CIVITAS. Studia z filozofii polityki
Nr 10 (rocznik 2007) :
Konstytucja ...
Constitution ...
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych
PAN,
Ośrodek Myśli Politycznej - Kraków
Warszawa 2007, format 20*15,5 cm, ss. 273
ISSN 1428-2631

Spis treści (Contents)
*

Od Redakcji (From the Editor)

5

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

ZBIGNIEW STAWROWSKI

Aksjologiczne podstawy konstytucji
(The axiological basis of a constitution)

PAWEŁ KACZOROWSKI

"Dobre" społeczeństwo i państwo prawa.
Prolegomena do konstytucji
(A 'good' society and the law-governed state.
Prolegomena to a constitution)

9
29

Konstytucja - "uporządkowanie" rzeczywistości
politycznej?
TOMASZ ŻYRO
43
(Constitution - the 'ordering' of political reality?)
Polityka i konstytucja. Refleksje nad prawem do
prywatności w kontekście orzecznictwa Sądu
Najwyższego Stanów Zjednoczonych
RAFAŁ PROSTAK
60
(Politics and the constitution. A reflection on the
right to privacy in the context of the judgments
of the US Supreme Court)
O liberalnej koncepcji państwa
KATARZYNA HAREMSKA
78
(On the liberal concept of the state)
Trzy modele demokratycznego państwa
RAFAŁ WONICKI
94
(Three models of a democratic state)
Od czego zależy jakość dialogu społecznego?
Koncepcja modelu państwa administracyjnego i
państwa sieciowego na przykładzie instytucji
dialogu społecznego
TOMASZ GRZEGORZ GROSSE (What does the quality of social dialogue
121
depended upon? A concept of the administrative
state and the network state as exemplified by the
institution of social dialogue)
Państwo jako instytucja i rzeczywistość
społeczna
TADEUSZ SZAWIEL
153
(The state as an institution and social reality)

ŻANETA OCZKOWSKA
BARBARA A. MARKIEWICZ

PAWEŁ MARCZEWSKI

Neutralność państwa
(The neutrality of the state)
Obywatel a globalizacja
(The citizen and globalisation)
Szlachetny nihilizm a klasyczne pytanie polityki.
Rozróżnienie na fakty i wartości w myśli
politycznej Maxa Webera
(Noble nihilism and a classic query of political
philosophy. The distinction between facts and
values in the political thinking of Max Weber)

171
191

204

*
RECENZJE (REVIEWS)
JAKUB SZCZEPAŃSKI, Potrzeba myślenia [The need to think]
(rec.: Hannah Arendt, Odpowiedzialność i władza sądzenia, [Responsibility and Judgment],
Warszawa 2006)
233
ŻANETA OCZKOWSKA, Kim są Amerykanie? [Who are the Americans?]
(rec.: Samuel P. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej,
[Who Are We? The Challenges to America's National Identity], Kraków 2007)
238
TOMASZ ŻURADZKI, Wolność jako przekleństwo najsłabszych [Freedom as the curse of the
weakest]
(rec.: Michael Walzer, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, [Politics and
Passion: Towards a More Egalitarian Liberalism], Warszawa 2006)
247
STANISŁAW GAŁKOWSKI, Polityka - myślenie - religia [Politics - thinking - religion]
(rec.: Aleksander Bobko, Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii
Kanta i Tischnera, [Thought in Confrontation with Evil. The Political and Religious Dimension
in the Philosophy of Kant and Tischner], Kraków - Rzeszów 2007)
256
ABSTRACTS
263

