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Publikacje
Książki
1998
2006
2008
2012
2015

- Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze
anglosaskiej; Warszawa, Scholar, ss. 188, format B5
- Polityka dla dorosłych. Eseje, Warszawa, Scholar, ss. 200, format A5
- Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej, Warszawa, Prószyński i S-ka,
ss. 418, format A5
- Paradoksy idei reprezentacji politycznej, Warszawa, Scholar, s. 293 format
A5
- Strangers by Choice: An Asocial Philosophy of Life; Peter Lang Pub., pp.
297, format A5

Podręczniki szkolne
1999

2002

2005

- Z demokracją na ty (podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkół średnich
na poziomie rozszerzonym); współautor (Rozdział 1 i 11, ok. 17%), s. 9-66,
323-340, format B5, coroczne wydania aktualizowane: 2000-2008
- Przewodnik młodego obywatela (podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla
szkół średnich na poziomie podstawowym); współautor (Część 1 i 4, ok. 40%),
s. 12-60, 238-291, format B5, coroczne wydania aktualizowane: 2003-2008 –
nagroda wydawców targów edukacyjnych Edukacja XXI, 2002
- Przewodnik młodego obywatela (podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla
szkół średnich na poziomie rozszerzonym); współautor (Część 1 i 4, ok. 40%),
s.10-49, 196-232, format B5, coroczne wydania aktualizowane: 2003-2008

Wybory tekstów
2000

2006

- Teoria polityczna Johna Plamenatza (wybór tekstów na seminarium w
Podgoricy w Czarnogórze, 16-18.03, w języku czarnogórskim); współ. Z. A.
Pełczyński, ss. 134, format B5
- Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, s. 320; współautor, ss. 320, format B5

Artykuły w książkach
1993
1994

1999

- „Liberalizm a polityka”; w: Zb. Stachowski, A. Wójtowicz (red.), Antynomie
transformacji w Polsce, IFiS PAN, Warszawa, s. 303-313, format C5
- ‘German-Polish Relations as Reflected in the Proceedings of the Bilateral
Polish and West German Textbook Committee’; w: R. Grathof, A. Kłoskowska
(eds.), The Neighbourhood of Cultures, ISP PAN, Warszawa, s. 68-76
- „Dylematy historiografii teorii politycznej. Przedmiot a metoda interpretacji”;
w: Idee a urządzanie świata społecznego (Księga jubileuszowa dla Jerzego
Szackiego), s. 197-208, format B5
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2005

2008

2010
2011

2013

2014

2015

- „Jakiego patriotyzmu potrzebują dziś Polacy?”, w: Pamięć dla przyszłości,
Muzeum Powstania Warszawskiego (materiały z konferencji w grudniu 2005),
s. 37-42, format A5
- „Dobro wspólne w normatywnej teorii politycznej”, materiały XIII Zjazdu
Socjologicznego w Zielonej Górze w 2007 r., w druku
- „O (wątłych) związkach socjologii z historią idei”, materiały konferencji
„Interdyscyplinarność w naukach społecznych – możliwości i ograniczenia”
zorganizowanej przez IFiS PAN w styczniu 2008
- „John Locke a integracja europejska”, w: Dawne idee, nowe problemy (red.
P. Śpiewak), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
- “In Praise of Simplicity: A 'Shared’ Narrative in the History of Ideas?”
[wystąpienie na konferencji], w: The Humanities Today and the Idea of
Interdisciplinary Studies, Warszawa, Matrix 2011
- ”Leviathan, an Adorable Monster”, w: Birthday Beasts’ Book. Cultural
Studies in Honour of Jerzy Axer, Instytut Badań Interdyscyplinarnych,
Warszawa
- ”Obywatel twórcą ładu społecznego: Machiavelli, Rousseau, de Tocqueville”,
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty
lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
- ”Będzimy kształcić architektów” [wystąpienie na konferencji], w: ”,
O’Connor, Mark; Wilczek, Piotr (wyd.), Collegium – College – Kolegium.
Kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej,
Boston – Warszawa
- ”Jakiego ducha republikańskiego Polacy potrzebują, a jakiego nie”
[wystąpienie na konferencji, w: Trzy idee, Fundacja Res Publica im. Henryka
Krzeczkowskiego, Warszawa
- „Reprezentacja grupowa i funkcje instytucji przedstawicielskich”, w: Barbara
Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski (red.),
Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla profesor Ewy Nowickiej,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
- „Reprezentacja, czyli konstytutywna idea władzy prawomocnej”, w: Tomasz
Żyro (red.) Reprezentacja polityczna, Wydział Dziennikarstwa i nauk
Politycznych UW, Warszawa
- „Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji
deliberatywnej i reprezentacji grupowej”, w: Poleszczuk-Giza, Anna;
Przybylska, Anna (red.), Partycypacja: od teorii do praktyki społecznej,
Scholar, Warszawa 2012
- „Henry David Thoreau” w: Nowak, Piotr (red.) Historia myśli politycznej 2,
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa (w druku)

Artykuły w czasopismach
1991

1992

- „Stosunki polsko-niemieckie w świetle Materiałów Konferencji Wspólnej
Komisji Podręcznikowej PRL-RFN”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4,
s. 203-209
- ‘The Warsaw Insurgents' Community in 1944 in the Light of the
Dramaturgical Conception of Erving Goffman’; ‘The Polish Sociological
Bulletin’, No 3, s. 205-220 (fragment pracy magisterskiej)
- „Liberał wobec buntu mas”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 1, s. 17-20
- „Zdrada klerków”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2, s. 18-21
2

1993

1994

1999
2000
2001

2002
2003
2005

2006

2007

2008
2009
2010

- „II Rzeczpospolita widziana okiem liberała (Adama Krzyżanowskiego)”;
„Społeczeństwo Otwarte”, nr 8, s. 15-19 (fragment pracy magisterskiej)
- „Liberałowie krakowscy o międzywojennej Europie; „Archiwum historii
filozofii i myśli społecznej”, nr 37, s. 207-226 (fragment pracy magisterskiej)
- „Liberalizm a polityka w państwie liberalnej demokracji”, „Społeczeństwo
Otwarte”, nr 3, s. 9-12
- „Co to jest teoria polityczna?”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 9, s. 17-20
- „Teoria polityczna liberalnej demokracji”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 11,
s. 23-26
- „Społeczność powstańczej Warszawy 1944 w świetle dramaturgicznej
koncepcji Ervinga Goffmana” „Przegląd Humanistyczny”, nr 2, s. 15-29
(fragment pracy magisterskiej)
- „Słowo o słowie w polityce”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 9, s. 12-16
- „Goffman albo o podglądaniu bliźnich”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 10,
s. 28-30
- „Z pomocą Arystotelesa?”, „Res Publica Nowa”, nr 3, s. 44-51
- „Ku pokrzepieniu serc. Solidarność i jej pierwsi kronikarze”, „Res Publica
Nowa”, nr 8, s. 54-61
- „Drugie życie Żeromskiego”, „Res Publica Nowa”, nr 2, s. 35-39
- „Mogło wyjść lepiej” (głos w dyskusji redakcyjnej na temat wydarzeń roku
1989), „Znak”, nr 11, s. 73-85
- „Konsumowanie wolności”, „Przegląd Polityczny”, nr 54, s. 20-22
- „Czy mniejszości etniczne i narodowe mają prawo do demokratycznej
reprezentacji?”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, 143-150
- „Republika na miarę naszych możliwości”, „Europa. Tygodnik idei”, 07.12,
s. 14-15
- „’Solidarność’ według Machiavellego”, „Rzeczpospolita”, 25-26.06, s. 7
- „”O ‘Solidarności’ w duchu Machiavellego”, „Przegląd Polityczny”, nr 72,
s. 42-47
- „Rousseau i jego dwie utopie kościoła”, „Teologia Polityczna”, nr 2,
s. 274-286
- „Klasa bez klasy”, „Kultura Współczesna” 1/2006, s. 162-176
- „Liberalizm w cieniu demokracji”, „Przegląd Polityczny”, nr 76, s. 72-77
- „Po pierwsze bezpieczeństwo”, „Przegląd Polityczny”, nr 78, s. 108-112
- „Nowy początek i powrót do normalności”, „Przegląd Polityczny”, nr 85-86,
s. 14-17
- „Milcząca Sparta, rozgadane Ateny”, „Przegląd Polityczny”, nr 85-86,
s. 56-63
- „Emil, czyli życie obok społeczeństwa”, „Etyka”, 40, s. 62-76
- „Style rządzenia”, „Europa. Tygodnik idei”, 5 kwietnia 2008, s. 6-7
- „The Language of the Polish Political Class”, „Polish Sociological Review’, 3
- „Gdyby dzisiaj Locke pisał o UE...”, „Przegląd Polityczny”, nr 94, s. 10-19
„Święto Matki Boskiej Wyborczej”, „Przegląd Polityczny”, nr 94, s. 54-55
- „Co się stało z ideałami ’89?, „Przegląd Polityczny”, nr 96, s. 31-32
- „The Polish Home Army and the Politics of Memory” (wystąpienie na
konferencji „United Europe – Divided Memory”, zorganizowanej przez
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu we wrześniu 2008), „East European
Politics & Societies”, No 1 (24), p. 44-58
- „Representation as Social Relation”, Polish Sociological Review, No 3 (171),
p. 305-317
- ”Pogrzeb prezydenta i mistyczne ciało republiki”, „Przegląd Polityczny”,
3

2011

2012

2014

Nr 100, s. 34-5
- ”O innowacyjnych metodach partycypacji” (głos w dyskusji), „Res Publica
Nowa”, nr 9
- „Reprezentacja jako relacja społeczna”, „Res Publica Nowa”, nr 11-12
- „Człowiek i polityka” [Rousseau], „Societas/Communitas”, nr 1 (11)
- „Kogo reprezentuje suweren? Thomas Hobbes i zagadka reprezentacji”,
Przegląd filozoficzno-literacki”, nr 1 (30)
- „Paradoksy realnej demokracji”, „Znak” nr 685 (czerwiec), s. 174-181
- „Dobro wspólne i paradoks władzy reprezentacyjnej”, Res Publica Nowa, nr
208
- „Jak bardzo demokratyczna może być władza przedstawicielska?
Deliberacja, reprezentacja grupowa i paradoksy idei reprezentacji”, w: „Studia
socjologiczne-polityczne. Seria nowa”, nr 1

Recenzje, artykuły recenzyjne, korespondencje
1992
1993
1994

1995

1996
1997

1998

- „Lektura obowiązkowa i uzupełniająca” (recenzja z: I. Berlin, Dwie
koncepcje wolności), „Znak”, nr 1, s. 116-121
- „Liberalizm i katolicyzm dzisiaj – korespondencja z konferencji 10-12 XI
1992 w Lublinie”, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 12, s. 53
- „U źródeł nowożytności” (recenzja z: P. Manent Intelektualna historia
liberalizmu), „Ex Libris, 21.12, s. 6
- „Oksford: miasto i toga” (korespondencja), „Społeczeństwo Otwarte”, nr 1,
s. 29-32
- „Dylematy liberalizmu, dylematy modernizacji” (artykuł recenzyjny z:
J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, J. Gray Liberalizm), „Społeczeństwo
Otwarte”, nr 10, s. 47-50
- „Stary, dobry liberalizm” (recenzja z: I. Berlin, Cztery szkice o wolności), „Ex
Libris”, 21.09, s. 10
- „Decyzją obywateli?” (artykuł recenzyjny z: R. A. Dahl Demokracja i jej
krytycy, P. Braud Rozkosze demokracji, A. Hirschman, Lojalność, krytyka,
rozstanie), „Ex Libris”, 07.12, s. 2-4
- „Lud i naród” (artykuł recenzyjny z: F. Furet, Prawdziwy koniec Rewolucji
Francuskiej i A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja), „Ex Libris”,
15.02, s. 5-6
- „Jak to się robi we Włoszech?” (recenzja z: R. Putnam i in., Demokracja w
działaniu), „Społeczeństwo Otwarte”, nr 3, s. 47-50
- „Trudny dialog przy pełnych półkach (artykuł recenzyjny z: J. Tischner
Nieszczęsny dar dialogu, M. Zięba O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji), „Res
Publica Nowa”, nr 3, s. 39-43
- „Dylematy liberalnej cywilizacji” (artykuł recenzyjny z: Społeczeństwo
Liberalne. Rozmowy z Castel Gandolfo, „Res Publica Nowa”, nr 4, s. 55-59
- „Budapeszt: wrażenia wtóre” (korespondencja), „Res Publica Nowa”, nr 7-8,
s. 63-64
- „Socjologia od A do J” (recenzja I tomu Encyklopedii Socjologii), „Kultura i
Społeczeństwo”, nr 2, s. 205-213
- „Z socjologią na ty” (recenzja I tomu Encyklopedii Socjologii),
„Społeczeństwo Otwarte” , nr 5, s. 39-41
- „Hiszpańska droga do demokracji” (recenzja z: V. Pérez-Díaz, Powrót
społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii), „Civitas”, nr 2, s. 277-282
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2001
2002

2003

2004

2007
2012
2013
2014

- „Krytyka liberalnego rozumu” (artykuł recenzyjny z: M. Cichocki, T. Merta
(wyd.), W obronie zdrowego rozsądku), „Res Publica Nowa”, nr 3, s. 78-85
- „Liberalne rozrachunki” (recenzja z: J. Gray, Dwie twarze liberalizmu), „Res
Publica Nowa”, nr 6, s. 59-63
- „Co nam zostało z tych lat?” (recenzja z: T. Merta, D. Gawin (wyd.), Lekcja
Sierpnia. Dziedzictwo solidarności po dwudziestu latach), „Res Publica
Nowa”, nr 10, s. 102
- „Historia myśli socjologicznej bez morału i dogmatu, czyli o książce Jerzego
Szackiego Historia myśli socjologicznej”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2,
s. 185-194
- „Chrześcijanin na targowisku próżności” (recenzja z: D. Karłowicz, Koniec
snu Konstantyna), „Rzeczpospolita”, 28-29.08, s. A11-A12
- „Z niebios na ziemię” (recenzja z „Teologia Polityczna”, nr 1), „Tygodnik
Powszechny”, 15.02, s. 19
- „Republika peryferii?” (artykuł recenzyjny z Z. Krasnodębski, Demokracja
peryferii), „Przegląd Polityczny”, nr 67/68, s. 97-102
- „Wien ist anders” (korespondencja) „Przegląd Polityczny”, 84, s. 174-177
- „Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni?”, (recenzja fikcyjnej
książki), „Stan Rzeczy”, nr 2
- „Wyzwolenia nie będzie” (recenzja z: Piotr Graczyk, Maska i oko.
Rozważania o tragedii, ironii i polityce), Kronos nr 2 (25)
- „Przed obliczem Ludu. Odpowiedź Pawłowi Marczewskiemu” (na recenzję
Paradoksów idei reprezentacji politycznej), „Przegląd Filozoficzno-Literacki”,
nr 2 (39)

Przekłady
2004
2006

- B. Crick, In defence of Politics (W obronie polityki), PWN, Warszawa, ss.
260, format A5
- S. Lukes, Power: A Radical View, s. 11-23 (Władza w ujęciu radykalnym), w:
A. Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie polityczne, tom 1, Scholar,
Warszawa, s. 502-511, format C5
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