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BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ
Adolf BOCHEŃSKI, Między Niemcami a Rosją
Klasyczna praca wybitnego myśliciela, czołowego publicysty II RP, stanowiąca jeden z
najciekawszych wywodów geopolitycznych w dziejach polskiej myśli politycznej.
Krystyna CHOJNICKA, Cerkiew i car
Monografia poświęcona reformom cerkwi prawosławnej, dokonanym przez cara Piotra
Wielkiego, ukazująca ich źródła, charakter i konsekwencje.
Mirosław DZIELSKI, Bóg, wolność, własność
Wybór tekstów jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XX wieku, prekursora
chrześcijańskiego liberalizmu, rozważającego zagadnienia m.in. istoty i granic wolności,
natury komunizmu, zasad wolnego rynku, cywilizacyjnych konfliktów między Polską a Rosją.
Janusz EKES, Złota demokracja
Studium polityki polskiej, ukazujące jej dzieje od czasów piastowskich po upadek I
Rzeczypospolitej w XVIII wieku. To erudycyjna opowieść o miejscu Polski w ówczesnej
Europie i jej realiach wewnętrznych, odpowiadająca na fundamentalne pytania o źródła siły
państwa w okresie jego największej potęgi i przyczyny jego klęsk, prowadzących w
konsekwencji do rozbiorów. Autor kreśli barwny obraz politycznych rozgrywek, analizując
złożone mechanizmy nimi rządzące. W jego ujęciu dzieje polityczne państwa polskiego od X
po XVIII wiek są niczym wyrafinowany, pełen zwrotów akcji, trzymający w napięciu od
pierwszej do ostatniej strony polityczny thriller – a to wszystko wydarzyło się naprawdę.
Dariusz GAWIN, Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i
historii idei
„Głęboka i zachęcająca do przemyśleń książka Dariusza Gawina w sposób wnikliwy bada
zalety i wady demokracji liberalnej w świetle debat filozoficznych o polityce toczonych od
czasów antycznych”. – Miłowit Kuniński
Dariusz GAWIN, Blask i gorycz wolności
„Ćwiczenia z historycznej wyobraźni, jakie przeprowadza Gawin, są znakomitym wstępem do
refleksji nad współczesnym sensem patriotyzmu. Są nawet czymś więcej: propozycją
świadomego udziału we wspólnocie polskich pokoleń, propozycją dla pokolenia rówieśników
Autora”. – Andrzej Nowak
Dariusz GAWIN, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w
XX wieku
Książka o ideach politycznych w twórczości m.in. Stefana Żeromskiego, Władysława
Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza… Nagroda im.
Andrzeja Kijowskiego (2006)
Jan HOLZER, Stanislav BALIK, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne
Pionierskie opracowanie czeskich politologów z Uniwersytetu Masaryka w Brnie – Jana
Holzera i Stanislava Balíka – ukazujące jak nauki polityczne poradziły sobie z badaniem
reżimów niedemokratycznych i ich transformacją ku demokracji. Analizując najważniejsze
koncepcje politologiczne na ten temat, autorzy obalają zarazem wiele stereotypów związanych
z dominującą w dyskusjach politycznych i naukowych wizją demokratyzacji krajów
postkomunistycznych.

Jacek KLOCZKOWSKI, Czasy grubej przesady
Książka o przyczynach, przejawach i skutkach słabości polskiej polityki lat 2005-2010,
analizująca jej ideologiczne fundamenty i rządzące nią mechanizmy, ukazująca gry interesów,
rozgrywki partyjne, starcia personalne, ideowe konflikty, medialne ingerencje i zagraniczne
uwarunkowania.
Paweł KOWAL, Krajobrazy z Mistralami w tle
Książka o polskiej polityce wschodniej, jej ideowych zasadach, strategicznych celach,
sposobach realizacji i uwarunkowaniach – jej miejscu w działaniach UE na arenie
międzynarodowej a zwłaszcza sytuacji na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i Gruzji.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Większego cudu nie będzie
Książka o ideowym i kulturowym obliczu współczesnej polityki i debaty publicznej. Autor
ukazuje intelektualne mody i zjawiska, które w ostatnich latach zdominowały dyskusje
akademickie, publicystykę i życie polityczne w Polsce, a także w UE i USA. Dokonuje ich
krytycznej oceny i proponuje zakorzenione w tradycji konserwatywnej i republikańskiej
alternatywy.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Już nie przeszkadza
Książka o polskiej polityce lat 2005-2010, ukazująca rządzące nią mechanizmy, gry
interesów, medialne manipulacje, personalne rozgrywki i kulturowe spory. To zbiór tekstów,
w których Autor bezkompromisowo analizuje rzeczywistość III RP, rozważa, czym mogła być
i czym się nie stała IV RP i zastanawia się, co przesądziło o fiasku tego projektu i odbudowie
po 2007 r. potęgi środowisk odpowiedzialnych za jałowość debaty publicznej, słabość
państwa i niedomagania demokracji, które Polacy zdawali się definitywnie odrzucić w
wyborach 2005 r.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Drzemka rozsądnych
Zbiór esejów ukazujących w krytycznym świetle ideowe fundamenty III Rzeczypospolitej i
podejmujących polemikę ze stereotypami dotyczącymi polskiej polityki i kultury, kreowanymi
przez lewicowych liberałów i narzuconymi jako standard w debacie publicznej ostatnich lat.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Upadek idei postępu
Analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych ostatnich stuleci,
będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z udziałem najwybitniejszych
myślicieli różnych epok.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Zmiana klimatu
Książka o tożsamości europejskiej, nowych formach niemieckiej pamięci, stosunku Polski i
Polaków do Europy i do Stanów Zjednoczonych, przywracaniu polskiej pamięci o zagładzie
Żydów i trudnościach, na jakie napotyka polsko-żydowski dialog.
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Zwycięzca po przejściach
Książka o współczesnych Niemczech, ich miejscu w Europie, polityce, kulturze i życiu
intelektualnym. Jej autor analizuje powody i przejawy ewolucji politycznej największego
państwa UE i ukazuje skutki tej przemiany, w tym zwłaszcza te, które bezpośrednio dotykają
Polski.
Ryszard LEGUTKO, Esej o duszy polskiej
Jedna z najgłośniejszych w ostatnich latach książek o polskiej historii, kulturze i myśli
politycznej. Autor stawia prowokacyjne tezy, które zmuszają do przemyślenia na nowo losów
Polaków zarówno w czasach PRL, jak i po 1989 r.
Ryszard LEGUTKO, Podzwonne dla błazna

Wybór esejów o współczesnej kulturze i polityce, konserwatyzmie i liberalizmie, pułapkach
wielu modnych trendów intelektualnych i zakorzenionej w tradycji klasycznej filozofii
politycznej alternatywie dla nich.
Ryszard LEGUTKO, Raj przywrócony
Książka o demokracji, współczesnej kulturze i modnych obecnie ideach politycznych,
analizowanych z pozycji ich konserwatywnego krytyka.
Rafał MATYJA, Państwo czyli kłopot
Książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, patologie i
słabości życia politycznego i debaty publicznej, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i
odrodzenia myśli politycznej.
Rafał MATYJA, Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980
Książka ukazująca stanowiska najważniejszych polskich myślicieli politycznych okresu PRL,
od nieprzejednanych przeciwników komunizmu po autorów, którzy zdecydowali się na
kolaborację z systemem.
Zdzisław NAJDER, Obywatelskie rozmyślania
Wybór publicystyki poświęconej polskiej polityce zagranicznej, zagadnieniu miejsca Polski w
Europie i tożsamości narodowej, dylematom polityki wewnętrznej i głównym liniom
podziałów na scenie politycznej i w debacie publicznej. Teksty zawarte w książce ukazują
najważniejsze spory na ten temat prowadzone w ostatnich dekadach PRL i w III RP i
przedstawiają stanowisko jednego z najważniejszych ich uczestników.
Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? (pod red. Jacka
Kloczkowskiego)
Analiza kluczowych sfer życia III RP – ustroju, prawa, instytucji państwa, debaty publicznej,
polityki zagranicznej – dokonana przez ekspertów OMP.
Arkady RZEGOCKI, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce
Autor ukazuje klasyczne koncepcje racji stanu, analizując myśl m.in. Machiavellego, Botero,
Richelieu, Hobbesa. Na ich tle rozważa polską tradycję polityczną, a zwłaszcza jej główne
szkoły w XIX i XX wieku.
Arkady RZEGOCKI, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w
myśli Lorda Actona
Monografia poświęcona jednemu z najwybitniejszych myślicieli XIX wieku.
Bogdan SZLACHTA, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Szkice
filozoficzno-polityczne
Książka o poszukiwaniach ładu normatywnego, państwie prawa, problemie własności,
liberalnym uniwersalizmie i wielokulturowości.
Bogdan SZLACHTA, Monarchia prawa
Książka o angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, ukazująca koncepcje,
które legły u podstaw tradycji ustrojowej zgodnie uznawanej za jedną z najwspanialszych w
Europie.
Bogdan SZLACHTA, Szkice o konserwatyzmie
Zbiór tekstów, w których autor – jeden z najbardziej cenionych znawców filozofii politycznej
– ukazuje założenia, dylematy i paradoksy myśli konserwatywnej oraz analizuje stanowiska
czołowych polskich i zagranicznych myślicieli tego nurtu.
Zbigniew STAWROWSKI, Niemoralna demokracja

Książka o największych dylematach filozofii politycznej i ich wpływie na współczesne
dyskusje m.in. o demokracji, polityce, aborcji, eutanazji, karze śmierci i chrześcijańskich
korzeniach Europy.
Zbigniew STAWROWSKI, Wokół idei wspólnoty
Książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć
najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które
wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej
niż skłonni bylibyśmy przyznać. Patronat nad książką: "Rzeczy wspólne"
Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, Batalia o instytucje
Książka o polskiej polityce, ustroju państwa, pamięci historycznej i tożsamości narodowej,
analizowanych z pozycji konserwatywnych. Autor nawiązuje do tradycji polskiego
konserwatyzmu, ale szuka dla niego nowoczesnej formuły, odpowiadającej wyzwaniom
stojącym przed współczesną Polską.
Maciej ZAKRZEWSKI, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint
Johna wicehrabiego Bolingbroke’a
„Jeśli pragniemy zrozumieć współczesną zachodnią myśl polityczną, zmuszeni jesteśmy
sięgać do refleksji siedemnasto- i osiemnastowiecznej, w której zakorzenione są nasze
kategorie i koncepcje. Dzięki Maciejowi Zakrzewskiemu otrzymujemy monografię
prezentującą istotną część tej refleksji, prowadzonej przez Bolingbroke’a w pierwszej połowie
XVIII stulecia, a znajdowanej pomiędzy tendencją konserwatywną (zwykle datowaną później)
i liberalną. Autor pierwszej polskiej pracy poświęconej refleksji angielskiego torysa rzetelnie
mierzy się z ujęciami dominującymi w literaturze światowej, ukazując tę refleksję nie tylko w
planie myśli politycznej, ale też w jej założeniach filozoficznych, dając interesujący przegląd
wciąż aktualnych kategorii i koncepcji”. (prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
Przemysław ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, Geopolityka – siła - wola
Analiza położenia międzynarodowego Rzeczpospolitej i polskiej polityki zagranicznej, jej
współczesnych dylematów i historycznych korzeni. To książka o relacjach z Rosją i znaczeniu
Ukrainy, o toczącej się w UE grze interesów i miejscu w niej Polski, o sojuszu z USA i kondycji
polskiej armii, o naukach płynących z doświadczeń I/II RP i błędach popełnianych w III RP, o
politologicznych dylematach i politycznych decyzjach.
Przemysław ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, „Duch pyszny poprzedza upadek”.
Rozważania o naturze procesu rozpadu unii
Książka o mechanizmach dezintegracji związków wielonarodowych, ukazująca rozkład Unii
Kalmarskiej, błędy i w konsekwencji unicestwienie niezdolnej przekształcić się w państwo
trialistyczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów, upadek pierwszego imperium brytyjskiego na
skutek buntu kolonii w Ameryce Północnej, dezintegrację Królestwa Zjednoczonych
Niderlandów, wreszcie załamanie się idei jedności Słowian Południowych w międzywojennym
Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Autor analizuje przyczyny, przebieg i skutki
tych procesów, które okazywały się przełomowe nie tylko dla państw i narodów w nich
bezpośrednio uczestniczących, ale dla całej historii politycznej Europy i świata. Rozważania
zamyka studium obecnej sytuacji Unii Europejskiej, przedstawiające znamiona choroby,
która toczy jej konstrukcję, grożąc wprowadzeniem tej organizacji na tory dezintegracji.
KANON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII
Roger SCRUTON, Pożądanie
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek ostatnich dziesięcioleci, napisana przez
wybitnego angielskiego konserwatystę, który daje w niej odpór libertariańskiej filozofii,
oskarżanej przez niego o spowodowanie, że „coraz więcej dzieci rodzi się z nieprawego łoża
lub jest zabijana przed narodzeniem; małżeństwa zawierane są coraz rzadziej, a rozwody stały

się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek przedtem; homoseksualizm został uznany za
normę, a pedofilii, choć ciągle ogólnie potępianej, sprzyja się ukradkiem”.
BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
Zygmunt BALICKI, Parlamentaryzm
Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli politycznych przełomu XIX i XX
w., współtwórcy i ideologa ruchu narodowo-demokratycznego, analizującego politykę
popowstaniową, wskazującego kierunki pożądanego dla narodu polskiego rozwoju
politycznego, społecznego i kulturowego na kolejne lata i rozważającego samą naturę polityki
i wspólnoty narodowej.
Leszek GEMBARZEWSKI, Monarchia narodowa
Wybór pism jednego z najbardziej znanych zwolenników monarchii w Polsce
międzywojennej, krytyka egalitarnych tendencji systemów demokratycznych, próbującego
dokonać syntezy monarchizmu i nacjonalizmu.
Łukasz GÓRNICKI, Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności,
prawie i obyczajach polskich
Dwa traktaty polityczne jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XVI wieku,
czerpiącego z dorobku autorów starożytnych, nawiązującego do renesansowych idei
zrodzonych we Włoszech, ale przede wszystkim przedstawiającego oryginalne pomysły
ustrojowe i polityczne dla republikańskiej Rzeczpospolitej, służące naprawie jej
wewnętrznych niedomagań.
Hieronim KAJSIEWICZ, O duchu rewolucyjnym
Wybór pism jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli XIX wieku, krytyka
idei rewolucyjnych i liberalizmu.
Julian KLACZKO, Dwaj kanclerze. Studia dyplomatyczne
Tom zawiera najważniejsze książki w dorobku jednego z najsłynniejszych w
dziewiętnastowiecznej Europie publicystów, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej
i rosyjskiej.
Władysław KONOPCZYŃSKI, O wartość naszej spuścizny dziejowej
Wybór pism wybitnego historyka, ukazujący jego refleksję na temat polskich dziejów i
tradycji politycznej, a także rzeczywistości II RP.
Jan KOŹMIAN, Dwa bałwochwalstwa
Wybór pism wybitnego dziewiętnastowiecznego myśliciela konserwatywnego, który zasłynął
jako krytyk idei rewolucyjnych i polityki pruskiej, a także wybitny znawca polityki, historii i
kultury francuskiej i włoskiej oraz obrońca Państwa Kościelnego i doczesnej władzy papieża.
Stanisław KUTRZEBA, Swoistość kultury polskiej i jej stosunek do Zachodu
Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich uczonych 1 połowy XX w., który ukazuje
związki polskiej myśli politycznej i kultury z ideami zrodzonymi na Zachodzie i w Rosji,
podkreślając oryginalność wielu wątków rodzimej tradycji.
Stanisław ŁOŚ, Sprawa ukraińska
Tom zawierający poświęcone sprawie ukraińskiej wspomnienia, listy i teksty jednego z
najwybitniejszych w II RP znawców tej problematyki.
Zygmunt MIŁKOWSKI, Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym

Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, znanego pisarza,
demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości. Odegrał on znaczącą rolę w
życiu emigracji polskiej w zachodniej Europie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.
Uchodzi także za jednego z inicjatorów powstania ruchu endeckiego, choć z czasem poróżnił
się z nim, krytykując nazbyt, jego zdaniem, ugodową politykę R. Dmowskiego wobec Rosji.
Edward Władysław PISAREK, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego
użytkowania ziemi na wschodzie Europy
Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej
gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został
aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł
według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy
przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów
wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań.
Aleksander REMBOWSKI, Konfederacja i rokosz
Ceniona monografia czołowego badacza kwestii ustrojowych, który dokonał erudycyjnego
porównania stanowych konstytucji państw europejskich z ustrojem I RP.
Adam Wawrzyniec RZEWUSKI, O formie rządu republikańskiego myśli
Jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący
republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji.
Henryk RZEWUSKI, Wędrówki umysłowe. Mieszaniny obyczajowe
Edycja w jednym tomie dwóch prowokujących książek należących do najbardziej
kontrowersyjnych dzieł w dziejach polskiej myśli, które jej autora - słynnego
dziewiętnastowiecznego pisarza i publicystę - uczyniły obiektem niewybrednych ataków i
zajadłych polemik. Przedstawia on konserwatywną wizję polityki i kultury, która do dziś
inspiruje swych rozmachem i erudycją.
Włodzimierz SPASOWICZ, Liberalizm i narodowość
Wybór pism znanego myśliciela czasów zaborów, zwolennika ugody z Rosją, propagatora idei
liberalnych, wybitnego krytyka literackiego, który w swoich dziełach rysował szeroką
panoramę myśli europejskiej swoich czasów. W tomie zawarte są teksty poświęcone m.in.
polityce polskiej w drugiej połowie XIX wieku (m.in. studium polityki Aleksandra
Wielopolskiego), idei narodu i głównym prądom ideowym przełomu XIX i XX wieku.
Józef SUPIŃSKI, Szkoła polska gospodarki społecznej
Wybór pism czołowego liberalnego myśliciela polskiego XIX wieku, rozważającego kwestie
związane z ideami fundującymi porządek społeczny i polityczny oraz praktyczne sposoby
organizacji społeczeństwa, w tym rolę podatków, handlu, szkolnictwa, wymiaru
sprawiedliwości.
Stanisław TARNOWSKI, Królowa Opinia
Wybór pism czołowego przedstawiciela krakowskich Stańczyków, ukazujący konserwatywną
refleksję o dziewiętnastowiecznej polityce, ówcześnie dominujących ideologiach i głównych
dylematach politycznych Polaków pod zaborami – sprawie niepodległości, stosunku do
zaborców, świadomości narodowej i konfliktach społecznych.
Leon WASILEWSKI, Drogi porozumienia
Wybór pism czołowego działacza i publicysty polskiego ruchu socjalistycznego przełomu XIX
i XX wieku, bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsudskiego, ministra spraw
zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej. Zawarte w tomie teksty ukazują jego dorobek jako
autora licznych prac poświęconych problematyce stosunków między narodami w Europie
Środkowowschodniej, zwłaszcza relacjom polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim i polskolitewskim.

Augustyn WRÓBLEWSKI, Anarchista z rozpaczy
Wybór pism myśliciela uchodzącego za jednego z prekursorów polskiego anarchizmu.
Ukazuje on jak na początku XX wieku anarchiści postrzegali kwestie władzy politycznej,
hierarchii społecznej, problemów socjalnych, religii i kultury.
W stronę autorytaryzmu
Wybór tekstów przedstawicieli jednego z najciekawszych środowisk politycznych II RP –
Związku Młodych Narodowców, ukazujący ich stosunek do rzeczywistości II RP i głównych
ówczesnych trendów ideowych.
Marian ZDZIECHOWSKI, Od Petersburga do Leningrada
Jedno z najważniejszych dzieł antykomunistycznego nurtu polskiej myśli politycznej, będące
erudycyjną krytyką rzeczywistości bolszewickiej, analizowanej na szerokim tle przemian
kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XIX i początku XX wieku, które
doprowadziły do triumfu komunistów w Rosji i powstania pierwszego totalitarnego reżimu w
Europie.
POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE
Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej
Analiza najważniejszych polskich koncepcji modernizacyjnych od XVIII do XX wieku i
stanowisk ich krytyków, dokonana przez czołowych współczesnych badaczy myśli politycznej.
Geopolityka i zasady
Inspirowane myślą Adolfa Bocheńskiego studia współczesnych politologów, historyków i
publicystów poświęcone polskiej myśli geopolitycznej i konserwatyzmowi – ich założeniom
ideowym i kluczowym dylematom w XX wieku.
Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o
dziejach Polski
Książka, której autorzy analizują spuściznę intelektualną czterech wybitnych myślicieli,
dowodząc, że choć każdy z bohaterów szkiców zdaje nam się być postacią doskonale znaną, to
z całą pewnością ich dorobek nie jest przyswojony wystarczająco dobrze, a jego nowe
odczytanie może inspirować współczesne dyskusje o istocie polskiej historii, kultury i polityki
w stopniu znacznie większym niż to się dotąd dzieje.
Naród. Idee polskie
Antologia tekstów o narodzie – jego różnych teoretycznych koncepcjach i ideowych
interpretacjach oraz związanych z nimi praktycznych politycznych dylematach – autorstwa
czołowych polskich myślicieli XIX i pierwszej połowy XX wieku, m.in. Zygmunta
Krasińskiego, Karola Libelta, Bronisława Trentowskiego, Henryka Rzewuskiego, Stanisława
Koźmiana, Zygmunta Balickiego, Bolesława Limanowskiego, Romana Dmowskiego, Romana
Rybarskiego i Stanisława Estreichera.
Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej
Książka o realizmie i idealizmie w teorii i praktyce polskiej polityki, ukazująca koncepcje
m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Mackiewicza, „Stańczyków”,
dowódców Powstania Warszawskiego, publicystów paryskiej „Kultury” i londyńskich
„Wiadomości” oraz przywódców „Solidarności” w latach 80.
Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei
Czołowi badacze polskiej myśli politycznej ukazują różne oblicza polskiego patriotyzmu od I
RP aż po czasy współczesne, analizując rozważania na jego temat przedstawicieli
najważniejszych nurtów ideowych – konserwatystów, endeków, socjalistów i liberałów.

Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej
Wybór tekstów klasyków polskiej myśli politycznej od I RP po wiek XX, analizujących
teoretyczne założenia u praktyczne dylematy związane z ideą władzy.
Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej
tradycji politycznej
Zbiór tekstów ukazujących różne koncepcje polityczne i ideowe definiujące czym jest polskość
i co konstytuuje polityczność Polaków oraz próby wcielania teoretycznych założeń w polską
praktykę polityczną od I RP po czasy współczesne.
Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje
Książka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981, o ewolucji
ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP, o politycznym
wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół naukowych i
publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji
intelektualnej.
Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki
Studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze
koncepcje formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX.
Realizm polityczny. Przypadek polski
Wybór tekstów polskich myślicieli politycznych XIX i XX wieku, m.in. Adama Czartoryskiego,
Pawła Popiela, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adolfa Bocheńskiego, Stefana
Kisielewskiego, Józefa Mackiewicza i Mirosława Dzielskiego.
Władza w polskiej tradycji politycznej
Analiza dyskusji o władzy politycznej, prowadzonych przez polskich myśli politycznych od
średniowiecza aż po czasy współczesne, skonfrontowanych z praktycznymi dylematami
rządzenia z różnych okresów dziejów Polski. Wśród autorów Zdzisław Krasnodębski,
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Arkady Rzegocki, Piotr Koryś,
Michał Szułdrzyński, Krzysztof Kawalec, Michał Łuczewski, Tomasz Gąsowski, Maciej
Marszał, Włodzimierz Bernacki, Janusz Ekes, Rafał Matyja.
Wolność i jej granice. Polskie dylematy
Współcześni badacze analizują rozważania klasyków polskiej myśli politycznej poświęcone
idei wolności i ukazują, jak owo pojęcie ewoluowało wraz ze zmianami politycznymi,
społecznymi i kulturowymi, jakie przechodziła Polska od XVI do XX wieku.
W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej
Wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia
teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie
rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości sowieckiej.
Z dziejów polskiego patriotyzmu
Wybór tekstów polskich myślicieli XIX i XX wieku, analizujących znaczenie i różne formy idei
patriotyzmu, a także praktyczne projekty wcielania jej w życie. Wśród autorów m.in. Adam
Czartoryski, Józef Szujski, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Roman Dmowski, Stanisław
Brzozowski, Zygmunt Balicki i kard. Stefan Wyszyński.
POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE - MONOGRAFIE
Zbigniew MARKWART, Polityka realna. Zarys działalności i programu
stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906)

Książka przedstawiająca działalność i doktrynę jednego z najważniejszych polskich
stronnictw mieszczących się w nurcie ugody wobec Rosji. Autor analizuje stosunek
petersburskich realistów do idei niepodległości Polski i ich refleksję o teorii narodu.
Przedstawia ich rozważania o kwestiach społecznych, gospodarczych i ustrojowych, a także
sytuacji politycznej w carskiej Rosji. Podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, czy
rzeczywiście mogą oni uchodzić za wyrazicieli i realizatorów koncepcji polityki realnej, czy też
dzieje ich działalności i jej skutki świadczą o niepowodzeniu w tym względzie.
Błażej SAJDUK, Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli
Jana Karola Kochanowskiego (1869-1949)
Monografia poświęcona jednemu z najbardziej interesujących polskich myślicieli
politycznych pierwszej połowy XX wieku, rektora Uniwersytetu Warszawskiego i posła na
Sejm II RP.
Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL
Seria wydawana przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodek Myśli
Politycznej, pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka. To książki o ludziach, którzy
tworzyli system komunistyczny i przyczynili się do jego długiego trwania w Polsce i całym
tzw. bloku wschodnim: sowieckich przywódcach i oprawcach, szpiegach radzieckich służb
specjalnych, liderach partii komunistycznej w Polsce, esbekach i ich agentach. To także
książki o oporze wobec władzy komunistycznej, podjętym przez środowiska
niepodległościowe w PRL i sposobach, jakimi komuniści próbowali ten opór zdławić. Autorzy
poszczególnych tomów przedstawiają losy często zapomnianych dziś bohaterów walki o
wolność, obalając zarazem wiele stereotypów dotyczących pracy peerelowskiego aparatu
represji i działalności ówczesnej opozycji. To bezkompromisowa wersja historii, politycznie
niepoprawna i daleka od ideologii „grubej kreski”.
Dostępne tomy z serii:
A kto chce być sługą…
„A kto chce być sługą…” to książka o ludziach, którzy tworzyli system komunistyczny i
przyczynili się do jego długiego trwania w Polsce i całym tzw. bloku wschodnim: sowieckich
przywódcach i oprawcach, szpiegach radzieckich służb specjalnych, liderach partii
komunistycznej w Polsce, esbekach i ich agentach. Autorzy tekstów ukazują różne metody
wprowadzania i utrwalania władzy "ludowej", a także kulisy jej upadku.
A kto chce być wolny…
A kto chce być wolny… to książka o oporze wobec władzy komunistycznej, podjętym przez
środowiska niepodległościowe w PRL i sposobach, jakimi komuniści próbowali ten opór
zdławić. Autorzy tomu przedstawiają losy często zapomnianych dziś bohaterów walki o
wolność, obalając zarazem wiele stereotypów dotyczących pracy peerelowskiego aparatu
represji i działalności ówczesnej opozycji. Artykuły przedstawiają bezkompromisową wersję
historii, politycznie niepoprawną i daleką od ideologii „grubej kreski”.
Agentura w akcji
Zagadnienie komunistycznej agentury od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
mediów i opinii publicznej. Problem polega jednak na tym, że wiele osób zabierających głos w
debacie nie orientuje się, o czym tak naprawdę mówi. Niniejszy tom rzuca zatem nieco światła
na agenturalną współpracę z komunistycznym aparatem represji. Prezentowane są w nim
m.in. wybrane sylwetki funkcjonariuszy UB-SB, różne formy kolaboracji z resortem, metody
werbunku, mechanizmy psychicznego wiązania konfidentów z aparatem represji, przykłady
zdrady i w pełni lojalnej współpracy z SB (w tym sprawy TW „Ketman” i TW „Monika”).
Autorzy poddają także analizie taktykę obrony przyjmowaną obecnie przez dawnych
współpracowników bezpieki i omawiają podstawowe fałszywe tezy, które stawia się w
dyskusji o komunistycznej agenturze.

Czerwona zaraza
Po 1989 roku najbardziej wpływowe środowiska opiniotwórcze podważyły sens pamiętania o
narodowej tożsamości. Wyrosło pokolenie ukształtowane w duchu wyboru przyszłości, a
zerwania z przeszłością, którą przedstawiano jako balast przeszkadzający w modernizacji
kraju. Dzisiaj atmosfera jest już inna. Zmienia się klimat społeczny. Wykluczony przez lata
patriotyzm powraca. Oczywista staje się prawda, iż naród nieznający swej przeszłości nie
tylko nie będzie potrafił zbudować przyszłości, ale nie pojmie też teraźniejszości. „Czerwona
zaraza” to zbiór artykułów o komunistycznych zbrodniach i manipulacjach, o heglowskim
ukąszeniu, na które wielu okazało się wyjątkowo nieodpornych, o zdradzie i pętaniu
niezależności, o walce z religią i Kościołem, a także o braku – nawet symbolicznej –
odpowiedzialności za te czyny.
Czerwone szwadrony postępu
„Czerwone szwadrony postępu” to książka o metodach, jakimi komunizm próbował
zapanować nad światem. Autorzy pokazują kulisy działalności sowieckich służb specjalnych i
rolę, jaką w propagowaniu idei komunistycznych spełniali polityczni sojusznicy Kremla na
różnych kontynentach. Prezentują losy dyktatorów, którzy wywiesili na swych sztandarach
hasła rewolucyjne i w ich imię dokonywali okrutnych zbrodni na swych narodach. Twórcy
książki ukazują również, jak trudna jest walka z kulturową spuścizną komunizmu, gdy
niejeden zbrodniarz staje się ikoną popkultury, symbole komunistyczne są banalizowane, a
zbrodniczość systemu relatywizowana.
Lepiej za Polskę dziś umierać
Piętnasty tom serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” przygotowywaliśmy z myślą
o tragicznie zmarłym profesorze Januszu Kurtyce. Pracowaliśmy z Nim przez dziesięć lat – od
początku istnienia Oddziału IPN w Krakowie. Przez pięć lat był naszym dyrektorem, a
następnie naszym prezesem IPN. Swe życie zakończył nagle i niespodziewanie w drodze na
obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W niniejszym tomie zamieściliśmy artykuły
poświęcone zagadnieniom szczególnie bliskim Januszowi Kurtyce: dziejom heroicznej walki o
wolność, niepodległość i suwerenność państwa polskiego oraz bohaterom tych zmagań –
ludziom wiernym i prawym, dla których honor był wartością najwyższą. (ze Wstępu)
Na szlaku niepodległości
„Na szlaku niepodległości” to książka o ludziach, którzy stawiali czoła reżimowi
komunistycznemu nawet w okresach jego największej potęgi. Za swą walkę często płacili
najwyższą cenę. Naukowcy z IPN przedstawiają historie ukazujące grozę czerwonego terroru,
o którego skali rzadko się teraz mówi. Chętniej bowiem wspomina się obecnie paradoksy i
absurdy życia w PRL. O wiele rzadziej mówi się o bohaterach z AK trafiających po wojnie do
komunistycznych więzień i skazywanych na karę śmierci za wierność idei niepodległej Polski.
Zapomina się o poddawanych represjom opozycjonistach rzucających wyzwanie totalitarnej
machinie na długo przed powstaniem „Solidarności”. Losy tych ludzi wskazują dobitnie, że
komunizm w polskim wykonaniu był systemem zbrodniczym, wobec którego nie wolno
stosować taryfy ulgowej tylko dlatego, że przez swą nieudolność w wielu sferach łatwo stawał
się przedmiotem żartów. Zbyt często był to bowiem śmiech przez łzy…
Od Hitlera do Stalina
„Bieżąca dyskusja historyczna nie potrafi wyzwolić się ze szkodliwych stereotypów, zgodnie z
którymi totalitaryzm brunatny (III Rzeszy) powinien być w pełni potępiony, natomiast
totalitaryzm czerwony (sowiecki) powinno traktować się z większą wyrozumiałością i
zrozumieniem dla idei komunistycznej. […] Narzucona opinii publicznej przez wpływowe
środowiska lewicowo-liberalne po 1989 roku wizja historii nakazywała przez kilkanaście lat
po upadku komunistycznego reżimu w najlepszym wypadku milczeć, gdy nadchodziły kolejne
rocznice wkroczenia Armii Czerwonej w granice Rzeczpospolitej. Najczęściej jednak –
wzorem z lat PRL-u – organizowano uroczystości „wyzwolenia” Polski przez
krasnoarmiejców. Tymczasem nie sposób nazwać wyzwoleniem sytuacji, w której połowa

kraju wcielana jest w granice obcego mocarstwa i Polska traci około 80 tysięcy kilometrów
swego terytorium. W logice „wyzwalania” nie mieści się również mordowanie i więzienie
reprezentantów legalnych władz i wojska”. (Ze Wstępu)
Operacja: zniszczyć Kościół
W czasach komunistycznej dyktatury Kościół katolicki był konsekwentnie zwalczany przez
reżim. Represje wobec duchownych realizowano zarówno przy pomocy aparatu
administracyjnego, serwilistycznych wobec władzy prokuratur i sądów, jak i za
pośrednictwem komunistycznej policji politycznej. Badacze dziejów PRL z krakowskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prezentują nie tylko słynne historie – np. tzw. proces
kurii krakowskiej czy akcje esbecji wymierzone przeciwko kardynałowi Karolowi Wojtyle –
ale także szereg faktów nieznanych, a jeszcze dobitniej obrazujących zbrodniczość systemu
komunistycznego. Przedstawiają księży, którzy stawili czoła komunistom i zapłacili za to
wysoką cenę, ale także tych, których reżim zdołał złamać. Operacja: zniszczyć Kościół to
zatem książka o skomplikowanych losach ludzkich, bohaterstwie i zdradzie. Autorzy pokazują
także oprawców – szefów komunistycznej bezpieki i posłusznych wykonawców ich woli –
którzy w wolnej Polsce na ogół uniknęli jakiejkolwiek kary za brutalne zwalczanie Kościoła.
Partia z narodem, naród z Kościołem
„W Zapiskach więziennych sporządzanych w czasie internowania Prymas Tysiąclecia, kard.
Stefan Wyszyński, zanotował: „źle się wyrzekać buntu przeciw łotrom”. Kościół polski w swej
masie buntował się przeciw brunatnym i czerwonym łotrom od chwili przekroczenia naszych
granic przez żołnierzy Wehrmachtu na zachodzie i sołdatów Armii Czerwonej na wschodzie.
W cieniu krzyża znajdowały schronienie i otuchę kolejne pokolenia walczące o niepodległą
Polskę. Dlatego duchowni byli tak znienawidzonym przeciwnikiem. Komunistów do
zwalczania Kościoła pchało nie tylko dążenie do usunięcia poglądów odmiennych od
marksizmu, ale przede wszystkim chęć zlikwidowania ostatniego bastionu wolności i
niezależności od czerwonej dyktatury. Prezentowane artykuły ukazują zróżnicowane działania
reżimu przeciwko Kościołowi”. (ze Wstępu)
Precz z komuną
Przez szereg lat komunistyczna propaganda nazywała działaczy niepodległościowych
„bandytami”, żołnierzy niepodległościowego podziemia „zaplutymi karłami reakcji”, a
działaczy „Solidarności” oskarżała o wysługiwanie się „ośrodkom imperialistycznej dywersji”.
Prasa, radio i telewizja budowały wizerunek mieszkańców PRL-u jako społeczeństwa
szczęśliwego. Rzeczywistość jednak była inna. […] Siła komunistycznej dyktatury skutecznie
zniechęcała do podejmowania prób masowego oporu. Tylko najodważniejsi decydowali się na
działalność przeciw systemowi, która zawsze wiązała się z represjami ze strony bezpieki.
Niemniej opozycja - podsycana ogólną niechęcią do komunizmu - walczyła z dyktaturą od
samego początku, ostatecznie doprowadzając do jej rozpadu. Na masowe jawne poparcie, aż
do powstania „Solidarności”, nie mogła liczyć, jednak nawet na pierwszomajowych marszach,
choć oficjalnie skandowano „Niech żyje!”, gdzieś w głębi ściśniętych strachem gardeł wzbierał
krzyk: „Precz z komuną!!!” (ze Wstępu_
PRL – „normalny” kraj
Siedemnasty tom z serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” zatytułowaliśmy 'PRL –
„normalny” kraj', bowiem do dziś tak właśnie Polska ludowa jest często traktowana. W
powszechnej świadomości PRL ma się całkiem dobrze, zwłaszcza że w ostatnich latach nie
tylko nie podjęto próby ostatecznego zerwania z jej spuścizną, ale coraz wyraźniej zaczęto się
do niej odwoływać. Tymczasem rzeczywistość Polski ludowej z normalnością nic wspólnego
nie miała i dotyczyło to praktycznie każdej sfery życia, jaka jest opisana w niniejszym tomie:
polityki, gospodarki, kultury, edukacji. Autorzy książki opisują absurdy, nieudolność i
zbrodnie komunistycznych rządów. Pokazują, jak dramatyczne skutki pozostawiły one po
sobie i jak w niewielkim stopniu zostały rozliczone. Być może to jeden z największych
sukcesów komunistów i ich popleczników: że peerelowską nienormalność uczynili dla wielu

Polaków normą, przekonując ich, że z jej spuścizną – także uprzywilejowaną pozycją dawnych
aparatczyków i ubeków – po prostu trzeba było się po 1989 roku pogodzić...
Przeciw czerwonej dyktaturze
„We współczesnej debacie o najnowszej historii Polski często stawiane są tezy mające
świadczyć o powszechnej asymilacji społeczeństwa do komunistycznej dyktatury. Zwraca się
więc uwagę na społeczne odruchy przystosowawcze i wskazuje na faktyczną słabość opozycji,
która zyskała wymiar prawdziwie masowy dopiero w latach 80-tych. Według zwolenników
tego poglądu nie było podziału na „nas” – społeczeństwo i „ich” – narzuconą komunistyczną
władzę… My i oni mieliśmy być tak samo „umoczeni” w mniejsze lub większe grzechy
totalitarnego reżimu… Fakty przeczą takiej tezie. […] W ciągu niemal półwiecza czerwonej
dyktatury społeczeństwo polskie odnajdywało zróżnicowane drogi manifestowania swego
braku zgody na komunistyczne rządy. Opór nigdy jednak nie zgasł, a konieczność stosowania
terroru przez wszystkich sowieckich namiestników od Bieruta i Gomułki po Jaruzelskiego,
świadczy o obcości tej władzy”. (ze Wstępu)
W służbie komuny
Książka o kulisach Okrągłego Stołu, działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w III RP,
metodach walki z lustracją, komunistycznej cenzurze, sukcesach esbeków po 1989 r.,
związkach liderów PRL z enerdowskimi i sowieckimi służbami bezpieczeństwa i aparatem
władzy.
Zwycięstwo będzie waszą nagrodą
„Żyjemy w czasach, w których próbuje się zrywać ciągłość kulturową i cywilizacyjną. Dla wielu
ludzi punktem odniesienia nie są osoby, które poświęciły życie dla niepodległej Polski, a są
nim ci, którzy trzymali ją lojalnie w ramach sowieckiego imperium. Relatywizowanie
przeszłości oraz zmiana sensu podstawowych pojęć (np. honoru czy patriotyzmu) służą
zakłamywaniu dziejów państwa i narodu, pozwalają zdrajcom chodzić z podniesionym
czołem, a byłym dziennikarzom reżimowym oraz artystom, naukowcom i pisarzom służącym
przez lata partyjnej propagandzie pouczać społeczeństwo o zasadach demokracji. Żołnierze
Armii Krajowej przysięgali: Zwycięstwo będzie twą nagrodą, a zdrada karana będzie śmiercią.
Jeśli nie zachowamy pamięci o tych, którzy przez pokolenia walczyli o Polskę, to ich
poświęcenie będzie daremne, a zdrajcy przejdą do historii jako ludzie honoru i reformatorzy
państwa”. (ze Wstępu)
STUDIA I ANALIZY
Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej
Książka, w której polscy i czescy eksperci i politycy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie,
czy Polska i Czechy mają wspólne interesy i czy mogą bliżej współpracować na forum Unii
Europejskiej. Zawiera ona także rozważania o tym, w jaką stronę zmierza UE i jak na jej
ewolucję wpływa kryzys ekonomiczny.
Platon na Wall Street. Konserwatywna refleksja o kryzysie ekonomicznym
pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Jonathana Price’a
Międzynarodowe grono autorów odpowiada na pytania:
– Czy współczesna filozofia polityczna sprostała wyzwaniu ideowej analizy kryzysu?
– Czy do opisu i zrozumienia kryzysu okazały się przydatne klasyczne teorie ekonomiczne?
– Czy kryzys skłoni do ograniczenia roli państwa w gospodarce czy zwiększy pokusę
etatyzmu?
– Czy Unia Europejska sprzyja wolnemu rynkowi, czy mu zagraża?
– Czego o etyce i wolnym rynku uczą nas klasycy filozofii, a czego musimy nauczyć się sami
po doświadczeniu kryzysu ostatnich lat?
– Czy w walce z kryzysem kalkulacje i interesy polityczne wezmą górę nad rachunkiem
ekonomicznym?

Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne
pod redakcją Jacka Kloczkowskiego
Andrzej Nowak, Włodzimierz Marciniak, Stanisław Górka, Paweł Kowal, Przemysław
Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Paweł Ukielski, Adam Burakowski, Łukasz
Warzecha, Aleksander Surdej, Artur Wołek, Jacek Kloczkowski szukają odpowiedzi na
pytania:
- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007
roku?
- Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski?
- Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę zagraniczną?
- Jakie są perspektywy stosunków transatlantyckich?
- Czy możliwe są bilateralne sojusze polityczne w Europie Środkowej, wzmacniające pozycję
Polski w UE?
- Jak spór polityczny w Polsce wpływa na jakość jej polityki zagranicznej?
- Jakie są ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki zagranicznej?
Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin
Tom pod redakcją Piotra Musiewicza, ukazujący ideowe korzenie i praktyczne osiągnięcia
jednego z najwybitniejszych prezydentów w dziejach Stanów Zjednoczonych. To także książka
o tym, co stało się z amerykańskim konserwatyzmem po prezydenturze Ronalda Reagana. Jej
autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy jego dziedzictwo polityczne i
intelektualne wciąż jest aktualne; pytanie, które dotyka kluczowych obecnie dylematów
polityki i ekonomii, a ma swą wielką wagę w odniesieniu nie tylko do sytuacji Stanów
Zjednoczonych, ale całego współczesnego świata.
KLASYKA MYŚLI FILOZOFICZNEJ
William OCKHAM, Traktat o predestynacji
Jeden z najważniejszych tekstów filozoficznych średniowiecza. Zaprezentowany zostaje w
nowym tłumaczeniu i z obszernym komentarzem dra hab. Marcina Karasa, ukazującym jego
istotę, tło historyczne i wpływ na dyskusje filozoficzne i teologiczne prowadzone w kolejnych
stuleciach.
PLATON, Obrona Sokratesa
Słynny dialog wielkiego filozofa w przekładzie i z komentarzem Ryszarda Legutki.
„O Platonie wiemy, iż był nie tylko człowiekiem myśli, ale także wielkim pisarzem. To dzięki
jego kunsztowi literackiemu Sokrates stał się w kulturze zachodniej postacią wyjątkową, która
do tej pory wzbudza zainteresowanie intelektu i porusza wyobraźnię. Obrona… jest z
pewnością najważniejszym i najsławniejszym tekstem budującym taki obraz Sokratesa. To
dzięki temu utworowi konflikt Sokratesa z Atenami, tak jak go zobaczył Platon, doczekał się
nie tylko ogromnej liczby komentarzy, ale także stał się jednym z kluczowych wydarzeń
symbolicznych w historii naszej kultury”. (ze Wstępu)
Św. TOMASZ Z AKWINU, O królowaniu
Traktat O królowaniu (De regno) św. Tomasza z Akwinu jest jednym z najważniejszych
tekstów w historii myśli politycznej. Akwinata rozwija w nim podstawową problematykę
polityczną – od społecznej natury człowieka, przez ocenę różnych systemów rządzenia, aż do
opisu osobowości władcy. Przedstawiamy polskiemu czytelnikowi nowe tłumaczenie
pierwszych piętnastu rozdziałów tego dzieła wraz ze szczegółowymi komentarzami Mateusza
Matyszkowicza.
POZA SERIAMI
V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje
Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski

Antologia tekstów i dokumentów źródłowych, ukazująca powstanie i ewolucję ideowoustrojową V Republiki. Wśród prezentowanych autorów są m.in. René Capitant, André
Tardieu, Michel Debré, Charles de Gaulle, Raymond Carré de Malberg, Nicolas Sarkozy. W
tomie znajduje się także nowe tłumaczenie Konstytucji V Republiki z 1958 r. wraz z
późniejszymi zmianami.
Maria NOWINA KONOPKA Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce
Autorka pionierskiej pracy ukazuje rolę Internetu w polskim życiu politycznym. Przedstawia
jego znaczenie dla funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych i partii
politycznych. Analizuje także obywatelską aktywność polityczną, której areną jest Internet.

