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Malowanie 

s owami. Rzecz o filozofii Boles awa Mici skiego Podró e do 

piekie . O eseistyce Boles awa Mici skiego

Karol Irzykowski, ycie i twórczo

Wódz M odej Belgii. Rozmowa z Leonem Degrellem

Christus Rex

Leon Degrelle a frankofo ski narodowy radykalizm

ycie i mier  dla Narodu! Antologia my li narodowo-radykalnej z lat trzydziestych 

XX wieku Obóz Narodowo-Rady-

kalny, Encyklopedia „Bia ych Plam” Ruch Narodowo-Radykalny

Nacjonalizm i antysemityzm w programie Obozu Na-

rodowo-Radykalnego, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskim

Boles aw Piasecki – próba biografii politycznej

Projekcja ,,ustroju totalnego” w my li politycznej Boles awa Piaseckiego okresu 

dwudziestolecia mi dzywojennego Mi dzy otwart  a domkni t  my l  polityczn . Szkice 

o najnowszej refleksji politycznej

Koncepcja Organizacji Politycznej Narodu w my li politycznej Boles awa Piaseckiego recept  na 

kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce w XX-leciu mi dzywojennym Kryzysy i sposo-

by ich przezwyci ania w my li politycznej XX wieku

Nacjonalizm chrze cija ski. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II RP na tle po-

równawczym Cz owiek, wychowanie i kultura w programie Fa-

langi Katolicyzm w doktrynach ugrupo-

wa  narodowo-radykalnych do roku 1939 Koncepcje gospodarcze Ruchu 

Narodowo-Radykalnego „Falanga” w wietle prasy

My l spo eczno-pa stwowa ugrupowa  roz amowych obozu narodowego (1934–1939)

Jan Mosdorf. Filozof, ideolog, polityk

Dzia alno  i my l spo eczno-polityczna ONR ABC

Katolickie Pa stwo Narodu Polskiego Organizacja 
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wewn trzna w latach 1934–1944 Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944–

–1947 Naród i pa stwo w publicystyce 

polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej lat 1926–1939

Koncepcje Jana Mosdorfa jako przyk ad nacjonalizmu katolickiego Nacjo-

nalizm czy nacjonalizmy? Funkcja warto ci chrze cija skich i neopoga skich w kszta towaniu 

idei nacjonalistycznych ,,Totalizm katolicki” jako 

koncepcja ustroju dla Polski Religia chrze cija ska a idee polityczne

rzedmowa Wczoraj i Jutro

Obóz Narodowo-Radykalny – okres dzia alno ci legalnej, 

Ruch Narodowo-Radykalny Geneza poli-

tyczna ugrupowa  katolickich, Stronnictwo Pracy, grupa Dzi  i Jutro Szki-

ce z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej

Obóz Narodowo-Radykalny we Lwowie

,,Nowy ad gospodarczy” jako alternatywa dla liberalizmu i mark-

sizmu. Kwestie gospodarcze i agrarne w my li politycznej Obozu Narodowo-Radykalnego ,,ABC”

Koncepcje gospodarczo-agrarne Ruchu Narodo-

wo-Radykalnego „Falanga” Monarchia czy republi-

ka? – czyli dylematy ustrojowe polskiego ruchu narodowo-radykalnego na przyk adzie koncep-

cji Juliusza Sas-Wis ockiego i Boles awa Piaseckiego Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. 

Koncepcje – ludzie – dzia alno

Polityka prze omu. Dzia alno  Obozu Narodowo-Radykalnego w rodowisku Poznania w la-

tach 1934–1939 Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek Obóz 

Narodowo-Radykalny w Warszawie mi dzywojennej Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–

–1939 Tadeusz Gluzi ski – o nierz idei

Odrodzenie idealizmu politycznego

Koncepcje ustroju pa stwa polskiego w my li spo eczno-politycznej Wojciecha Wasiuty skiego 

w latach trzydziestych XX wieku

Oblicze ideowo-polityczne miesi cznika „Wielka Polska” Historia i Polityka. Wiek XX – Stu-

dia z historii my li politycznej i idei Wy-

chowanie w publicystyce dzia aczy Ruchu Narodowo-Radykalnego

, Rewolucja na prawicy. Dzia alno ci Obozu Narodowo-Radykalnego w Wil-

nie w latach 1934–1938

Pa stwo i naród w my li politycznej Ruchu Narodowo-Radykalne-

go ,,Falanga” Studia z teorii polityki, kultury politycznej i my li politycznej

Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i dzia alno

ONR – Falanga, czyli antysemityzm totalny

Program spo eczny Obozu Narodowo-Rady-

kalnego (ONR). Stosunek do kwestii robotniczej Roz-

bicie ruchu m odzie owego ,,obozu narodowego”

Bojówki ONR na ulicach Warszawy w 1934 roku

Obóz narodowo-radykalny w Wielkopolsce 1934–1939 Narodowa De-

mokracja XIX–XXI wiek Struktura spo ecze stwa polskiego w my li 

W. Wasiuty skiego Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek Krew 

i Honor. Dzia alno ci bojowa Obozu Narodowo-Radykalnego w Warszawie w latach 1934–1939

Narodoworadykalny model pa stwa totalitarnego w Polsce

My l polityczna Wojciecha Wasiu-
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ty skiego Koncepcje ustroju pa stwa polskiego w my li spo-

eczno-politycznej Wojciecha Wasiuty skiego w latach trzydziestych XX wieku

Wojciech Wasiuty ski En-

cyklopedia „Bia ych Plam” Arka przymierza. Wojciech Wa-

siuty ski 1910–1994. Biografia polityczna

Przedstawiam si Skandaliczna opera. le 

by o za Waydowej, za Mazarakiego nie lepiej XI dzie  Kon-

kursu Witold Ma cu y ski

Ku ko cowi konkursu Pod znakiem Francji

Bandrowska i Cooper w Filharmonii Dziewi ta symfo-

nia Abendroth w Filharmonii An-

dre-Casadesus

Sztuka pod dyktatur . IV. W oskie malarstwo

Sztuka pod dyktatur . V. Rze ba w oska Sztu-

ka pod dyktatur . VI. W oska architektura Sztuka pod dykta-

tur . VII. Caffe Greco Sztuka pod dyktatur . VIII. Teatr w o-

ski
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Duce

Sztuka pod dyktatur
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vel

Sztuka…

Cywilizacja bizantyjska Cy-

wilizacja ydowska O ad w historii Pa stwo i prawo w cy-

wilizacji aci skiej Prawa dziejowe Polskie logos a etos

O wielo ci cywilizacji. Filozofia 

spo eczna Feliksa Konecznego, Feliks Koneczny (1862–1949). y-

cie i dzia alno , Prawo jako fundament cywilizacji aci skiej 

w my li Feliksa Konecznego, Idee historiozoficzne Felik-

sa Konecznego, Koneczny Teoria cywilizacji, 

Cywilizacje a moralno  w my li Feliksa Konecznego, Model spo-

ecze stwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego, Feliks Ko-

neczny dzisiaj

Religia w Trzeciej Rzeszy Religia starogerma ska 

i jej aktualne znaczenie w Niemczech Mistyczne podstawy narodowego 

socjalizmu Tragedia religijna Niemiec. Na marginesie ksi ki 

L. Halban

Pa stwo totalitarne a dyktatura personalna

Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach wspó czesnych i historyków, 

Sztuka , 
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Impresjonizm Historia impresjonizmu

Okolice socrealizmu: prawie tuzin szkiców

Giovani Verga i weryzm

Sztuka…

Pa stwo totalne. Problem w adzy

Zasady programu narodowo-radykalnego
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Duce

Duce 

o. I. N. Boche ski, List do redakcji „Prosto z Mostu”

Polska na tle tendencji totalnych

Zwi zek M odych Narodowców

stron  autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Zwi zku M odych Narodowców

Sztuka…
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 Imperium Romanum 

Duce
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Czas przesz y niedokonany. O w oskiej 

sztuce futurystycznej

Sztuka…

Echa w o-

skie w prasie polskiej (1860–1939). Szkice bibliograficzne

Sztuka…

Gabriel D’Annunzio u róde  ideologii w oskiego faszyzmu
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saluto ro-

mano  

pro publico bono

Wyprawa na Fiume 1919–1920

saluto romano Saluto Romano

Faszyzm. Historia

Sztuka…

Faszyzm, prawica i lewica

Faszyzm jak ekstremistyczny kierunek centrum
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Sztuka…
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Duce 
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stricte 
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Giovanezy 

Toscanini

Sztuka…
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Duce

Kawior i popió . ycie i mier  pokolenia oczarowanych i rozczarowa-

nych marksizmem

Caviar nad Ashes. A Warsaw Genera-

tion’s Life and Heath in Marxism 1918–1968
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„Art under dictatorship” by Jerzy Waldorff – an outline about the relationship 
between fascism and culture on the example of Benito Mussolini’s Italy

Art under dictatorship
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F

Workers 

World Party: Worms On Their Mind Italy Elected Social-Fascists

Labor aristocracy news

Narodowy socjalizm po szwedz-

ku Faszyzm nie jest histori

Jaros aw Tomasiewicz  (Katowice)

W poszukiwaniu istoty faszyzmu


