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Szanowni Państwo,  

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,  

 

Współczesne dyskusje w polskiej politologii na temat powstawania i 

uprawomocnienia się wiedzy politologicznej stoją pod znakiem zróżnicowania wyobrażeń o 

tym, czym jest nauka, jakie poznanie rzeczywistości ma charakter naukowy – w odróżnieniu 

od potocznego, literackiego, medialnego. Z tym wiążą się odmienne, nawet przeciwstawne 

preferencje w  kwestii metod oraz technik badań. Nie brakuje też tendencji do 

absolutyzowania określonego profilu badań (zwłaszcza empirycznego i użytkowego), 

przypisywania mu wyłączności lub „wyższości” nad teoretyzowaniem.  

Z jednej strony, faktem jest różnorodność oraz komplementarność często 

odmiennych stylów myślenia i badania naukowego, gdzie uwidaczniają się różnice 

wynikające ze społecznego podziału pracy między empirykami, reprezentantami nurtu 

normatywnego i teoretykami (a wśród nich między orędownikami eksplanacji a zwolennikami 



interpretacjonistycznego ujęcia zjawisk). Tak czy inaczej uczeni w ogóle, w tym politolodzy, 

muszą  uświadomić sobie własne miejsce w tym podziale pracy, zwłaszcza w kontekście 

związku pomiędzy naukami podstawowymi a stosowanymi, między teorią konstytuującą 

dyscyplinę (zwłaszcza „rodzinę subdyscyplin”) a subdyscyplinami. Z drugiej zaś strony, 

faktem jest też funkcjonowanie skodyfikowanych, jak i nieusystematyzowanych sądów czy 

opinii, w których powielane są stereotypowe przeświadczenia o kryteriach naukowości 

określonych metod, dzieł, także – gatunków wypowiedzi. Wiele z nich wiąże się z 

obsesyjnym poszukiwaniem „unifikacji”, „standaryzacji” pracy naukowej i kryteriów jej oceny, 

a także z formalistycznym rozumieniem obecności w międzynarodowym obiegu wymiany 

informacji naukowej, jak i osiągnięć naukowych. 

Na tym tle nieuniknione są dyskusje w kręgu obdarzonych samoświadomością 

metodologiczną badaczek i badaczy zjawisk politycznych nad naukowymi stylami poznania 

i badania polityki, nad poznawczą pierwotnością lub wtórnością określonych płaszczyzn 

badania, komplementarnością i/lub konkurencyjnością, alternatywnością pewnych stylów 

uprawiania nauki.  

Jak słusznie zauważył, i po części prognozował, Jean-Claude Kaufmann, w 

pierwszej dekadzie XXI wieku na oczach współczesnych badaczek i badaczy zjawisk 

politycznych urzeczywistnia się nie tyle zakamuflowany, co wręcz jawny, spór o metodę. To 

spór, który dotyczy miejsca teorii i treści tej teorii w polskich badaniach politologicznych, a co 

ważniejsze, to dyskusja, w której stawką jest proporcja między badaniami doraźnymi stanów 

rzeczy w określonym miejscu i czasie, analizami i ekspertyzami użytkowymi a namysłem 

nad tendencjami, prawidłowościami, próbami uogólnienia; między opisem a wyjaśnianiem 

lub interpretacją; między rutyną a kreatywnością myśli; między dyskontowaniem wiedzy i 

metody uznawanej za pewną a „rewizjonizmem”, heurystyką, sceptycyzmem poznawczym, 

skupieniem na dylematach interpretacji, na antynomiach i paradoksach zjawisk. Ta 

polaryzacja wyraźnie uwikłana jest w stereotypowe przeciwstawienie między science a 

humanities. 

W tym kontekście, upominając się o „współczynnik humanistyczny” w nauce o 

polityce, chcielibyśmy zaproponować dyskusję wokół poznawczego i badawczego napięcia 

wynikającego z dychotomii: scjentyzm versus niescjentystyczny model nauki. Refleksja taka 

jest potrzebna również na płaszczyźnie pragmatycznej, skoro powstaje pytanie, czy w ogóle 

jest lub jakie jest miejsce dla humanistycznego i teoretycznego nurtu w nauce o polityce 

w warunkach egzekwowania narzucanych naciskiem polityczno-administracyjnym 

standardów unifikacji wiedzy czy osiągania parametrycznych wymogów związanych z 

umiędzynarodowieniem wytworów pracy naukowej – szerzej Uniwersytetu. 



Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą, funkcją i przyszłymi zadaniami, które 

stoją przed uczonymi, zwłaszcza zorientowanymi na pogłębianie refleksji filozoficznej i 

kulturoznawczej w obrębie nauki o polityce. Także nad tym, jak podtrzymać i 

zoptymalizować związek między teorią (eksplanacyjną, interpretacjonistyczną lub 

normatywną) a empirią, między metajęzykową płaszczyzną kategorii nauki o polityce a 

wskaźnikami i technikami badań jakościowych lub ilościowych. 

Chcąc dochować tradycji naukowych spotkań na naszym Wydziale proponujemy 

Państwu aktywny udział w dwóch panelach dyskusyjnych.  

 

11:00 – 13:00, Pierwszy panel dyskusyjny 

 Prof. M. Karwat (Uniwersytet Warszawski), Scjentystyczny a niescjentystyczny model 

nauki o polityce  

Prof. B. Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), Humanistyczny rdzeń nauki o polityce  

Prof. St. Filipowicz (Uniwersytet Warszawski), O niezbędności hermeneutyki i walorach 

poznawczych interpretacjonizmu 

 

Przerwa kawowa: 13:00-13:20 

13:25 – 15:20, Drugi panel dyskusyjny 

Prof. A Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Perspektywa kulturalistyczna w 

naukach społecznych i humanistycznych  

Prof. W. Anioł (Uniwersytet Warszawski), Politologia i literatura. Wkład wybranych 

gatunków pisarstwa w studia nad polityką     

Prof. T. Klementewicz (Uniwersytet Warszawski), Wzorzec politologii humanistycznej  

 

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na platformie Google Meet:   

 

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/kiw-dvef-bkx 

https://meet.google.com/kiw-dvef-bkx

