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Opisując tę wielonurtowość można wręcz
dokonać parafrazy tytułu jednej z książek Rafała
Matyji i mówić o występujących w Polsce po 1989
roku konserwatyzmach po komunizmie.
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Konserwatyzm w polskiej debacie publicznej
pojmuje się w nazbyt zawężony, spolityzowany        
i “plemienny” sposób. Tymczasem jest to nurt
ideowy niezwykle różnorodny i różnorako
kulturowo oraz politycznie artykułowany
(występuje zarówno w kulturze elitarnej, jak              
i popularnej oraz masowej, posiada swoją historię
i przedstawicieli odwołujących się do odmiennych
tradycji, stanowi element życia politycznego ale
także kulturowego). 
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Zapraszamy do współpracy autorów,
którzy podejmą próbę pojęciowego              
i historycznego uporządkowania zjawiska. 

To  zderzenie – między upraszczającym stereotypem
a bogatą różnorodnością – zachęca do podjęcia
problematyki opisu sposobów, na jakie konserwatyzm
jest artykułowany w Polsce po 1989 roku. Jakość
publicznej debaty zależy m.in. od jednoznaczności
pojęć w niej występujących. W tym kontekście warto
zatem zastanowić się czy w przypadku
konserwatyzmu nie mamy do czynienia z określonym
zniekształceniem tego pojęcia, wręcz jego
karykaturalizacją stosowaną na potrzeby plemiennej
politycznej rywalizacji? A może przeciwnie,
współcześnie konserwatyzm, w debacie publicznej
znaczy właśnie nie więcej jak tylko epitet dla
oznaczenia politycznego konkurenta/koalicjanta?
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Prosimy osoby zainteresowane publikacją 
o przesyłanie  tekstów do 31.03.2023 

na adres redakcja@dyskursidialog.org

Propozycje tematów:
 

·Rodzaje konserwatyzmu w Polsce po 1989 roku,

·Współczesny polski konserwatyzm wobec swoich tradycji, 

·Konserwatyzm wobec nowoczesności,

·„Arka”, „Arcana”, „brulion”, „Fronda”, „Pressje”… 

czasopisma i środowiska konserwatywne w Polsce po 1989 roku,

·Instytucjonalne przejawy konserwatyzmu w Polsce po 1989 roku,

·Prawicowa polityka kulturalna i polityka pamięci,

·Popkultura konserwatywna,

·Powroty sarmatyzmu w polskiej kulturze po 1989 roku,

·Konserwatywna rewolucja w Polsce po 1989 roku,

·Konserwatywne myślenie o państwie, polityce, społeczeństwie, jednostce.

Przesłane teksty muszą być zgodne z wymogami edytorskimi
czasopisma dostępnymi tu: 

https://bit.ly/3XvHXlY 
W przypadku niespełnienia wymogów redakcja zastrzega sobie prawo

do nieprzyjęcia tekstu do dalszego procesu recenzyjnego.
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