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SUMMARY

P

ressje Quarterly brings together young thinkers and artists from various
intellectual circles to provide a forum for open intellectual debate across
social, cultural, legal and philosophical issues that matter to Poland in
the twenty-first century. In the spirit of tolerant debate Pressje asks the questions which are often discriminated, downplayed or neglected elsewhere; it
highlights the issues which would otherwise never receive sufficient attention
in the politically correct universe. Working within the broad framework of conservatism Pressje tries to transgress modern and postmodern discourses while
preserving some of their noble tenets and deconstructing the ones that might
be harmful to the vitality of Western civilization.
The new issue of Pressje is entitled “the eidetic Pole”. What do we mean?
In ancient Greek “eidos” meant “essence”, the core principle. Following this
intuition, we dwell on Polishness understood neither as an ethnic ancestry
and biological ties (ethnos), nor the common history and shared cultural habits (ethos). While appreciating these dimensions of national identity, we put
forward something simpler – a very general idea one should share to be a Pole
(eidos). Inspired by Husserl, we claim that eidos is a generalized ethnos, that is
to say – the idea abstracted from any historical context. In other words, it is
a regulative idea of a community, which is capable of being expressed in universal terms and thus of becoming apprehensible to the general audience.
Searching through ages we found such a regulative idea – freedom. We claim Polishness can be understood as constant actualization of freedom, which
means living without acquiescence to the given state of the affairs as well as
constant arguing with fate. In particular, it is a merger of positive and negative freedom, a merger of freedom to contest and to serve. Polish eidos is thus
a free choice to serve for the sake of common good.
To bring this philosophical idea down to earth we analyze the attitude of
some Polish historical figures in terms of their personal valuing of the triplet
ethnos-ethos-eidos, which gives eight logically possible combinations. To make
things even more simple we invite our readers to test their eidos. Literally. We
designed an exclusive “check it yourself” test that measures Polishness.
Should this not be enough, our authors suggest that the Polish experience
of freedom is inspired by the practices of Antiquity and Catholicism; they also
emphasize the idea of “political nation” in the history of Polish-Lithuanian Commonwealth by analyzing deliberative role of the Parliament in which three types
of discourses (popular, royal and aristocratic) were present.
We also allow for a view from abroad, which understands Polish eidos as
the ability to criticize and affirm simultaneously, which could prove beneficial
in the future. To show that Polish eidos can also be presented in a literary form,
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