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-M{drJ politolog po §zkodżie potiłkn.
o prłktycznej funkcji neukl o pol|łce

_ wdz.i,ł En.Kj, -. b6,dżieJ lDb mni.j rrlima§(ŻEj _ o poli.yE odnGbMJfry la' ponjekłd pe.dolTaĘ, UpBviaj9.y jł bi*a : od'fuys!o.._|6 p.a4c9, - wid7kli s. pred{ęĘiFie jdło ńruł. F.tłthą łtl@.śm nruM o pon§E pftli funkje pEkrycaa uEriyfuFpmrnoŃyca' rylłopośrednD. na dodd€t § slaomyn w}mi@, Nf chodżi ;!o, że póiióbsv bŃumF llloDlil miil a łonrknb elrolos. Dżbłają.y [ śysdq, ryry:
f ło|ty]l TT,,ru. nljłc l nirjn opŃa, mEń]by i bł zd{ydow; sil ;'
|a*ś xról ch.d' o b, r dżEbni, politytft podejmolm § M ogd * F
$ch ś}rurirch hnbr}qh)ch, § koDch dotych@€ dołwi.d@n fultGrrme Zwod!, l.* fu pflyłJad lt Wt 7 @ply li vtl Po.4, pąru b.tluą
w śyfu&,|, 8dy pżciwnił @porz4da bMią domo*ą, Dlero ńbbbr §o.
Ją radqnajc4ś.iei lyło podMFUJe M d(ttr póli§,lo. ż ab fursl]; moź-
Uw.. iby osiąlnd_loąd , al, Ż. hożć być 'nĘą - b Pobon; zy.hi.
łozyysiitymJ rlbDf,i fuul (pólĘnych, Nie m, bołią Ę.żĘiaj, mię_dży^mc4 *yjaŚnĘ{cq a me{ Pro8nĘtycaĘ ui.d,, huMis9;;j

Pol]lolo! ńr moa kŻ ĘżpośEdnio łarłrw* @ l j!]t mbić, 8di l@ .ia.walty Ję poliDknm, NlMia pra*ryby *!'ol..ułt o polir; poks! n,
c7yir fuym, Uczy @! j*,,domj Di.pdumj Fflekji o politye | 

-ry.iu 
Po-lr9@1rm U.rn joł zdobyw.ć ad*łm{ *ied4 o łńc; poltyri. fuźf ;_@ń pom.8e poEM{ Ę § 9m śsiec,ą cago kmł.fu; uc'2y, M Eym

Pol€lją MblisoŚo niepdNftgo mrllei! PoĘmso - o tyh .td.j,

l. x]opoty z !Ę.łiółtnim.ogmifui. Pnttr@cprc€DsireĘ l,DĘi M!}r o Połtys
._ 

7 doŚyi.&żfli źądztcycn i | ąderfh. Mb)Nby.h ł bk, ich Ęłómj dżir.anMl pd tyMeJ, Ę/|M polPna s i.da o poĘ€, P,ybim 6a p.;t!c E_
Tl_lryP T"s*ii,, T"{T,. w 3!.d pddftj wi.di o polily€ EhGoz{ r pnfu , @golnienią kńrrrh Esp€kowti6 prwidżi|o do 3hlĘm8oosqleE q dfuych venł4h spob.flo{rmmicardl fuWy.n §obh;loł, §|onem, porcł, $rcdZ o Po|nye b prż.d. w!łśtlfu Ędy drĘkiy_we. gi6z€E, jal(i. uchĘfu pĘli}@i. e)łnoóci MleŁy podr{ć:Ó ń_3nł. Ń.slone. b.7FśEdnio UÓł,yt. plrhrffi. śf.by, fu(@E doŚsild@|ipo ycae D.łli- tepićj lub 8@J. ólę Ęd"-rc..c. Eg.lJ@ (-biehr.
m_gol.Uodu w poljrye. ldżtrŃ v 8E i lrlc. DolitF^j, w rcP€łfu@icc|@h q}n ż4dz€cy.h a.iduj. y na pźyrM bl(ł odwi@i Pń9Ę:



&śIi przłĘdzie fu jnny kól, kióry ńa l.P:żć 
'€iro 

od ci€hie. r:inie §ię ła
nem crle!ó t9ego zlo,a (sednl]q ilidycji le no\J ski.rótut sn|oD J, Ka.7us!)

Równicż źąd&ni *iedzł swoje: penowie 5ohie woitjł, n.hlop i \((n. dó.

P(ł@aa wiedzo o ,ohyĘ ńa wićle ślabo'ci, je{ * istocie ..k]żywy]n 79icr
ciadi.n" świM FoIityki, s'abości potczjej vi.dzy politychej są pó.hodna gć
n zy i oli ie8o 8atunku sienzy w życiu czlowi.ka, wiedz pot@źna bołień
vy6r. z iozpóhlwiiia tonkretn}€h, prcblemosych sy.Uacji lldzi od re.8ó-
v.nia na nie, Ludzi M dod .k p.lnĘcych róż,e iol€ śpołM. i nar.żących do
rómych 8fup ślol€nych, A łię. - jak PiZ.żyć oraPsja, jak radzić śobie w go_
śpod@ nićdob.D, jak *y3raó wybory ię, w ten spośób 9ićdza pot@n. s|a
jć 3ię zbiorową panĘcią q/ch EaŁcj]. mł odpołi.dzi, klóĘ oloały się taf
n , sląd panyrabmy chealla l€o rodaju wiedży, jej 9ąst! peśp€tlrwl
cAowa (pćeniyzn) or& pesllana (liczą śię pżd. wgyś&iń doświadcD_
ńa ą$nej grupy społe@ęj, Mrodov.j). s|d też 6ie% Ń diĘ up.źądlo_
v ie wiedzy pot(r@j, tj dońcna p6l!ć. z lrolei z luntch tej 'wi€dzytltłżIi h]Lhski.i" ląc,y {ę r.j /*odni9a pr\@b, Nfubv, i. m rewlłży.
vmi. lylĘcji ,Bblercvych fo i iefu rmwad.i ó l.łesarfiia .Jeodi", vi§
dzy o 8tębśzych ź!]ćino§.ieh, wi€dzy ś.isĘ, o8ótnej i Daś.dniŃj, w € l
lacic - vi.da poloch! lo łieda o8ólnitowa, nębi€ sfomutowma i nie
poddajlca sk v.ryflkeji, ch,raktirtycn€ dla nĘ są svojskje pd.ndy @
t.dycżny.h. Etwiwi!.nt n l€mlycłej tćzy o skompnkovmych Eracjeh
nidży śwjadomoścĄ, byh mdeiarnrn i dżialdień (by1 otEśI! świadono§ó)
jest pou€k dto ,€lodnćnu chleb Da nyśti",

wieda p.lem i wi.dza hunmiĘtzno (Pi.da o cżłovieh jało jslo_

ci. 3polecznej i sPołez€ń9wie ludżkiń) g|lnowĘ coniinuun wiedży Ludżlriej.
Doświ.d.eńić spobczrc bowi.ń ż&EĘnig€ z pntvn życiów.j czło$ieka
j.sl DuŃ.n wyjś.ia i fundm.nien pozbia nfukoweso, oŃe§ujmy pire_
nilQni€ polNbej vizji świłla sPotćbćlo do naulrołcj Efletsji, srmiM ńĘ_
dzy pźedniotm pomi! nummisq/Li i prżedńiorcm dośviadcznia spol4z_
Ńgo j61 Ńnni, najc4ścićj momy do cąnisia ż Ńneznism tr.ś€i jeżyk.
zdrołeBo rcżsądłu na język wyiafinó}dćgo zdDw.go Bzsądłu, Dlatego tnf-
ny sadaj. si§ poeląd, ź€ nautowa vieda hManistycaa od2mz! się lyl}ó
vię,bzym stopoi.m pra9&i*ości i !.mości, 6do\t lycfnu i samokmtoli,
int *lbiek§vrcj sprawdżaInoścj, inlomacrjn€j z,wanoś.i, i v efelcie _ więl-
9ą nmą vyj!Śńiającą, prĘnóśyćzną i h ry§ty.żn4,

RóMi.ż mtr*a o Fli§/€ vymtż z dŃwi.dczmia polityc ego ludżi, P.zez
dłDgi ókEs św.8o kMi.nia ajnowara śię Ęzpośrnnio pdżłd*owui.m po_
t@n.go dośłiadcmin pdnycznego. znłdych w nin pźetoan i !ógóloień:
by'łź pżćdfurnm pńłr}Uneso nslal ifu,s wFd4 poltrbej, slu4|. b.wrm
be/Po!rcdnjó , adż+] ń J.ł l ladayń, Pr7eiżlem t.3o Fv popierusr ob.-
mość wł*U *toklnnl(a.8o (we8o rŃaJU polilólo8]l {osocMej,' po!ż.
sy n.m wĘó'cBnć, DIa źądzący.h pomkiy,ra *żdós dziarmia na po<!sb,



wie analizy dzillań ich popPldn*ów i ,ydmóv rządmia, kóe lwoąli. Ićd-
ń\m / 

^drn,noloz},4ei'lilo/Dfl, 
pnli§!a.J Ńlo bowićm poJDIi@F fuż

tiążrń prał'ycznych piobledów: ja* Utzymywaó p@4d.k ; de.j zbjob9o_{i lat hpeq,i. be/pl*Z.n so 
^§nęh/ne,2 

pómocą J,lrch nodlół
ŃżknNa! &70nJt 

^.hotrmiJ 
rąd7onylh. Jatle są ko *7ń. i s,),rfuż

Jrle Lnrk, §rb,lny!h źldoq, Gtrdtrio ,tuk/ńoi,l /dM}ch §pó\obou
po 9lołania byIo prżcde wszy9kih }lasne doś*ńdcMie zauodose ióós.
!4peInBre anaiźą hl9orrąny.h 

'Przypadtóv". zwlaei tych, fu&e p@hc
dziły z innrch ókĘńs hsbryczDych,

wśpólczśnie 
'ćn 

Iśląg ag.dńićń bywa nŁyTańy fujona1,oście inshfun
klną (doboEn śodłóv do z góry Ńardych elós). w ńepolMgj Efletsji
o politye prjałćm łot lDeji plkychegó naśbwićnig zdrówego resądłu
byla tćż. po drugie, ob€cność dy§kuBu pm}tymeso, i więc racjda]neso u2
Ńdn dnL !anN, , nom, lPi|i bow|m dłd,m) g*u6znF, i]e d4żyhy do
nlMJonlle3o c.h,, b nd/r dż,alMi. chN inskUńfuldnF .kuEca€. j.J
w smie nierojonarne, Moda żć, ż€ motm ly.h rożwai!ń byto guzti€ we}
lchnńntow,lh), Lanllfu l§óla Vtred,L.eso G,śktra Mo|la -..QUdfo_
la Mpi.nLid mundds r3jlur'lJrłr. nalym onmfr qwaJeJ,żądmy), Dta
iego .7 po ąąsy n.póIcf§n. 1,e t&| alrualnoi.i problmsl, (elo*ości
s po'łyte, ceiow roń\l"a, lsĄki*ME ,,dobr.go" hdu potlrycmgo Mola
lU o prcbleńaDe ĘdycyJrej filoafu poli§.A.J Jej pP,dniolm br{a Rne
ł!r! nad Dodg,"o*}m| nóTimi /J!id !połąn.8oi byla pró, .afuoqMF
,ślyrl do \pol..Fń,lsa.. /L Bdhn)ipnjbd lsbtrlffia";*trE poliiyU. w)
pr&oqfuia @żnych Ęo trżJi, Ąle w pi*§c. filo/ol p8usal \h tblej lso
,ólżatspDfune dmlo8ie U\praw|.Jli}iaty one lonlcoe Fosffy polityc/_
n€. isnĘące Ds§oi pohyczne (pań§lwo niwolni*, .b;lulyzh, ;yt;fuĘ
pl@lB jdu ilp ,, RóĘiei w peż!!rol} m d,pE kztd@MiJ §ę Pobtch nr.
Uł poli'y.hy(h ,z}lr\rcza pod lilfuc xtln , ńq prątlu xlx wielor] ob§.
ĘJ.my podóbff /r!trl*o, ÓwlAńa naura o peiśNE, qv , pńlww_
ry , ąrta Nmyn naułj ńodn?, l pPrvikJowM. ńiere eryLi mjdon alovyw ! podporżldkoq mU funl.ji pomscż.j po7ocBlych MUr d}d.iryhcłi .rycn.mu i aśadm m.r,lnvń
PBttycayn @l€m k.rd€j d;ścypliny muto9e]' i.* dofua'ć fifnvćh

Precidy}e, PrawdyleE bowim qfuowĘqfuer npĘdiy stateelich
dzia]ai w óźnycn 5f9mh życia śPoł.cżn.go, Dr§.yPliny ni€ s;hiają€ si!_
8. powolmialracą Moną Tak się dało z polslihi Dauł.ni sńea'ńi, hct @aom nie przełidział nm fo upadt! Ealrego §@jdLou, Tyus Ń-vielolod/y ń]j{ \oble n,e§Fl. do @cME, gdyż od pdząlłU /na! kMi.r
e*!rĄr€nN b,?J}\ .po'e.4nnuJ, micimiL/u 9cego role prywrlńeJ lł6no
\c, \rc,llóu pMukc,i , demok..|ipPed !wlci.,*,ej, WvtJl,r fuj, hum,nFM4e n!i4 L|,lp.,) ,obEtiy\n.n t doll4nyn ptrudtwon|em ł,lrk\polą,n, h Pl/y./l,^ Dlts\id)qfr,e mańkmy ei., do,.dedu}qc l}ieFd7"n, 1,1L,, h n_,nń\!h ś,d/r i n e Jn\qkaunv!h / ó8Ólnj.h lrłq,,n

1l



fm&ji sz.ząoIowych o smnkach po.ząLko§ych"|. wskuu]e sll kil(l qłiu
nych pźyczyn luńego zsiązku biędż! nocą eksplinicrną l inoc4 pmgn.
§lyczną l nłuła.h śpolrcmych:

- j.łościowy chtr*ter Fa* nauki, sfómuto*órch dodalkoso w ieprc.}.
zyjnyn języlo. ptży iym naj,iększi iol? toftlyćżĄ odgryw.ją prlqa 9ruku-
rr]ne, oóqiąco o tF, jakie venłi są koieać do lćgo. aby p€wna calość
Ęolecaa Dogla tłać * ćza§ją Na pźyldod piewa bółntc. o rcli śruhuIy
ćkmmi.ńej w fuŃcjonołaniu spólecćńslwa jako caroś.i, Dlatćlo mjlatwiej
sbuŃowo Pr4vidyłć bzllid, Mt 8ćńe?§ óż.ych śru}tur spole.łyćh, za-
nikdić bowiem jednego z ni€zĘdnych wmn}ów lrsdid dMćj st ulfury spo,
ł*mćj to zeen ni.onylna oadła jej mietrhD, PźrIdnd€ń noźe być sbT
n. prcgnob P, Kfinedąo dotycące żńi@fiu m€mivowej pożycji slMów
zjedó@fuyth An6ykiż,

vrrv pmwidyw&ja na zjavisko Pź€widywMą cżyli 1zw, el€kt Edyp(
z le8o powodu pź.widywdie w humoislyc. §łuży batdzićj nie lyle poznfiiu
żjawk&, iló osiągEiu dlpo*iedójcn sk!&ół spoIsz.yćb;

żłożoy i syDdiónalyczny (E , c.tŃcio"?, lvoĘcy gęśą sie łbjm_
nrh pósiąań i zibżnoś.i) chd!łl.r zjNisk ĘolecbyóJ. s}Tdronltymśó
zjrwi§r śpol&żnych j9Ń pĘho&Ą tołtu, ż świa! .zlosjeta m chfu ltr vi._
lowest oł7, ! tażi 2 wdtw słlMa się z wi.lu e!mdó!;

, fuzwojoŃy chi,akb Ęczr9iśości sPoI*a.j; poyoduje on, Ż€ pnwd m_
Uk 

'potMych 
mają chrrikq fomul nonologichych. któE bez aajoności

kołĘbych wtu]ków idliewdi! §Q pn*idłółóśći nmowycn n]. wyśid_
cnją do E rnych presnoż. R@wojosy cnek.i ź.cżyBi§lości spoteaej byt
opar.im drł p.srnisly%e8o sądu K. PopF6, Że ,nni ńeiodMi nautoł}ni,

i iltiD}olwi.t innyDi ni. śloŃb !ĘóĘidzi.ć bi.su hblorij''r, Dictum to na
dyśkwaliliłowe lżw. Piava hislorycż@go dwoju;

, |kle fułfol śpół*fi}ch, p%lonoĘch zmw lo 8lDb6]ae Felkly rói-
nor0dny.h i widofudnk@)ch dzi.lań ludri, Id bowlm laą beż9oną, 4
jałłolviel ,Judżić §Mi l9oż4 hiśonę'' i ja**olsiek śsidonie dąą do wy_
thtĘ§th elów, b.jćdnalr ni. Mołą śłrch dzieńs śvi,donić, Pmi.wź glob6!
n gutaty ak§Moaci ludzi to pź.dg wśźrslkjn dal€kosiężĘ stltld dzi.lań,pre nich ni. prz.widywfue. w'5ł@zy ł3ł.ać §*utki ttziltń wr?r.ęg!jŁ
cyó, ńĄ) ludzki. , FlolucJ', uojd, pódbojóv tolmirlny.h, Pż;;dyu;,.
btsudnE le,' D8m, udd B po$.'!m dM)ł EżuIdó$ llohalnych n Żn -
!o rcdąju przyladków, cbodżi ż'łsz€m o Zl,aie puy!ądtowe będąe §tul_kid FEinfuia się s.ni pźyPyno9rth (PźĘ,dkj int Ntcyjóe) o@ infe_

NJ'sEllc!.qd'lJl.ołaBlbifui
ĄgĘi. wnułłfumń l*r, i l9, *, Dó

ud",ld?'eFdfuĄnńlllk"źkyhnfu.



fu .]l] w PŃsie §polecrnyn praw nirsz.3o poziońl niŻ spoI€zny (zw. przy

Donidłą Ńlę p€llią wtiGiłie lylŁo przć*idy§ania siatyśly.Ze, opaie na

koria.h , D,.lqo(n {a§{!Lny.h, doly.,|l óne /F(|L mMq}(h o chdBll+
iże l$ uh, Prlewidyk mi! .E\ Ą cde poż Ui]oią m oBol prp'dyq Ł iedy-
n,e * śta]r ms@el Na DżVklad okriltr prybliioną c4slor, z lał{ §yJq
Dl żirw\ko danrqo lypu L ól3eslm)(h udnl,rh, lńn. Ęgo lrTu mEry |ó

*d;i ędn. trdnr odlhylole od !edFe), *spólUynnitj Lorelell mię

dżv obie\lm n,e poviąA)rl pźvclynowo lnp, qmq I mknsfujJj, w §U

mc - moaml ppe*daą "eohe k]flnłl mE lrńd cje re/*oioq,r w\,
a(hoqinie \ia /|!\trł ńg§owJćh lnp Ęńpo Przylonu

."n*,lń..;, §L6unlo"o malo,woń. okaale ,il ńMież p{Bn@) tońu-
kwm. ;,aDfu.h db Klubu FJFqkego Ś*iJdcżyloĘ rc o rJm 

'r 
pżui

dvl,n,r mdos \\s,ldcvlntlh, L]erunko,.wolucj!.J,,lzej| Ęólno§wi'
,i".; ",..gą uj.,.mj l"".Blówn. /ad,F|. r.ur !poł6,ńych $ Z!rj,\E
,^i,ap-. "po" " "ę "i. 

, inlycypfli kmtjor\ pź,bl'góv 7FWDL

;nd}Ą.d;atnych i" * Pź.l jdy*dlu rendóu Młoiowyth tr,) n.@nylh Drć,
ehoMnie zjavisk nso},ychó.

Dla mllNi{ \lojod 9,fwdytrżń !ty\rrf/nv.h srżególni. !btc* §
*-"j, ,-r,ouan "ruo,o", a,,aży leŃtr]i /mion p.pdcE fuhow polF

i""i"*ń, ,"r.,^- ,.i*v t ł pMyjnej ilp, J.dna\ s ,y.,u poltlrtńyń ntj
,i,-"i.i* ." ,n.ł,o"-,n *..w smy polĘonej kióE pr4clńiiją 3i§ do

lr}Jego, 
" 

nE lmego pżliegu p 6u Ęobmegó, Bld} i 8eni']ne p6uię
.ii L;dwłJ y,łl, Mirobjl ll, Nryoltr., Lsin, c} H kn aw.żyb ńJ

wvDe|n,rniu nę okeiloneJ dkmatywj fużwo]ow.l Jedńa! sbEl @żpc
w;dhflon.ru pog|ądo"i prcino vute p,,sdlowo\ci ehovli d@ów
§E.v.olnka.i, w zvou §polanF bowjeń sm! i 7eynęMne wplywJją

m d7,al,ią;eEo .zIowr}a 
^ 

po6.dńicNem ,i*ildomoćcl. ż po,ł€dnicN,m

wićdzv (v@ ż wańoŚcio &ilsi) o lych vafu}&h,
cm n lmnfu durIME p.lilykjl awm} ,., po piwlr, syleJi NięĘ,

M k;iu {jh plzyLlldu: n4huń hmdlu ś" laow€gó. .l.ftn.y lńad@eł,
\oot{Aei s"'Ńlne .pokoń hi§lo,y!a)m, (wńlouJ J},l,d qJ poliĘ@y.h), Po
jruqie a; - clemmri.ltrji"ewĘbfuJ: lun {o,Unłow spoh@y,h ńĘn/}
ll!l;ńl. wJnndm|, mniejsó*,omi nir.do*Yni, ćL8ln}ńi: kliń,t Z}qo,pG
lemgo: fey rczwoju ś hdomośći śpo|€caej: *b$v€i histdyca.j, narodó-

wą, ńicg niv,tom magi"aęgo: , lFlr,e śh {snńrou międz} żądzłcrm,
i ź4dzdyni, siosunli mid/y klr!ą panu)ł.€ d erupq rząd.ł.a. sEnklĘ ape,-
u ;hdzi ułlM sil pohycznych łra§ i wŃl*, v lym 2vh9a inĘrcj, lub

xk*..'."'"'-,-.d''p..
|2ylll, D\w afu ,ń]łid o P\fui l* ) o qd(ri

^ft 
l 
";r 

Ń..-,, K,k- foł"Ę"," !4 n i JldlŃ!, ,§6łt 4 w.*u lĘJ. § 1,,
l3l oro H, fu!. /d ,lJd . /,lsf,dl D., Pż3rłd sFMy, 

'q. 
ii d i, ,,



dezin!ąncja ochów pofuy&nych, wm.ki dżirlanii polilyka są Elobiln)mi rc
alElmi poPiz€dnicb dnrbń, cz.s.ni v ich s*lod s€hodzą 

'atże 
wenki na,

turalrc (pE Toóicze) - jai susa * kFjach sahelu, Kiedy bowifu wdn}j n'
lu$]ne (Ę, odĘlos w dział ia.n ńjlnŃ!ćh ż Uryci.n siIt pcĘowej kmi.)
lnnnoźnwiah E.tiac]ę pćMej .]łmaty*y dżi,l.óń, podrniot sprawczy eli_
ninui ją, ogrunmjąc śvą uvlg. do innych - @ najnniej *d@nyva]n}ćh,

Me.hoiżfo ł@nkowmia dżiabń politycfuyćb pź€2 qamkj obiektysne
Gyt@je politycae) obEuje lDniższy scheńał:

wm.łj dziddia (okĘśloóa śmrfuia śpot*PńNą islniejące odotrcjć id§
oło pólitycbe, dany §y§ićń *ładźy pańnwówej)

qrcd4 o §\h "ąfurkąh 
llra/ Z Gną n! tljli łóż)śln. ni.*o7Fmd

d*yżj' d.'],nia pol,ry@ego

zfrińa dolyócNvych v.onłó dziddia nd.
Frk, ż€ ddyżje dżialoia pohr.aćgo rodą §ię m gonci. wnŃóP obiet,

tywnycb przy D.Łi,le vjedży o nich (prĄrcońcj wdoś.iowfuiMi) aci de_
tBnńoBei. tyTu pźyrcdni.żgo ł życiu politymym. A wię. uleilości ir-
pD:,du!/P i U§?ęd2ie u §Jlu,cji lod/,lU ,, pojaIi. ,ię
zacho*anie tyPu y. w tych $mych weńkeh &łrĘfuy.h podmidy
mo84 podejnove róże dżrłMia ł zależności od le8o, jaką ś*iadonoŚĆ c
pl%nfuią, obi€kyM. sm.n wyznMją rylko Pob alhotywny.h dziaI!ń
- ob.ślają ich łykonalnośó, .ftk.yMość nd, DraĘo .,bidoria (.,.) ń. Je§t z 3,i-
ry żd.i.minowfiym prcc.sen, |.cz elrowei.m, dzięld dziahnion ludzi. ta-
kich ąy innFh akćólrl rożwojołych'', a , żviąlo ż 

'F 
tyl*o po<tjęć

dżilhni! kr.nują dzieje !ń]ily.źe śpol@ćń§ts.
wNnkowani. dziardności politycdej pż.ż atane vann*i tsni!rc m

żloźoną slntlurę w @j d 
'tluft 

no4ny ryodĘbnić MĘpoj!.e reb.je:
t. Eb.ję waimkovMia puli ,rienalywnyćh dżit]an p@z *&n*i ewne

Fzre, To wnŃovdie dók@uje !ię a pośednict*en ś*iadońoś.i (tj. pr@
breić ich pod u9a8ę prez śprAwczy podóio0. Dżiałdący cżlowiet powini@
Gśli j.sl rjmlny) urź8lędiiŃ ią, pod ryg@fi niefehyMośd sw€go po-
$ęDoĘnia. Jąr b zareaość adrpl4yjn., w dżiejach .roqi€ka, odĘd hom
babi|i§ F&kozyl orob 2,5 ńln l,t €h! Rubikm el@iqŻństwa, till@kol_
nić potorvat ó kyzysy pr&z miłĘ Ęó§ob! ozwoj!. uyko!żystując rcżln
do podboju ańi PunłlMi złrctnyni b,ł ń. ió,: e*olu..ia .eolitycaa! po,
§ lbie p€ńsN., pos lbi. fiIó@l'i, sErEj, Doq fui. Muri nNórytrj, pifl.
śa i ddga Ewólucja pź€mysłowa, z pćŃpćłł*T |otu pt*a nmy w dżi.jach

]l'Toldd'łd,dl,Ąrd!hllłl,iłł4'jvn4ulq'i!l|tsi!zPsfupŁr.
(|0nisle*fu'l9''Il's,',6



cżłovieka do .z)tie.ia z ł€alyłnością dostŃw.łczą, Niiódia$ dreje po]r
lrcde spoIszeńlv pćłne są dziitań połyków podjęrycn wbFł kożyści w'!,
sćj i §żeŃzych 8Dp, 11óĘ EFemfują, Trahie a. Tuchn.n nuwal, je 's_hń§wdn ĘIadzy"3, Fahy le zgoóe są rrcz€j z pćs}tiśty@Ę anfupolo8Ę.
zaŁ,dMą § jetreBmowśkin 9?ć demoh!rymu. Denóla&J:aje§t v §n óu_
cie 'ircdki.m dó neuEłlieji, albo pźriajnniej minimalizrcji 3td|ków ihna,
nńhćgo .anĘ bdztiej 

'a 
pieNistkowe3o'! Mow. 8łółnie o Ewabn slda-

dnihj ćhdalleN ludzki.go. łlóry A. schopenhoud n.żsał ,,zloślivością''
i Eakoqd jaro diahekk cechę ndDry lud,tićj,

2, za]eńości niędży wentmi &jabnia a ńortiłorcią ródję.ia, vykma-
nia i prćbiegu pNcDgóbyćn dzi5l6ń. Będe 6 kmi.cm. żalćbości niędzy:

a) podjęci6. §yk6Mi.m, prEbĘifr i łr§Ępimi.n §Lltlrów dzialania
a neerialnyni środłei dziaIfria (wmł*oweje nalelialnotncre)i

b) p.djęcim i prżebiegi€m elo[rcb dzi.rłń a bńiej lub be&i.j d.kwa|
ńym - nyśloyym odż§idciedlenim dosuntów ahodz{cych miedzy nibial_
nyni śfudtmi dziahn a *mntami dzilrmia, dżisteim i r,'siąpiffi.m je8ó
3hrlków (łłunkowaie jde.lnot€lica.),

D|a ilutncji Rllmdukowanie tomĘ {onow€j nie byloby moźnwe b€z od
ldy.ia zjaństa órź.?iflia atonowego (d.l.mioim ide.ln@licny), Ni. by_
łóy ponadto ndriłć bćz te.bnoĘicae8o opsowMia pro<lukcji Plulonu (m
kialny del€milia i.nchy), Natoniaś d€smkcja ludżi i dóbr materialnych
v ł}nih Dżrćń lej brc.i dokmiłaby Ję ndą deteminiho prz}rodnićdfi,
nllowego, 

'€s 
lo kólejny rcdzaj vnŃowfria'0, Póte8a on Da ivPtJryi. pży_

ródnicżych wla&iwości łyt*órów czlovieta no j.so 9nrktnę biopsythimą m
poncł prc..s9 luyTodni.zych, N, pźykhd łTtyw wdychdyćb śpirb n!
pożim oloyiu ł dg ihie i s *mś.k*encii - na zdmwie croviera

w lej §rfueji pi!łidlowóści w nsie ścisłyb (lj w s§ie qzględni€ lrva
łch r.lrcji niędży ólfr.nlmi żećzy*ntości), nusiny pBzukiwć v we-
świe obiekyMej veczrYislości potnycfuj dotyczących laków. tendocji, prc_
6ów, dżialań, ale ujnoŃanych obieĘvidyorje. jlto zd@ia pŃ*adzące
do otEśloóyćh skułów. wiele l.waIych Eleji aćhódzi niędzy clen.nbnj
rEuh!ry €kononkaeJ \pole7.iśMa ą budoią, lunlc|ónóW|ffi | n,mM,
.ódlóq pubh.zn., PĘTo.y i|z}Jn.L NJ pPyklad międry §@pniem oZuoJU
3i' qyNó,ćży.h aei.l1Junó\cis poz*łmofub4 \ródlol pPenGa,.ży h,l.
dz} polen!i,].ń elmoncńh , ZdolnoccĘ mpsą woj\t l d.fuyqością
dzialó zbfojnych. Konkeńie q ók*ie I wojny śvidosej czya]iKen mz§!żr_
g{j4cłn o lośrch wójńy stala sIo ,rdólrcść eosp.ddk n&odoq.i do wy§ilku

l,Dihl'c6,dąllląhiaą.'q



Łlwiej Enz zrożumieć, dlrzelo b€zpod§a*óe śą Pretflsje do pźtdsbwi
ćićli nluk spol€.zńy.h, źe nie w§*aalj punkiu na linii cz6u,btowaneBo oha.
cżającego upadek rca]ńego §ocjaliau. wielu badaczy żt§zĘ wsiaz}vaIo, że
9yctĘł]y się noriło!.i ióżwłania sil v,ytvórczrch &gó typu §Poleczeństła

" fu3ch \la'!iwJ.t ńU Jo\LnLótr e\onora/n).h, r_i,,l, fov,?,,,,mo.
na umieścić bądź po z.toń.zeóiD prżrĘiesanej indu§tialiacji, bądź u khył
iu lal saąllżićśiąt}ch. hądź wEsrie pód konią lat lied€ndziesiątych, od le]
pory bowień rozpczyna §ię smkuralny kyżys gospodŃzy, objaNial §ę on
fialejącą żdolnością eosp.dtrki do wytsfużanfu na,jwyżki ekononicznej Jak pi.
sll B roku 1933 w wilczyński, syśem rcalneBó §jJlizńu nie byl zdolny do
.,śNiltlomego *ytsalaia prcdutIu dodaikoseBó, a jedylie do prz€.hvytywa
nia.żęści produku spolcćbćgo m caje rozwojowe i ni€prcdur.yjn. N. dtuż
§zĄ mel9 musi to Fo$adzić do podB!ż.nia ńddńlnyćh podnaw iozwoju"|],
Rosnące ko§zly rozsójtr z iolei lnienożiĘidy posięłsańie kon§umFji spc
Ie.tńn*a, Innyni stosy, możnJ bylo pBlidzieć zanikanie konieczn€go wa,
run\U lNlniJ .po.obJ p@ul!J,, !jJ(,\e3o Finem( ,oc]alLńoql, J (,ą J..
co/m,.lah NilmB{ ElDaebFgn,e3,J l trżlkdpo i) /nJ n9 €le ,a,ąlńe]
Przez §rtrkfuBlny xryzls cośpo,jdki - lcgo ni€ nożńa bylo pEeNidzieĆ, Nie
nożna hrło też pftsid.iń sposobóu roznźylnięcia hśtory.żnego dFmafo,
Mohr jedrnie z.keśIić F.le lltćm!$vnych draiań, j,}ie zaślM syfu&ja oNo-
rzyla Przed obozami pothycztrymi,

w o8óĘm wypadku nożna na Pod$awig qiedzy o Pńwidłowościach - p8w
sh*luńlnych - p6widy*ć lendencje hiin z.łnętfuych wMnłów dziaIi_
ńin podniótów poli,yki, Jedn } w odńżnieniu od b.dania &nr9hćj Eeczy$i,
śoś.i pohycżóej p@widyqóie zjawisk poliiy€a}ch j.n błdżiój podatn€ na
myśleói. życżenjowei częno dganizują je emmje B ndzaj! ĘkU pued zaero,
żćniem ze fumy sjlniejsrcso sąsiada, Pżyłlidem mogą fo byó: _ ni€ni*ka
szkoIa geóPolilyki spod .nJł! Ra@h, Kjellćna ćzy K. Haushofeia tub ..ż ba-
dmia inle8iczne z lat 50łtch lego wigku (G, F Ke..e, L, schapirc, A UIan,

N. dodalek xnlyćypacje prz!,sż]ych ]§zi!tió! Po1,ly!j, jsł zre§zą p,Pwidy.
w.nń pozośaIr.h naul huńadislyćznych, nie są ł ilkiń stopniu jak badania
przćsżlóści sk!ępowM. przez fakiy bazole; Pognozy niczyfi balon śą tylio
prżywiązang do wyjnioqego ś&u laczy, Dla!.8o pawdopo,1obny scaEius2
prż]szłych $ydoź.ń może powśtlć w ezlltacF swoislego dfu]Ęu o pżyszto-
\: lo.^ Fon,o/nJm oo,|omeogolno",, \ roay.po.obod ón.edo
do )th. a.ov \!lj do, 1.d. /r l, JnĄ./l).h luJżloal, r Fd/),allo$rn. /nej
o aliualnvm nanie śpnB. n ia}żć do wicdży qólnej, Można by bylo wśkżać
o,xirnie .żFry Blo \ v Do.,f"i,-/rcl,ilLuże lat,.!o d,JogL

ln/ioń hi\lo, n/olll - p/.dn,Ą,em Flrened!, \4 dnlJc1!/a\o.
se dżreje lu,lzkoś.i pŃzieloń.j na cyłilialje czy kultury; dzieje @nian są

s, weł ri, $ tł /ł&rł4 nł4 .!Il



'*|jT,siy:] vM{:l U,veNlnycn. ,d A * zaIeźmś.i od e|g!_mwn! *§Jolocf,mlo hiwo/o'id §,ł pźylzlo{i m! ĘdŹ ch,EtE LMn.ły, hldż *hddo8r4y, KcŻ&J żĄrol€d iouĘyży aw6a !t&ifufup.bgu sn€7y d7E dw ewycaj ,ylró ilĘhje md.li.l i,is!fryfui (o
.p€n8t€ Ą rbFb*. N BEdiais, P smtił. 

^ 
RmĘr, Ą, B!gby.,r:

l pożlom hlśiorio3rafi, - ponliem vyFcia Ńnasjihiśfriń*ńheqycm pz.3żó{c uN,loni § fme zlMFh iĘr}tcji i shhiów ÓE
::iŁ:Y old'ulnd fM 94oł ludzłjch Ęołeai§N, tn4wdy*mE jai,

=€j 

mz]o! pańgs, nłOdów pce&lnyth lfB.]drmośći c;wiet jdMJ plzeĄm doly.hcŻM*7.h hndo*, Ponadlo horyM %oW fulyfyprcJl n,e pr-§&a dolui.dc}ń h8órrmlyó !*nD]nk żyiłcych pok;ląlP xfućó. J, ysulłl, s, HDńsim, gbńijd / kĘgu K]Ubu Rżvm5łc
Bo,,,,,

, ;9"q"il" ślr.leg,!żn. i.h,ńtqrrąiŃ doildz$o m U7yi.ł !ł_
!:lTi ryxlrli, /łl,s4a fi,]u mąłcrth .§ p.Jłwii pBztód jej rcólia_crl w ćkrc'e w ryn nĘrc l1My dó vżyn6i! 7 polityla mWMł w pr.y_śaM, w u€dfrieh sh@g,myŃ d*inur nnr.|a i",l,uMuln", ."d-,iun. n . poafu4vmid @ńi'.Ę;i -.*o;o*1ł * ił ,a"łogi"".{ .t""p;

,Fo*.da 3Ę Ebj do Eiff.lien,ir.
11T:efu€Em: Łołiralcl. 8loMić * poljlyc agMifuj (z BroirŃ.A tk§.Ęon, H, carńft d.Elmo, s. tl coto, n, cipo,li,i, nrro1,
__-,,:l:. 1 :: d o r. d z l wó - do,d6 ć,y d.9ql mu§i *ywięi. etY_.łTo9r.pĘyMó+, rr@ polnyb jał osDnm *Ęł!o& czynnoś.i c4oui§la m! cn Ęrdd F!§Flryuny. Dżiilanić Pdi§t4 bovim umi% ó mir.gilę.n}łJe8oŚ@U aży y p7rż|OÓcl Al€ Ż'rW 'fu j6l w ntryĘ
Prez §l.n iłE!]ny ui!fujł.y J.łj! bnr cł nrdosoóo{, T@ż ilor.dQ povnh lfużąe śś Umićjęlt|cĄ F&vidrtfuia fultó* dżiltai po|ir}Ł
§p.żę,l ęryó z &iihnimi ąk, żbi@o{j. n, kbE| kl. śoi ńeÓ.rc!,
:::,]ą_TT ł".-,"dry-":y*,," a zdolnośći ó nyśkn! clrńćdM8ą! wĘc ehos| do lraklo*mi! óDyó Jo życi, spoŁcm8ą l iń vań.nyń Ą,łzrłh i.u§aru owMi,ó, 6 E*ż ddząeia Ęi.rnień młnzF;.Mołych,lż ż robi umEjęĘo§ć opifr .ię na ogółFj ui.dży o ąro*;h|t ,poE(a§Mą wEdży hiJoryh.j (pŃz.tn€l eb64a .tt! fui!
:łElTó , ęndlT :ous!jo9y.h sDok*ń!N) i bl.ncn, sFałd,ifu m_slmJ m,.J§tlolći domd§r 16l F' FfŃ ę§|ofui. potiMfui Ęvteidłclo mmenfo dzdmiŁ

_,B.4ołtóĘ uyrtzmlć dla polityb m mrżę*ićj pożih Gbnli j.d&r
::l|n:dą,pdó.nrł:u s,i, eP}8dblicl po*sJ. ł polifdiqym chóE 8IG\N.@_y.h !pc.Jałiśó* o rcmj :łlorqiu i cżyeołi e@!Ęj,
,. -."l -TY p|"F** p.-sid2i.. hifr} do.yófuk, ;&sn pcrĘlo*fu[ poUłyk , Alc ! j:,ł, Ęoól aor* łł *upeł. ao nÓ*r.r, i.i..
fl_,5," j"1^l 

Ę r:",": c7y ud. śi hł'i. ;odb!ć nM - cąnoj.iixlo*o _ ryMJ. dzi.r,nia, R@p@Ei. b *}ms, prząvyfiśŹĘi. my_



Śbnia dognl§tne8o, c4ślo i.wizji isi.jących i.orn.,. A ponldb lrudno plz€,
widzie czy polilyk Ędr. ncjonalny, Dzieje dosla@jł niezlicanych p.zykla_
dów błęóv lron.ćp.ji i uędós działMid! Ęd€j vięcćj mjdujdy przy*radów
,śża].fuiw łIadzy", Dlżtego teb, śżukŃ ińńćj roli pr.kitcmj niszej dyrcy-
pliny nie bezp.śidńiq,. inshndiaInej, l{2 pośrednicj h€ury§lyczrcj, wią_
ż się oa a stylm ńyśleńa o poliryc., l''lóiy cne*leryzuje Dolitologię, ij.
n}ćloid.fukowym (mjonalnyD, teorelycnym),

2. styl mrśbnia fuDlołęo (Ec&nrltEgó) o pol|.yc€

NovDn w nićpoteaej refl€ksji o polilycć byI dyśku6 €orćlycńy. kieó*,_
ny a9ą ncjofurnóścj, Dońoea śię óna góńidżńia iyIld lakiej łi.dzy ó ży_
ciu pontycayn, króra je§ inle^lbi.klyMi. końunikóva]na o@ ióhDbiek_
t mie sp.awdalno, Dzięki lym echom wi€dzy naukowej każy odpoviednio
przxoIwfuy moe sĘ pź€t(@aó o jej FawdrwoŚći bądź fahzwoś.i, Pmd_
to zgodnie z asMą mjmalńóści §opiń pikk@mią 2 jakiń głsiny dMy
pogĘ połinim odpDwiadó §topniowijego uaśadńiffia Ma to zapobjegać a_
ówno do8n.tyho*i, jdr i śceptynowi,

NaDb o polnle @zwi.jar! §ię ńz z pozostalymi dziedzinani wiedzy v Io-
nie Ene*sji fiIobflchej, A ńaślęFić lałr€ w Pol*ć od ćzsów odrcddaa
ł ilmrch nauł prawóych i historydnych. Póżnej dNz|y do |ego nauki eko

nmidne, t4cni€ 
'woźył 

one blok naut, kiórrh Pżednioh byłe dżjałal
nóść Mhiniśd-eji P!ńśłowej. Ich nMła się znidiała, Najpiw nalki poli_
cyi, ŃÓicj - w xv I w, nauki lrmffilną by od końca rego sieta pźybiŃ
ńifió muk poli'ycaych, slaat8wissensh.ftd, .oble sien@ of pofi&§ czy
sim€ dD 8@v6emenr d€s .iats.

InĘ drogą *ft7j,la nauka o polilyce do M$ódzielności in§yejmlóej. n!
fusu .k d.micti.gą a inną do samodzielnoś.i pź.dmioiowo_nelodologic7jej.
Niepol@ńa refleksja o poliryce śkywąh ,ię pod różnymi nazwa6i: filozofii
3porecdej, filozofii mora],ej, to,ii lub filorcfii politymei, poelądóv na pań_

LinĘ mżwójovq byIo nltlj odchod&nie od viedzy sp.lolalysrej do wie{tzy
spńwdzjrŃj eńpjrycznie, cheidż nie Ńzpośtdnio i ni€ c.lkoviciq w dzie-
dzinie vyjaśniMia dziejów politychych jo§ to p@jś.ie od historiorcfii dzie,
jóv politycaych do his.oii polnFzrcj. w plaserynić ńelodol€icznej: od
ĘżpośEnni.go z.Mgłźo*&ii aksjologiczn€go badfzt do obiehy*izhu ba-
da,cego, Nauka o polityc€ prDsllvara być ł coIe większyn śopniu dodar
L].ń do jąlieji pol vk, tł elel,cie dokon.ly §Ę mśĘlljqe 4, J 

,

- fuoana pohyczn. wtódĘhniia się j.ło gńodżjeln€ przedśięwzięcie ible_
Gl.ruiLE, cbai& zachoqala się sięź i,s!łucjonźlna z naulą o polityc., Ro_
ćwh ł9 d,q, mpłrtarj l nmlDwnej |.on. pol,Ąli w okres|. ,Jeuo.
lulJl b.hżv,oBln.i" \ nful&h §pol{b)ch lllmotń pól y.nl )bla ęn.,el bą*fudzka śi6Ę n!uk, o polilyle,



- 
):]o,:ąllrżna 

U,r4macć.nauti o pohtye prk|śźłnlb sę * ńĘtc]śpnxryocprc8nosryt?Ę o chanłlqr Plowni. h.UN!*il"l.'o*,Ii"" iy*liii;'il"il;fi:il#ffi "J]ilT]
§lenD,p.nyvmeu, nje w\ł.airc b./po{rednló jlk ósi€ą de Fle, '.orr xfręt|enhrJ ob.kĘ4qrl MkZ&ltrolwJnE !;B },J i,{neu 4.
::: r.i:j 1"!_1_:_y]::.Ął,F**j s iłł 9orćcmso, w pj_!y!r od w.rJ óunmżdo lo żwd do hi!@,i, do .,"a4 o a,iur,n,łr, -l uy,vmeh l}ó dżilM - |Ud. /yjac}.h w lonłrdlyn ork e fudlMż.

.aś 6!4łJ w,ja fusoni jaró dramtu b€ż
li.,,i.,i.* :,1,ł .ywfrośi finrlt(/m h§oń@ll. t}pu h.BlowsUeso,l0 drcda od Ary{d€l.a do alolył.h mula o poł,v.. ,,łl .,uJ? puk_leń /Em,nJm byla |uórcrcą N"colo Mrhi,\eu;go, spEqil b J€; Fan7n t badMu po|j|yh oo"oły*"l 

"9 
ao -ui"lłyi..1ł .,.; ;"""|E, d@nlhyln u i.i wóh l iubnh,.u n}.h wobą Dmva ńa!Ą , |,EĄow.]30.'iowi.l d/iahń.\ w orr€łoną §ylĘJi his6l;ej Porurło oddżielalmodnośó nd pólnyfu

u_do$e 
^qodowym 

bad.ca poJaq' !ę poqulll uŃoln,ćfo, bldJ od btz_Ibl:..onEJ fgffi!,Ji id ]o§i w p&A bado}!4, \i. pow|fua on. 9!b.y,& F/posrćd o m fkl!Ń medalu faho8Ęficn.so. Wbor czynDiósvYFqE]acĘh o@ mrĘnmi$ldn i dJeJoB.janallawMych ln.Żn sĘ,nNn llo dog pĘeala] byr o,y. .i"i.*". ,a,*-i+l.- . roi"ii_6^.n.lwq 
"pob,_U/m\..9cyń łgu,y * *, ""ll,łxŃ',il, w"l,, 

-ń
glq l w, ń dal, / p.n1{ iwEdmoklł JomuloBd h DŃld prz.dśĘu rjek§z*cki€go ośwćcenia z Davidm tłumm na calg '

. Do ro7qoju nauto ęo pom&b polilyk' p7yc'Fily n§ latż€ sielrie d._D.Ą pojł}tde t\rpfzed,\ m o ''*pnr pd;;6tv inlćkkulni. doisi.d_cbE ( łw.lebnei Res olrji Ansiel§r.eJ l wiel*,ej Rsolucji Ffuoów, NdsĘFl okzJę §sożrla,ś!enE rcbohi.zł.'

,:.i:HijilĘfiąf; l.,l:,ł;§l:Tl§#.;ir,,i*"-,.łłfi ift :Doqcłly fre denoklkji ńĄoo.;. .**i,u 
"u,.luŃJ, Fpubllki pmlanm&mJ. bonipań}hu l ldnml§n.ji buoldrrycaej.*_8.1w.J ńo}(funyfr spolrć*'"o. .r-p.l"ł., w ry"t ,.ai*rr.re.r"sn y !Ę fuony fryaleni, Doh.ymEo

- Ujmo{eie /yfin pol y(hgo M śz@lrin lle póalbłrch ławiśt ĘołĘlych.- ił.hr w.fuali/ić rc7leakJ vied/y h§oryme| tri-pEqonąni. U!lr] .Jvlruy o i l&n l pm$eh. ńlL+.J "lzeaiU ąmu I miej§l z łiłd/ł borelrm+ dyćd 4ę §hkfo,r i nMhMia @voju spol{&isNą
pDD|mow hadałerh lp|ódmq helysly.zna),l co nF ńnĘ vd.h. dr" l. n.{ęr{m §fu§y krylyu, roEh,



od tj pory poa g'dicani n.ukj o polny€ najdują się *śżys&ie śzto'
bąd.wcz., rlóE prepalują i sNDjł d}tiaiorski. n.tody Pofui& T'kini ne-
iodrmi pomvania świair §potaaeso Pctlsują się łsdn€ niśdio@lić, Pa-
lzą orc n. dzi€je olowieka jato M dziedzinę pnejlvioia się Dniwmllnej
lud/lE, podmlooloŃ, .lbo le/ sd/ą s hbloru pMe\ pPejivieia §iś sł,
loici univ.Mlnych - o!€ń}ch na asadlch l.&sceńdenfi}tb, jak wolnośĆ czy
spnwićduwość. slołm poza gmicańi pożŃia o kotreBo plmlajn l€
twi.dEnia, in&Ędrcją bne. L:tiir nie chcą, lub ni€ nogq Mąó pżed lly
buaIm doświadcmia fiun nistyłi, Tym lrybunaleó są dorychcN$e dziei
ćz|owi.k i śpołććtńśi*l oIź dóiy.h.aowc doświxdcaia his.ory€znć ludż-
kości. są one o§yń 'olo*ieD duśży" huń&Ńr. o łtołn mówil F, B&ó,
M,i.riżl fako8rafićzny. ujęty v cDsópż.śtz€N mny, p.ddawiny je§ kźy-
ż!ją.ym się l.oEtycayfi inupr.kjoń, w M 3p$ób bgda@ $ołcrcńśła
F&lra{iah toBrth. borrclło wiedzy opisołej o scpode leudalnąo
§DkcżóśNd, €wolucji fEncuskiej.ą po*sbniu łapitlliżnu, wolna konku,
i.nc.ja niędzy ińteĘd&jańj l@lćiycayńi. Espćki dla hisimycme8o konkF
lu cfuoni j. pu.d sPkulaiywóością, Zpóbie8a doBnr.yzŁjj. p@rduiu * nn
Mukory, z!w* mogą okiz* się aaodn. _ i najc4ścią pred dłuli cA .a-
rini pob§ają, Tyń §n}m §q nlukowe.

l, w odróńieniu od ńyślenia pól@mego nNkowe p@nsi€ polilyki na cha-
mkterrelacyjno_śtrukt!IaIny i pro€es!alno_dynaoićzny, M.b
żwĘ^l / nHrmod/FlnMią póli|)ąnej §fer} ży.i! pol y.h.!o:7lym, /e
glółne przlczyny je8ó dy@ńiki ż.ajdują się poa Ę sf€r* o§ią ,nilry pon_
lologicznej są howi.n ńaĘpująe związti pu.nni.towe i id4e a ohi kic_

§połaeńnwo (zńżnicołdełlasowo, vdśaowo. za*odovo)

l

l
ónenbcjć id@qo-lolilydrc

l
śFl€n dgmów pańsNovych (elily wtadzy)

Dla&go chcac p@ne zewnęlńć (tj. p@po&yczne) źód|a dynlniki życia
pol yca.8ó Mb. dolż! do pffilu .NkfomlnFh. Dokonuią s§ one nai
piw ł sfeż e*o@mimej i ogmiają sópni@o syśem polity@y i cdc
kzlah kDltry, Jennak 3ylutja hklory.zó! (hkidyćaa przBztość unwllooa

" Z6bych m$yfu.ieh i {osunlrch !polr/ny.h,lNM u3fupoqmlm po_
litycaF lyllo możli*óśi dllgeso dzidmiai ógńnica Dolć dziitoi{, na *tó-
rrn ieży sję gF p.lit),caą v kÓEj u@sllliczą z ń]rĘ młBĘ k]6y. wU_
śMy, ruody pód kiennkień ćżęś1o charymarycżnych Pźywodców. Dzieje



poli§cne §ą zatem @.ą ś.j@nia śię *ićlmatió dąnń ..danych M 8run_
cie 

^t4ych 
§|ruktul §polezn}§n, Ndomi§l wewnn,aym źnidlm dynMild

'y!iż 
póIily!/.8ó E 7ńiżny iwiadońoni ulAi.gó ńl.f§u gńĘóućlo, jego

ujęci, * fomg plo3rłnu id6ło_po yca.8o Do zożlmidi. w.wnęlraej dy_
Mńi*i pówadzi wi9c unalćnk akżnoś.i między dążnimi polily.Zyni llaś
! obi.hywnym uwm,łoyaniem tych dążń pżz mi€je ł drokl@ spo_
tecaej omz sposot€ni je8o odzwimiedlania w świadmŃ.i zhidowej,

2, Myśl.nie trylyczne - ł,rlyta ńyśkłk ideologicae8o, w l.a_
dy.ji n4rtcołskcmanh€imo*słiej pod*Eśla się dwie c.chy myślaia id6lc
8icznąo, Po pie§B. ideoĘić są funłcJeahe vobs hlft§óv kla§ *m§v.
arop Dwodowyth. Mrcdou - ł7raŻlja i upl,yomMiajq le inl€Esy. wskeu,
ją Mogóa i §ojusaikóN, @i8jq lfrddcjć ozwoju histołarcgo z pćBpet,
lyry p@ycji spol{dej tycn gfup. sdk jońują tJ,fuły dó wIłdzy i wlsnościi
po dD8E uĘwlją b, żć śą idćóIógmi d4żnia partylolańe pż.ltsl.wia_
jł jal@ uniwe§alie. bąuińeĘ$vrej. GlóanF żad,ńim badaca jen w |ej
ś}1@.ji deńa3k&j, ini€reśoMe8o i pntykulmeBo chamkten nyślóia id@l}
gicfugó. hibdmamwlkić óśvieini., Myśkni€ Ę('tm kofu..fuje się M
ielacji myśl_podmiol w odóżnioiu od lłytyki naukowej, klóE kmerlfuje §ię
n! Eleji sflaniyc7,ej| pźedmiot myśl. chollzi ,ięc o ujlvniąie miekżbl
c@e8ó obBzu rue9rwiślóśći s wyóhrrżdi*h. jr!i. t9orą óae tlay 3po.
ł.ćżnć, ki.rując Ję svymi inlc€smi; owo afaI§zo9ani. łzm8i akyMą ro.
|ę m}ślenia ideologiczrego w iyciu polnymyn. co PBvdlidni inlel.tfoariś.i
§9 lwó'rni id@lógii ińni zaś lqtykMi icb vytvorów,

]. Myśl.nie geopoliiyczn. , dyśkN]6 nad dlugófalósym in_
t@sem pań§lła, Ana]izy aeopolityąje dotycz§ uależnie.ia b.zpićz€ńswa da-
n.3o pańNa od rcni€s-Enia ł prćśżni geqmflcznej sil mnnmych in.
nych peń§ts. wiąil §ię ualen z Bną ltl,jllńych progBmów działania rómych
ruchów polilycznych z punklu *idz€nia rcji slanu, A vi€ z punlfu łidz.ń
bezpiereń§lw, zwlĘtunąo i wewn9Ęn€o, oeni€ podb$ tu pohył. obia_
ności - d.linicje przypu§rczalnych Zoeloż€ń. ałi.Eny.h i poMlowmych §o.
jNzy nilitlmycn iĘ, MyśI.nie 8@politycDe, zsta§rca - jeśli Fgo pźedmic
rcn j99 snuoj! g€opolityłńo państw {Ednich i 6atych. na Dźrłrad poloinie
Polski mięnzy Rosją a Nimcami - wyni$ Eanzou. licz€nia się z poźdri.n
śsiatowyń. .jłwóbrńj" ińft$ói m@dw, ch*i!ż obćnie namy do czy_
nien'o / p@hoddiHn od leoFlilyli do g*Looniri, pomn9j. w mc}
ogól.a dy€ktyw, polityli b€zpieczeń§ła: .crły Fnoblm spnowdda 9ię do
iównoPażni! b€zpiez.ńsNa łldkdlminowego, i,ti. z.Fwiiają duże lib
zbfujne, i bezpieczeńśsa dt!8oieminowego. jakie daje wzfu§ lrodulrcji i do



Drogi eleńeńt fuji si u to skbilizrcja w€snęĘno. 
'€śti 

ż.dMi.n polily-

16 P tym z.k€sie jes pPf.iwdzialinie m@hil .o ueczą poliblo3! jesl wśka-

zrlvŃić p.t ncjalnych zasrożń Iodu k@3tyfucyjńelo, B,owadzi do l€go celu

tr3liz potnciałU historycmego sit mt sysEmowy.h,
4, Myślęnie prospektywne i glóbalne. Ta c{ha myślenia po-

litycaćaó Ęąy się organićai. z popldlnimi, żsównó boqiem bad,óie §po

l€myci r,ódei dyuńili rycia pólnycTe8o, prrświetlmie op.ji id6vo_poli-
§@y.h, Jil, l bltr'"Fi- dtusofaloBe8u nl.f\u p!n, fu, dokmywe Fd ptr! i'i
; D!;kfo "iddiJ nad.hod.Łf| pźyvlosci AnJu poli@logdn9 doty,Ą
wquarł *runtnr*o ;y,la pot,łr/Ń8o ,p.ląfnesl, Jei p,7€dńnlem ,{ /ł-
len lałty i iiN$y otwalte ońtoĘicz.ie (prosp€kyvnie). Dlicro tycypo-

łmi€ r@vóju akullneJ srtu&ji potit}mej vbudowee je§ v w.Ńbi badav-

czy polilolog. i w jć8o nyślenie o Polnye, Kónketyzrcją nyśleni!
PruŃkyłneso r dobie cy*ilieji ogólnośvii@*ej je§ myśleni€ globąlne.

Ń.poIcanv "*,ł 
l.".r b.qlem cdóq wspoIzleżn}.h, wenlu,ą.y,h,ie

(l;,lEoi lolaln](h , ndodovi hi"'ó,l, swDll p .,ut, byc lyllo hFlon9 F'
,odóu. sbh sr ai hŃo ł,,iednego \polEainvJ { Aięgu ogó'nmw|ato
|yń" (Ą Toynb€e,, społ..7ensltro .*ńlowe _ co,Ł Łwd,ej " ń@yn a4
{ótlesohtim *n,f pouśoje } ,,dBu st.hnh cdeńch wieló" d ĘE*ł
gęśtnieją*j sisi powiązai h!ódlowy.h, p,ldukcyjnyćh, kaPitalovycb, nauło_

sach, inftrmcyjnyó itP, Dod6tl@ło w dnsĘ Polowic xx ł, je&Nzy
ludzkość vĘólnM lostr, Porlębisa trrez prcbleny clobalne. zwh9cz jądrc

wy i elologiczny, w o!o& cywilieji osólooświotołćj b.zpi*cńewo nlo
dowe łąćzy śĘ z międzynoodovym, i żadnego z ńowrh za$ożeń ązystenoji
czlóvigłn n. zi€mi nie możnn,olonać siłą- co więcej, lEdycyjną ryw!]idję
miliMł w c@ więkś4n §lopniu zaĘpDjc ,$ah Polnyka": vyścig lechno-
losicay, ry*alircj. so§pod@ i qojny hudlóse, Dl&go ńyślfiie o poli_

tye nic o§adme w &nd.ncjaó ozwoju ćyviliaji światowj byłoby czyńś
aMhńnieńyń, aś.imko§yn, a!fukbnlnym, q sunie ni..d.kĘatnyń,

3. Kdiliowc.duk!.yjDa fuok la Mu}i o pohyc.

Myśloić pólity.żn. śpiĘżone jćśl ż dzialanim poliiycDyn, ma zateó bćz_

po§edni złiąz.k z wyb.En jedŃgo śpośrod tilo możliwycn ahovai. Ro_

la myślffia póliiycag8o j.§t tyń 9Ęk@, in birdziej dziĄjący podniól pń_

lric podępowm r&joElnie. R&j@alni. lo h@zy| na podśldłi€ - mnGj l b
bardziej - adetwah€j łiedży o wnnksh działeia orż kdscl$dEie
wzslęd€m v}aaw.rego §ysa€ńu warlości,

wieda o polnye może pom@ po piev§ze w dóboe śtldków @liz&ji
elół iU' u lloych; po diuAie noż §ię €' pży.zyni# do nodlilracji e-
lów dzialeia. Na przyłład tiedy wykauje nieóożliuoł Ealiucji poslulołi-
nych łsności. w lym puntcie pojavń §ę piakt ca. fui}cj! n ki o pohy.e,
Nie dosi!,ca ona bezpośrcdnćh zil(.ń śejotchnimych. aói nG w§ł4uje



do (eJo ą/vć, ByłaĘ łow(A ideoloBĘ, . nić n,uką, dod.ltm do I*i.iipolilyłill

^_N_aon6i 
Fałrylhy vald n tl ó FolĘe po1.8. ns.żym h)m Ućz,żnel ,ell.k\i, o polllyce iŻyci;pol,IyclnJ m, P.lni " |ł \po\ob fUntcJę łulluówo edll€c}Jną, A[nfu_k o pohlyre lylto Wy, poewbją. Wci€e,e pmtry!arch qieków co

do lytoru d/Elan,d lyn hoPJ lhca ie vycją8dc Ą wĘ! lym, Ł|Órry pr.gn4./Bh fu|Ml|nE , \Uw6ennie, ,J, 7 Ąho*Mień lo/tro.(i polłr;nł, Ńi;m,rm howFm byc Podm,olem v lol§e n,e b.di. żdolnh.ló:
ótJ€ilenla {\Brtźi]nych vla(nęo ńiej... " lym,qrcie, i Wę. oł,Ę,re
n€ lńĘ§ow: osobl§egoj ErupołePo , fuDdowćfu.
doboru vodłół dzE|mi l uz.§adnrcnE t€!ó lmki,
ren.}śji n,d sralecaGci! Dodrlv(h dzmifu
Posia&niś vsponnhnych zdolnoś.j *ym8a od jednGlłj wi.lu dr§Fzycjipo,ndl-4!h l np umrc|dnoścl órśe,óndl,j. |l d.iD. h,, N"bovNąŃyih l;;,żo|no<, do Ńńoko rcli l \yiuaiąh m8@reych rmNj.] ale ów .ź łi;@) o §ń lar n.uĘli/o\& lunsz §Mlłó\ \"lidomoti .pold4ej, mi_Jżjl idmloghznefu d)$Uru łebń unlei ptrkRzł opłolrl łrkm8o
Ańana m\denlfl pol ycln.€o /ileł nE l}ll. od loli Bledż} Jałó czynnrb

J§ruJe eeo Jktr no;clł * pohljĄ ae|.fĘf, /}!l, §pohane8o,lklel4 Ównp
od .po$hu.poimowm|J po| vłi co r{ b.nl,.m ,le pŃą8a a §oL ni.b._ndlnetoę\q !J.lff.\!ne I kł w l\onrep.ii Dolilyłi j.*; riebwela §Plau3mt w\pójnoly, lPn\ no.J,]mml (fu}jnJ ronż polĄki, ś/U[a pohlrM'e8ó
hrilenlo lo umiei9lno+ d,J,nk 

" L,fui.&h ,"h,€jącrch mor,woś.,, '].t Mu,Ę połlyk, ó7umial Ąry{oFl.\ NJFyŻszyń ku\/leń odh.M \h kn, klopołf, | §*Ńh d/iJ|żni&h |4o}c odwJge / onmmonĘ, a ui§c - pl |o uJął
,, F.ldfun -,Jońdył m podkl,d]ie F,lŃy.7nym'' ro6r ni. urały-,iii_
ń,! odwl.c7n).h /Jsd §PlwEd|inoic|, ll.r. dobń pub|Ejr,

NaLm,i{ 
" *onq$a]nvm ledrF Dołl) tr qnu}' myilenE o nieJ pólęa

na,haŃo!żni!rcz*jłżn kmp@bos}ń,Brupo}a dayla ap6da w inĘ w!lel l.PÓh.i |ub nad,żdm|, Poleg.lo nJ lol.tlru}m Unalhju pr.lffiq,
sPolq/ny.h § §ylu4jl,8dy int.resy ,ro. \ą \4*,óqo /8odm..żę+|No airo lffow, w pEkE pol,M.mj Jos*oF bW.JĘ dl ie metod} mrlEzy8ffi,
l!łl!h \yforii, 4sd, @n*rs§omn[n l slohl.nr, l|)rk j.dńar ;o'jś.rc
oo m/u Ęłn,lomp@mińs}ch żallddi weinF|y prz.ż!ł)olr{i€ boriel Fy.ch_olog,ńkh łd.hum.nv4ji panŃmu, F/y!E)|&ii,obĘ N,osich h;c;,olr_oiĘn,ęcld pdeumieni! @ do Esul v.polóld]Uił ca\b l€/ Fdynym\Ń§oFn M! Ę4nE $ lkii \onn*ios€J J.{ 3fomulowl. tr 9polnego i *v.
nego cclu, hó€8o osią8nisie wF€a wśpóldział.nia wgyśtkich śron.



u kol€i śzluka nyślŃia pohycnego wgdiug kmnikovej rm,Fji pony-
ki lo umtjęhość dosfz,gdi. zagBżó, idenlyfitó*ania pdefuja]nyó wrocpv,

MvsliŃ,iry kĘżł wobl Ń/ple!MiuJ f*nęlacEo, \il pohtvcmjĄ,h, ho
f rhuilnf iUb w p?yvlo,.l mosbb d,Ą\ do Podvo/.nń ladu kon{y' cy}
neso, .J@Flycato l p,rrly!/n}m "Ilr*dz@em 

polilyc/ne!,U ńyŚleni' i pc
lrivrego ,rolynrru p,Jl c 5óń t J€J 7dolnN o]óZME {iuMi},a

l *i.,ii,. " 
qe,,u r*,"rlnv.,/uk polil)tl,o q/fuka,rednywaniJ pclD

cbu dla dcyzji ńkycznytb b.z sięsoia po śodki publicdej Fsul&ji, sĘd
dNnyD ten;ń nyśl6ń politycńćgo jes fu śkut€nośc i€chnilr r4dmia,- 

Punktn dk.kcyinyn nyścni! pohyczrcgo je murówa łi,dża o w§zy

s!k!h Mkl{h P;ylŃj\! pólil}taej , /trkzkach, tr'oE mi§d^ nini ż,
,hod,t Albo"ie. l";no bylob) $Ę4c vę s*l.dońF do bj,żąe| gry i wal,

łi po[ŃĘj b9 Fj nzumienh, Do oDńieóii aś .l(l alEso łoin Fli§l*8o
ń*'d" p. pi.*-. p-*"i. .-kfu molvgJcyFrrń lez4cr'h U pod\lat d/i,_

iń mLMffi(,h aownn |dlnslel, jdl ,/oĘmialdrch 8Ep, Po dd8ń F
kmin lrla (;b,ck§"R], syufji, n, podlo/U kóre| LVJłUJ4 sę fftfury m
tFvćyjre, t - po tEti. - vylay9mi. tndeeji Nzwojowych syśtćnu łlldzy
paiś;;łej - odneacrch śję do j.go sl,Ukury i funlrćji, zlożqoś, nabii pG

lnyki spnwio, ć r| m/uTińi. w)mĘ, { .m.lyćheBo Mpó7nanu
, $okrmso podmrctu vladzy pf{łowe| l jeeó budowy

- §§ltlDiy oĘMjaqjnej .piratu pańsi*a
fm śvildomości (kulfu ry] polirycaej

efekłMości etmmicznej i pokkmmi.aej śrcdków publicńej Egula,
ćji lał w obrębić politychie hĘanirewmego ModU, jak i v §osunkacn

Do mnmieńia życia poliłćre8o dmhodzińy EM na drodF wyjaśni,ń n
cjonalńy.h i *yjaśnień irżyczynoĘth, Dl.teso teź podstlvo*Fi E8ltdi ny-
śi.j, ń'lry.a;Eo v ń8uly l p,Fdry badanił polbloci(4go o|Ł ,,Buly

6i@l*N ua\żdnidH lMNi sFr6/nie n*kn,e Ejmlinu opąne8o

ńaoM unlulokyn F$doniód.,!hew {,nó m ż.led§,. eżf ru PUfly
ni nyślmi! pd&h;so, ,deolo8]9rcgo, m ó*, nśtyf,kii. złUd?f,n l,r *fuć
@lowi.koui niąbędnycb, od%W y bołicm lfd mukę świar dltĘ sję,
wedhl M, wetq. nifuośną, 'żelmą 

!da|h". ledMk to tg!ł ircjodno,
il Dom{rj.hdią ludżi pfźd ,.wycias iń Ję / blds ,8nmxji a chG
lwi *lsnych Ńlow" l nie hrcn,ajł Ęso farfo polFodeńi!ryme pńĘ d}Ą

**,lif,teji *]syczrcgo MlifiU i łyórimj poącji @jmalności Huki,
w §laó.ić.lxży D6tnik gry politymej miń §Mie się mi.ipoli§łi€m

povińim -.hoć prcz Do'Ml być mini pontobgim. I'buini wĘc dnżyć do
mnDiąia ży€ja politycbego, któE bytohry *olŃ od:



ócE}M tsi{'z,my wów(6 ni. b. o jcn, d. lo @ F"gnim, *idzi.ć),
4iśryf,to*Jłch yyobńż.ń i 4isyrllo*dylh sdólci, ńĄrci pżdnc
ćm j.rł pąńfu i dżiit łi! j.go ńslcjoEiugy, dzi.,}dse; Yrd&ei!
polny.ft, *k$y Md| i j.go hirdą . i.tż ire Mldy @, Fz..L*szrs*in. krĄy \polec-. i in mh w żyti! polłFDyń,
fu, MiĘEo nddilta! (bńe.dyn6ri| *i.ji hi§bij), Ęi§tokj te&
n, dz.jó*, krn ld*oyimti (F/yjno*m,a D dob.ą ndgł &łt!lw._
nych vdó&i i mlywóę dzi&Iń). sr&€ólni ćhod' o mirrni. niiłnoćci
ę śoM*! do pm8młó* wybMrtłL pd.yś&ojonrd F!!!8móvymi .t+
toBjmi. l trtż odponoćć n! d€magógĘ !6nii .?ozy.yjnrh.

- o@ od ul€łości woĘc p€6*uji a potM{ d.fujo.ihy.n EbnĘ. t t_
n ńnipo&.ji, nowmyó * publiMF didog! źada.ró i źłd2oycll
wań}n i fuodzidnym @lfr połi§cznąo nyśloilid t ż oeliloi. śtG

suntu polególńych dccrżji i rt2iah]ń ńnt jo@i6zy p!ń6lv! & inląqó'
óżnych *la i !ńł s?okcD}ah.

obFMi aŁfu.lŃ źyci. pdi9.fu mfry do .żyni.ni! z firidni ot*.ĄL
6i - część b.żFćdt ó i beizi'j pośEdiił Mów oberyo@yń *yd;żń i.bł w chwili ob&lwji d, Fzyśrości. Na dgbrł erdo śt to zjiwi-
sr. noĘ. p.}'uijjła §Ę po d pi(ssł v hiśorii ltd,łfj, T.rn ,jŃislin
Ęb ńn F4tmk łEró$ xlx i }c( ddnokeru |. lohyh i posśrłi. pE_
ni poli§oytł, w dwud&rF *icłu ai 9prew.dai. do mabró* ni.
nllnyó timi ,rmorej. 

'.dn,ł 
bfr&om wi.dzy o diezyn e$ju lrid&i

,rhĄji pol,,ymi ńóŻ. oós. dc u (nrryn {oFth ,łd,iĆ, w lyń cń
- t6l@ri, drrizy świdŁń kii, . wi9c *llzysloni! qi.dz, o prtłidiob

ś.ard, życin ,pokćaęo o óźn!łn §taniu o§ć,lfu&i Dząi ńin ó!ą*t_b @Ł ,vp.tryłać inEBują.e 8o litwisto m.b 'łtej ąroć.il Fz.d.
wzys,tim .łltfufri@j .bltry Ęoheńślł! 

'ąe 
w..toiciŃ.zrn

ż.!Ęi.m i61 umbjwiai. &Ęgo zj!łi*. * FGFriywb dtqofrie
ftj, Np, i. 

'h 
fudm-ji v§półBiyct Ęoec&ń..Ę pod wdyłą te

kjne8o noeesFlo Fx*fu |chnimąo ltaćićj Evoł.ji pfayił)

- u928Ę&ie hŃrM, *yffi zigi,r. d. 
'rzyć 

eli4 ńr*jźoćci
7 d.]ą FaJoś.i. zrbż óć. kóń ! uhodżi Edii U}' ił Elod! ń.Łą, ż. ł aid46oś.i @ńĘ minionyd 

"1!łym 
.itt łfui. ii.e

amiad. Eańi.j9óó.i'ł1 N. MijrnJm hlbb ,i{zy o oó! 6z.n pru
Bów mzwju }*i.8oś bkrłdu śpoł@F*o _ iąo f.ł ,*t!łEj i h,poFu.d2lFld, (ru żĘim&l nEhdindł mijy 4bećżtj Pol€.ful. łdĘ End.furi lrMiMi, opowmn doll nntrlych pm€w. Mimici. po*ini.D *ytczydrrya
hĘó&§tzu Ęiedł o FeilrwFh śLUlt dr rhn|ńrcb d?ilhlń - do b_

e'ląF'.'o'LdĘlyeóM-'Jlr*



qo, by oświ€tlać Ę siedzą (dźniej%ść. Dziękj lóńU nożliwa jćś do
p€wn.so sopnia - wśĘpna oc.n, mgi oŃeNowóy.h wyddeń,

- ł zwiszku z uniseMhvń chłak Em obedej fazy dziejós anllia ży.i.
polnrcbeeó dowóln.so spoI*zeńsw! ńuśi ńił wymid glohalny, losin_
na ofu Uwzg!ędńjaĆ żw negilody. Tfude. dmbla cywilizeyjńe8o (oz,
wiążań .konomichych, kon@pcji org,.iayjnych ild.) jsl bowiem znalień

w \chem,lyc/n\m UĘ.lu ń)llenie o pol,§.e uk].d. J. u M{.p!tącv c'€

l, usł.ląie i rozpozMić nklualnej sytuejj poliiycaej, cbodzi tu główńi€

o uję.ie dmeo zjałiśka ja}ó osniya BcFśniej p@e§! hiśo,yarcso. podcią-
gnię.ić pód ódpovi.dńio skMt&tyewane ł śwćj ftści pojęcie, a ,.tżć o Umi._
śżiai€ so w sDsej dy.iDicnej calości spoIszŃj (opis snuhuIalny)

2, rckonśmkcja cią8u senetycnego, łtóregó inieE§ują€ n6 d@eni. jes
o§l niń oAóiw€m, c.len teAo abiesu iest od|wofrig podIoi! hŃoryMie8o,
z kór.go qyra a obśWow e zja*iśko.

3. .eD łyiśnimh Eioalnego i Drz]tzyńóft8o, wyjaśnidien tżebi N
o8dnac dw! kompooen'y, a.asĘpnie Je powĘzać:

a) §!bie*tywny. @yli odpówićdżić m Prlanie, dlMgo dre czynno-

b) obie*iywhy,.o czynimy Drzywołując odpołi€dni€ 
'łi.rdEni, 

opku-
jł.e zależDości niędzy nasani fakló9. Np. niędży wyłomien peMych cayl-
ności. pojawiłi.m §ię ołEślońych sta&ów.

4, slŃwanie zdobytj wiedzy do bzstrzygania F,klycaych pról.ńół *y-
bofu dżirłań póIitymycb, wMdyń adanien jeŃ iu dena dzialalności polily-
łów, Nie chodzi pży łm o wyslawidie poIiiyk n &.n a sFawołoia cho-
dż z.ś o emę pośĘ.łmi, poliiyki z punkiu wiczgnia noaiłrych altemalyv
dzidani! uoz dosĘln.j wiedzy, wi€dzą tą móglby ńwni€ż rozpolądźd poli-
tył. ldyby 1yllo byl bardziej Frenik]iwy, dllekowzrMy np, w łaźdym ra-
zie nig chodżi o łićdżę. f,lóa rożlożądn hiśioryk łigdzę o ddekciężnyćh
ąy p€lnyó sl\ ł h łyborów poliiyki. ŁiNo boyiem być poliroloeovi óą-
dłn po śzkodzie p{Inyke wdościowanie dzialŃ polilyb Ędź śufiaiyłnycb
3kurłów dźi.rań podmiolów zbio@yy.h skład! się z lĘ.h warn*:

a) deskryp'yvn.j, zIożdej zdeń pmk.ycayó w,lońł dzial ii oEz
jego stltlół, chodżi prżcde iry!*iń o odpołiedź n! prfui€ .zy uó^e ś,od
ki działfuia byiy skai.czne, oam achovń polilyca.8o {kcyd.nia Gpraa
ł*' lidovnicżgo) mlsi uvzgldniD zakes luloóomii, §vobody dziali.ii|
MbhEi wot c kĘgu pźyło<l@go, *obćć gnpy spol*rnej. kńEj pź€vo_
dzi, §obd konkurenów na *mie międzrrorcdDwej, aobec ekspenów i doiad_
cóv, wańy je§ lćż poblem rafrcj G.y @lności ńżlych stmdr\9 rczwo,
jowych. z probbnem wiqź€ się l§enia avinimej i ńiawiniMej ńiewiedzy,

b) kontrfiktyczneJ | €zy poliryk dzio]ający w okrcślmej §ytu&ji z._
lnęMe| mogl wJbńi ńnF trh bądz mne łodll rh ojąlDęclJ, o mo/n.



brlo zbbić inrckj, l€pi.j? J.śli popżdnio i.t@§ov.lo ns ja! dziahjąćypodńiol, obo/ poh\fuy pNż.3,] sy/ł&ii.}tEj, rwĘDĘj, b fu,.j;;nmv *ybory polnvk źr p,vi p}tny vy nonąpił optnilńh.'sy,rśń M.{wą{.,{ę, ę dżhio"ć, olbĘjący ó?poP4da vrdżg o inny.ń,nm,lyq h drale6. wie. kóĘ / nich o*Mł} się ni@dbt'fzn., Żja p.r,rdloGl]l€ae rĄldy d4ilsnia, ńoa wsłJać bled) rmeFjl i btędy @],mji(łcEz \pory o vtrę hiqoryrzt mogą nE nEĆ ko@
. !| ał.j,olo8i. zń.I Jat Gnr 6bbłe reAlbly i Użyre {r.dt, dzi,Lnl! pohl\rd / punhu qiden Dffoeio\@r(h, śqhlopóslłdos}ń. uni_sĄ{lrylh !Ą ndodo"vch, Po|JwDtą yę |U \D&y o k4bid ufuowl.:
.ż) N !o o4 316 opinii publr!.j !/y ele, llÓF $bF poMwil d/olżjł.yldNl MlWMlm f/y .rbMlnrc reAfurn} inFĘi nali,dNy. .D*a ;;lmai o) dJ\J odpoEred4a]nojlil w efe(.r , m/lila .b|ć śil cn; fo

Dople{ lDFĘhok ódmi.n,,, wMoi"ioleD pon§U no7. byc po.1ślo,
*:l !trJolRhnicAj!h Uololńien, ś/lulipohlyl, Jł wyn*o ż nerh b/laan 9lufu D7wi4zyw,nio żadii ryzyko*ńych

oF THE PRACTICAL RJNcTloN oF PoLmcnL sctENc!

't']F preri.al v,I!e ol polilicar $i€rc is thal n !*h€ś , conśios. ańd ndfunio, fn(llm abo pol l.\ , PohlicJ] hfe As @pNćd b lmnm
lhnr m3, |hP \ i€nlifi, , rłDml 

' 
et,minJnM ol poliln . po\;.B f,ve i nviduncmrnśhnc., l |l ,\.! FlJircMlnMlual and pmrNu5]łynmk ń|Ńingi2, n h a cn|icdl lhńUn8. Mnghs @ lĘhl ! dislurlcd lńag; of MLł ń;vuios org iz.tio§ .ftłc b reoh lhen ains: 3, n l*h.ś go!6lilirr; 4,pmpd[F. ąnd §, 8lobal lhinlJng, ln ńe P6p*lne ed gIoĘl'ńinuns M|Ńad,on ol lhr noi s óf !FuoI h^tdi6ophy, hisldioaEphy, fuar PĘd|dd dull,dvlce Eke\ dĘ, ftr {yl. ófńe *ińtlr lh,n}]na ańU. poLnc!młl.\il pośjb|. o appni§ ńe c.lib.l ol ł Pohk, sućh opFaisd mclud.\,n_cw|Ułlotr Ul,ńe p&i(r] quł1,6 ol onc\ i!lion\: m eI pG| ev utimor Ę lnJ reVlk_ol fr.\ mionś, fucp.ual .fu( od p@ra] elrm; łnevdUJM ol ńś fiml E{h§ ind m..n\ u*d,n ń. lighi ol phllosPhio],ol6d m nJllmJ' lilk\ o'|b lh€ ibll y b Undfrq d .nd valk Poh|K,ńaJ E J baę loJ \mioEóńi( al 8eńąallamns lhe M ofpo|,|ks, ńd is lhcfi ol blv,n8 nśły ks*s,


