflected 
in the cultural, political and social reality. The civilizational development, the 
clash of globalist tendencies with ever more noticeably meaningful national 
movements, the upset possibilities and potentialities of various discourses 
conducted in public space augment the existing divisions and build new bar-
riers on the road to the consolidation of civic communities at the state and 
supra-state level. In this situation, of key importance becomes the reflection 
on the role and significance of homeland – a category which is essential to 



thinking about collective and individual identity analysed in various contexts 
unveiling the weight and complexity of this notion as well as arousing ques-
tions about the shape and character of patriotic attitudes, that is the way of 
expressing the love of homeland. So outlined perspective does not allow for 
passivity, urges repetition of the long-standing discussion on the problem of 
homeland and patriotism, that is putting forth questions about important mat-
ter which have an impact on the present cultural, social and political reality, 
and important also for broadly conceived issues linked with national security. 
For these reasons, as contributors to this monograph we have invited scholars 
representing various disciplines and academic centres, frequently expressing 
very different views, who are however united by the concern about the shape 
of Homeland and the need to reflect on the issue of patriotism.

We are hopeful that this volume will be a source of inspiration for the Read-
ers and will stimulate further interdisciplinary quests and mental exploration 
of the issues contained therein. We trust that it will become an important 
contribution to the discussion about patriotism. Important not only for those 
who are scientifically interested in the subject, but also all those who cherish 
the common good, the good of our Homeland.

Volume editors

Cezary Smuniewski
Paweł Sporek

Cezary Smuniewski, Paweł Sporek10


