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Projekt miał na celu nakreślenie genealogii polskich idei politycznych i społecznych, ich 
przemian i rozwoju z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarły one na stan bieżący polskiej 
tożsamości zbiorowej. Tym samym, wychodził on na przeciw potrzebie poddania gruntownej 
analizie oraz upowszechnienia dorobku polskich myślicieli społecznych i politycznych oraz 
humanistów XIX i XX stulecia, którzy, kształtując polską historię idei w okresie kryzysu i 
odbudowy państwowości, stanowią jakże istotny, a dziś często niedoceniony, głos polskiej 
inteligencji w dyskusji nad przemianami, jakim podlegała kultura Zachodu w okresie późnej 
nowoczesności.  
W celu realizacji powyższych zespół badawczy pod kierownictwem prof. Marcina Króla 
podjął prac badawczych zmierzających do wskazania relacji pomiędzy polską tradycją w tej 
dziedzinie a współczesnymi problemami historii idei i filozofii polityki, oraz prac redakcyjnych 
i edytorskich zmierzających do przywrócenia polskiej humanistyce tekstów istotnych ze 
względu na przetrwanie i upowszechnienie jej dziedzictwa w kraju i za granicą.  
W związku z tym prowadzono szeroko zakrojone prace archiwalne nad opracowaniem źródeł 
dotyczących wybranych przez nas przedstawicieli polskiej myśli i opublikowano 9 tomów 
pism tychże w ramach serii publikacji wyposażonych w możliwie dokładny aparat krytyczny, 
bibliograficzny i edytorski. Podjęto także współpracę z Instytutem Nauk o Człowieku w 
Wiedniu, do którego zadań należała zarówno praca badawcza, jak również wydawnicza – 
opublikowanie syntetycznego opracowania w języku angielskim poświęconego polskiej 
tradycji historii idei.  

 
Tomy opublikowane w serii „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-
1939”: 
- Z. Krasiński, Wybór listów politycznych, red. M. Król. 
- F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, red. E. Ciżewska. 
- L. Gumplowicz, System socjologii, red. K. Czajka. 
- Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, red. B. Błesznowski. 
- K. Kelles-Krauz, Marksizm a socjologia. Wybór pism, red. H. Chmielewska-Szlajfer. 
- M. Szerer, Śmiertelni bogowie. Rzecz o demokracji i o dyktaturze, red. A. Puchejda. 
- Konserwatyści polscy 1918–1939. Wybór pism, red. M. Król. 
- Z. Balicki, Państwo, naród i… polityka polska, red. J. Kurczewska. 
- W. A. Machajski, Pracownik umysłowy i inne pisma, przeł. S. Kowalski, red. P. Laskowski. 
 
 
 



Dodatkowo opublikowano syntetyczne opracowanie w wersji angielskiej i polskiej: 
- Błesznowski B., Król M., Puchejda A. (red.), Genealogy of Contemporaneity. A History of 
Ideas in Poland 1815–1939, Warszawa – Wien 2015, University of Warsaw Press – Institute 
for Human Sciences. 
- Błesznowski B., Król M., Puchejda A. (red.), Genealogia współczesności. Historia idei w 
Polsce 1815–1939, Warszawa 2015, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
 


