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Dyscyplina nauk o polityce.
Status teoretyczny i prawny
Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Arystoteles

Pozytywistyczna wiara dziewiĊtnastego wieku w moĪliwoĞü uporządkowania
i opatrzenia wszystkiego odpowiednimi ¿szkami, a nastĊpnie wprzĊgniĊcie w odpowiedni system klasy¿kacji (ex de¿nitione rozáączny, zupeány, zamkniĊty) zrodziáa równieĪ potrzebĊ podzielenia nauki na szereg dyscyplin. W osobie Augusta
Comte’a upatrywaü moĪemy ojca nowoĪytnych klasy¿kacji nauk. Zaproponowaá
on záoĪony podziaá, gdzie ten pierwszego (wyĪszego) rzĊdu oznaczaá rozdziaá na
nauki teoretyczne i praktyczne. W ich ramach wskazano to, co w dzisiejszych systemach okreĞlone jest wáaĞnie jako dyscypliny. Naukami teoretycznymi miaáy byü:
matematyka, astronomia, ¿zyka, chemia, biologia, socjologia. Inną dziewiĊtnastowieczną systematyką jest ta zaproponowana przez Wilhelma Windelbanda. Jej
celem byáo wypracowanie rozróĪnienia miĊdzy naukami przyrodniczymi (nomotetycznymi) – uĪywającymi prawd ogólnych do opisu przedmiotów badaĔ, a humanistycznymi (idiogra¿cznymi), które z racji obcowania z bytami jednostkowymi
nie mogą korzystaü z generalizacji w sposób niezawodny.
Pozytywistyczna wiara w rozum ludzki, zdolnoĞü do skatalogowania wszystkich
zjawisk przyrodniczych i spoáecznych obecna jest dziĞ tak w potocznym myĞleniu
o nauce, jak i inkorporowana zostaáa do polskiego systemu prawnego. Podejmując
zagadnienie nauk o polityce jako dyscypliny naukowej poprzez odwoáanie siĊ do
wyobraĪeĔ na temat tego, jak powinna ona wyglądaü, wyobraĪeĔ materializujących
siĊ w procesie powoáywania wydziaáów, czy instytutów jej dedykowanych na uczelniach wyĪszych1, bądĨ poprzez odwoáanie siĊ do regulacji normatywnych, zbliĪyü
1
Pozycja organizacyjna wydziaáu bądĨ innej jednostki naukowo-dydaktycznej, w ramach której
prowadzone są prace naukowe w obrĊbie nauk politycznych wskazuje na sposób postrzegania jej
przez wáadze uczelni oraz tradycje związane ze sposobem prowadzeniem badaĔ i obsáugą procesu
dydaktycznego. Konkretny schemat organizacyjny sugerowaü moĪe np. związki z innymi dyscyplinami
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siĊ moĪemy jedynie do odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle w ĞwiadomoĞci spoáecznoĞci akademickiej (w pierwszym przypadku) lub umyĞle prawodawcy (w przypadku drugim) funkcjonuje idea osobnej jednostki klasy¿kacyjnej dla nauk o polityce.
O ile odpowiedĨ ta bĊdzie áatwa do odnalezienia, nie moĪe byü jedyną, jakiej naleĪy
poszukiwaü2. Tak samo istotnym pytaniem jak to, czy w ogóle byt, idea zaistniaáa,
jest pytanie o to, czym ona w istocie jest i jak jest zbudowana. Próbując przeanalizowaü to drugie zagadnienie, zmuszeni jesteĞmy rozwaĪyü dwie zasadnicze kwestie.
Po pierwsze, czy istnieje i jeĪeli tak, to jak wygląda, powszechnie przyjĊty podziaá
domeny nauk o polityce na subdyscypliny – co wymaga odwoáania siĊ do ¿lozo¿i
nauki oraz teorii nauk o polityce3. Po drugie, czy istnieje powszechnie przyjĊty schemat wewnĊtrznego podziaáu jednostek naukowych podejmujących tematykĊ nauk
o polityce, z którego moĪna wydedukowaü, jak sami politologowie chcieliby widzieü
wewnĊtrzne podziaáy w ramach wáasnej dyscypliny naukowej.
W ostatnich latach zarówno w literaturze zachodniej4, jak i polskiej5 – pojawiáosiĊ wiele artykuáów dotyczących tego, jak wygląda, jak wyglądaü powinna i czym
wáaĞciwie jest dyscyplina nauk o polityce6. Dostrzegając potrzebĊ zebrania dotych(chociaĪby naukami o mediach w przypadku wydziaáów nauk politycznych i dziennikarstwa),
czy teĪ deprecjacjĊ nauk o polityce w przypadku odmowy powoáania autonomicznej jednostki
i funkcjonowania katedry, czy instytutu w ramach innej jednostki organizacyjnej reprezentującej
dyscypliny, które moĪna do pewnego stopnia uznaü za pokrewne jak: prawo, socjologia czy historia.
2
Prostota odpowiedzi uwarunkowana jest w przypadku pytania o stopieĔ ĞwiadomoĞci spoáecznoĞci akademickiej przyjĊciem argumentu, Īe schemat organizacyjny uczelni jest ich manifestacją.
W przypadku rekonstrukcji ĞwiadomoĞci prawodawcy wystarczy odwoáaü siĊ do przepisów prawa –
w przypadku polskim przepisów okreĞlających obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny.
3
W 2010 roku odbyáa siĊ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja
Czym jest teoria w politologii? Referat porządkujący zasadnicze kwestie związane z teorią nauk
o polityce wygáosiáa Barbara Krauz-Mozer. W trakcie wystąpienia poruszyáa m.in. kwestie związku
teorii i ¿lozo¿i (w szczególnoĞci ¿lozo¿i i myĞli politycznej). WiĊcej zob. B. Krauz-Mozer, Czym
jest teoria w politologii? Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku, http://wnpid.amu.edu.pl/
attachments/787_Prof.%20Krauz-Mozer%20-%20referat.pdf, dostĊp: 03.2013 r.
4
Zob. T.V. Kaufman-Osborn, Dividing the Domain of Political Science. On the Fetishism of
Sub¿elds, „Polity” 2006, tom 38, nr 1, s. 41–71; tenĪe, Political Theory as Profession and as Sub¿eld?,
w: R. Kersh, Political Science and Practical Politics, „The Forum” 2010, tom 8, nr 3; J. Blondel,
P. Vennesson, The Future of Political Science, „European Political Science” 2010, nr 9.
5
Zob. R. SkarzyĔski, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza
o spoáeczeĔstwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Biaáystok 2012; M. Karwat, O ksiąĪce
Ryszarda SkarzyĔskiego pt. Podstawowy Dylemat Politologii, „e-Politikon” 2012, nr 4; W. Jakubowski, à. ZamĊcki, Status teoretyczny nauk o polityce publicznej, „SpoáeczeĔstwo i Polityka. Pismo
edukacyjne” 2012, nr 3, s. 149–160; J. WoĨnicki, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej”
usytuowana w dziedzinie nauk spoáecznych, „Nauka” 2012, nr 1, s. 133–151, P. ZaáĊski, Subdyscypliny empiryczne w naukach o polityce, „SpoáeczeĔstwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2013, nr 3,
s. 161–178; R. Szarfenberg, Nauki o i dla polityki publicznej: podejĞcie teoretyczno-metodologiczne,
rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/npp.pdf, dostĊp: 03.2013 r.
6
Na potrzeby artykuáu przyjĊto, Īe nauki o polityce mieszczą w sobie zarówno to, co okreĞlone
zostaáo w dalszych partiach naukami o polityce sensu stricto, jak i stosunki miĊdzynarodowe, polityki
spoáeczne. Jedną z tez artykuáu jest to, Īe wydzielenie odrĊbnej dyscypliny dla nauk o politykach
publicznych jest sztuczne i związane z niezrozumieniem przez prawodawcĊ anglosaskiego systemu
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Dyscyplina w teorii
Warunkiem sine qua non podjĊcia tematyki zarysowanej we wstĊpie jest odrzucenie stanowiska zakáadającego postdyscyplinarny7 i postmodernistyczny paradygmat postrzegania nauki par exellence i przyjĊcie poglądu o zasadnoĞci myĞlenia w kategoriach nauki skatalogowanej w obrĊbie poszczególnych dyscyplin. Jest
to teĪ warunek podjĊcia rozmowy o badaniach: inter-, trans-, multi- czy wreszcie
crossdyscyplinarnych. Przy czym kaĪdy z tych terminów oznacza zupeánie inny
rodzaj dziaáalnoĞci naukowej. Kolejnym z niezbĊdnych warunków jest doprecyzowanie tego, czym jest dyscyplina naukowa oraz jakie są sposoby delimitacji poszczególnych dyscyplin. De¿nicją wyjĞciową do stworzenia de¿nicji operacyjnej
na potrzeby niniejszego tekstu, ale równieĪ na potrzeby dyskusji na temat nauk
o polityce, jest ta zaproponowana przez Leszka KrzyĪanowskiego. UwaĪa on, Īe
dyscyplina naukowa to „doniosáa spoáecznie, uksztaátowana i wyodrĊbniona ze
wzglĊdu na przedmiot i cel badaĔ lub ksztaácenia czĊĞü nauki w znaczeniu instytucjonalnym uznana za podstawową jednostkĊ jej klasy¿kacji”8.
Pierwszą uwagą pod adresem powyĪszej de¿nicji jest to, Īe wykreĞliü naleĪy z niej kwestiĊ warsztatu metodologicznego charakterystycznego dla danej
dyscypliny naukowej. OtóĪ uznając, Īe w szczególnoĞci róĪne nauki spoáeczne i humanistyczne wspóádzielą wachlarz metod badawczych (kaĪde w swoim
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czas wypowiedzianych poglądów i dokonania analizy komparatystycznej miĊdzy
stanowiskami anglosaskimi – do których czĊsto odwoáują siĊ osoby odpowiedzialne za reformĊ polskiego systemu szkolnictwa wyĪszego – i rodzimymi, oddajĊ
w rĊce czytelników niniejszy artykuá. Nie roszczĊ sobie w nim pretensji do tego,
by byá ostatecznym sáowem w dyskusji, a raczej gáosem w niej oraz podsumowaniem dotychczas wykáadanych racji. Postawiáem przed nim dwa zasadnicze cele.
Po pierwsze, ma byü to przeprowadzenie analizy tego, czym jest i jaką wewnĊtrzną
strukturĊ ma dyscyplina nauk o polityce. Po drugie, dokonanie swoistej „subsumpcji” i tym samym zestawienie stanu faktycznego oraz praktyki z przepisami prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. WyraĪam równoczeĞnie nadziejĊ, Īe
gáos zostanie wziĊty pod uwagĊ oraz poddany merytorycznej krytyce, którą wobec
tekstów przedmówców – w toczącej siĊ od co najmniej dwóch lat dyskusji o teorii
i dyscyplinie w ogóle – moĪna odnaleĨü w niniejszym tekĞcie.

klasy¿kacji. PrzyjĊcie powyĪszej tezy uzasadnia przywoáanie literatury dotyczącej teorii nauk o polityce publicznej jako przynaleĪnej do teorii nauk o polityce.
7
Zakáadający, Īe stopieĔ skomplikowania zagadnieĔ wspóáczesnego Ğwiata nie pozwala na posáugiwanie siĊ samym terminem i jasną delimitacjĊ poszczególnych dyscyplin wzglĊdem siebie. Nauka moĪe rozwijaü siĊ na zasadzie studium poszczególnych przypadków bez etykietowania badaczy
i badaĔ przynaleĪnoĞcią do poszczególnych dyscyplin naukowych, np. jak w przypadku Urban Studies – nauki o mieĞcie. PamiĊtaü naleĪy przy tym, Īe próba sprowadzenia nauki postdyscyplinarnej
do badaĔ interdyscyplinarnych zawiera w sobie báąd logiczny polegający na tym, Īe interdyscyplinarnoĞü zakáada sama w sobie istnienie dyscyplin.
8
L.J. KrzyĪanowski, O podstawach kierowania organizacjami, Warszawa 1994, s. 44.
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obszarze) nie jest zasadne uznanie w peáni samodzielnego ich katalogu za cechĊ konstytutywną danej dyscypliny. W skrajnym przypadku mogáoby to doprowadziü bowiem do uznania istnienia tylko jednej nauki spoáecznej, a nie faktu
wspóádzielenia metod i technik badawczych. Po drugie, odrzucenie kwestii dotyczących ksztaácenia – co uzasadniü moĪna tym, Īe proces dydaktyczny, mimo Īe
bezapelacyjnie związany z dziaáalnoĞcią naukową, jest jednak bytem jakoĞciowo
od niej odmiennym. Po trzecie, przyjĊcie, Īe przedmiot badawczy moĪliwy jest
do precyzyjnego okreĞlenia poprzez odwoáanie siĊ do podstawowych kategorii
wskazywanych przez poszczególne teorie konkretnych dyscyplin naukowych.
WiąĪe siĊ to bezpoĞrednio z dwoistoĞcią znaczenia terminu przedmiot badawczy9. Z jednej strony mówimy bowiem o przedmiocie w znaczeniu formalnym
– aspekcie lub punkcie widzenia rzeczywistoĞci, bĊdącym odmiennym od przedmiotu formalnego innej dyscypliny; z drugiej – o przedmiocie w znaczeniu materialnym, który moĪe siĊ pokrywaü czĊĞciowo lub nawet w caáoĞci z przedmiotem
innej dyscypliny. Tym samym, kiedy chcemy dokonaü delimitacji pomiĊdzy poszczególnymi dyscyplinami, kaĪdorazowo musimy odwoáywaü siĊ do przedmiotu badaĔ w znaczeniu formalnym10.
Przyjmując powyĪsze uwagi, moĪemy zredukowaü de¿nicjĊ proponowaną
przez Leszka KrzyĪanowskiego do twierdzenia, Īe dyscyplina naukowa to: doniosáa spoáecznie, uksztaátowana i wyodrĊbniona ze wzglĊdu na przedmiot w znaczeniu formalnym i cel badaĔ czĊĞü nauki w znaczeniu instytucjonalnym uznana za
jej podstawową jednostkĊ klasy¿kacji.
Przed przystąpieniem do próby rekonstrukcji tego, jak zbudowana jest dyscyplina nauk o polityce, warto poddaü analizie powyĪszą de¿nicjĊ. Podstawą wyróĪnienia dyscypliny jest przedmiot badaĔ w znaczeniu formalnym i cel lub cele
badaĔ, których realizacji sáuĪy dana nauka. Tak sformuáowana de¿nicja operacyjna
pozwala na dokonanie zaklasy¿kowania poszczególnych badaĔ pod wyodrĊbnione
zgodnie z nią dyscypliny. Dla zakwali¿kowania danej dziaáalnoĞci naukowej nale9
M. Walczak, MiĊdzy dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi. Uwagi o metodologicznym
statusie kulturoznawstwa, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, tom 1, s 22. Podziaá na przedmiot
formalny i materialny wywodzi siĊ z ¿lozo¿i tomistycznej.
10
Tym samym, mimo pozornej niemoĪliwoĞci rozróĪnienia przedmiotu badaĔ politologa i prawnika zajmującego siĊ chociaĪby Sądem NajwyĪszym, moĪna wykazaü, Īe mimo tej samej etykiety
(przedmiotu badaĔ w znaczeniu formalnym) w rzeczywistoĞci pierwszy z nich za przedmiot badania
(w znaczeniu formalnym) ma instytucjĊ polityczną, drugi zaĞ – organ orzekający. Niemniej z powodu
braku klarownej i prostej delimitacji przedmiotu w znaczeniu materialnym, bądĨ teĪ przez nieuznawanie podziaáu na przedmiot badaĔ w znaczeniu formalnym i materialnym, czĊĞü teoretyków moĪe wykreĞlaü go z katalogu elementów konstytuujących dyscyplinĊ. Przyjmując jednak to stanowisko oraz
oczywisty fakt wspóádzielenia przez poszczególne nauki spoáeczne warsztatu i metod badawczych,
jedynym elementem konstytuującym dyscyplinĊ byáby cel badaĔ, a to sprowadzaáoby siĊ wáaĞciwie
do poddania siĊ paradygmatowi czy teĪ sposobowi postrzegania nauki, jako nauki postdyscyplinarnej
i uznaniu, Īe nie ma moĪliwoĞci jasnego okreĞlenia poszczególnych dyscyplin. Tym samym, mimo
braku moĪliwoĞci rozróĪnienia przedmiotów badaĔ par excellence, a jedynie przez odwoáywania siĊ
do teorii poszczególnych dyscyplin, wskazanie przedmiotów badaĔ w znaczeniu formalnym zasadne
wydaje siĊ uznaü w tym miejscu de¿nicjĊ Leszka KrzyĪanowskiego za wáaĞciwą.
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Jego rozwiązanie pozwoli zaklasy¿kowaü konkretną dziaáalnoĞü naukową do
danej dyscypliny.
Odnosząc powyĪsze ustalenia do dyscyplin naukowej, jaką są nauki o polityce,
pierwszym, oczywistym wrĊcz, wnioskiem jest to, Īe – per analogiam11 do nauk
prawnych, których przedmiotem badaĔ jest prawo czy socjologii badającej spoáeczeĔstwo (áac. societas) – za przedmiot badaĔ mają one politykĊ12. Przyjmując
zaáoĪenie, Īe przedmiotem nauk spoáecznych zawsze pozostaje dane zjawisko spoáeczne, rozwiniĊciem logicznym tezy jest to, Īe w przypadku nauk o polityce to,
co polityczne czy teĪ politycznoĞü, pozostają zawsze wtórne wobec polityki – tak
samo jak to, co spoáeczne wobec spoáeczeĔstwa czy to, co prawne wobec prawa
i nie mogą byü wskazywane jako przedmiot badaĔ poszczególnych dyscyplin. Nie
wiedząc, czym jest pierwsze nie moĪemy bowiem, na gruncie logiki, wskazaü drugiego. Tak udzielona odpowiedĨ na pytanie o przedmiot badaĔ nauk o polityce
satysfakcjonuje jednak tylko czĊĞciowo. WaĪne jest, Īeby okreĞliü, czym jest polityka. Jej wielowymiarową (uwzglĊdniając róĪne podejĞcia badawcze) de¿nicjĊ
przedstawiá Leszek Sobkowiak13. WyróĪniá on piĊü pespektyw:
• orientacja formalnoprawna – polityka to dziaáalnoĞü instytucji paĔstwowych;
• podejĞcie behawioralne – polityka to dowolny ukáad stosunków spoáecznych,
w których wystĊpuje wyraĨna obecnoĞü kontroli, wpáywu, wáadzy lub autorytetu;
• orientacja funkcjonalna – polityka to funkcja systemu spoáecznego
zapewniająca jego rozwój poprzez rozwiązywanie konÀiktów;
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Īy sprawdziü nastĊpujące zdanie: Do danej dyscypliny naukowej naleĪy ta dziaáalnoĞü naukowa, której przedmiot w znaczeniu formalnym jest w jej polu badawczym
i cel badania jest zgodny z tymi, których realizacji sáuĪy dana nauka.
Tworząc w jego oparciu rachunek logiczny, otrzymujemy nastĊpujące, najprostsze równanie logiczne:
x=p^q
(gdzie: x – dziaáalnoĞü; p – przedmiot; q – cel)

11
Analogia ta jest uzasadniona tym, Īe nauki o polityce, jak inne nauki spoáeczne, powstaáy
w odpowiedzi na potrzebĊ zbadania konkretnego zjawiska spoáecznego. Dlatego, historycznie rzecz
ujmując, pierwotną i podstawową kategorią dla nauk prawnych, socjologii i nauk o polityce pozostawaü muszą kaĪdorazowo wáaĞnie prawo, spoáeczeĔstwo i polityka. Przykáady moĪna mnoĪyü
przywoáując chociaĪby casus ekonomii, która jest odpowiedzią na potrzebĊ badania gospodarki (gr.
oikonomia – zarząd gospodarstwem; w j. angielskim zaleĪnoĞü jest wyraĨniejsza, gdyĪ dotyczy odpowiednio sáów economics i economy).
12
Wojciech Jakubowski i àukasz ZamĊcki w swoim artykule Status teoretyczny nauk o polityce
publicznej jako przedmiot poznania wskazują politykĊ i polityki paĔstwa („SpoáeczeĔstwo i Polityka.
Pismo edukacyjne” 2013, nr 1. Przyjmując jednak záoĪoną de¿nicjĊ Leszka Sobkowiaka, wydaje siĊ,
Īe polityki paĔstwowe zawieraü siĊ bĊdą w szerszej kategorii, jaką jest wáaĞnie polityka sensu largo.
Tym samym stanowisko autorów i to prezentowane w niniejszym tekĞcie są zbieĪne.
13
Hasáo „polityka”, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocáaw 1997.
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• podejĞcie racjonalne – polityka to podejmowanie decyzji w ramach procesu
sprawowania wáadzy i gry o wáadzĊ, w którym biorą udziaá rozmaite podmioty;
• stanowisko postbehawioralne – polityka to sáuĪba dąĪąca do zmniejszenia,
czy teĪ usuwania ograniczeĔ w zaspokajaniu potrzeb ludzi.
Uznanie tej de¿nicji, w przeciwieĔstwie do wĊĪszych – jak chociaĪby Kazimierza Opaáka14, pozwala doĞü precyzyjnie okreĞliü záoĪony przedmiot badaĔ w ramach dyscypliny, jaką są nauki o polityce. Polityka jako przedmiot badaĔ nauki
o polityce nie jest jedynym moĪliwym wskazaniem, jednak w przeciwieĔstwie do
kontrpropozycji – tj. wáadzy, politycznoĞci, czy tego, co polityczne – pozostaje
logicznym rozwiniĊciem w stosunku do nazwy swojej dyscypliny naukowej (nauki
spoáeczne)15.
Celem nauk o polityce powinno byü poznanie polityki sensu largo. RozwiniĊcie
wątku dotyczącego drugiego elementu konstytutywnego dyscypliny poprzedzone
musi zostaü uwagą, co do tego, jakie cele w ogóle mogą byü stawiane przed nauką.
Co do zasady istnieją dwa równoprawne teleologiczne uzasadnienia tworzenia nauki. Po pierwsze, moĪe mieü ona za cel poznanie i opis przedmiotu poznania (gr.
episteme) – nauka podstawowa, czysta; po drugie – poszukiwanie praktycznych
rozwiązaĔ dla rzeczywistych problemów (gr. techne lub ewentualnie wspóáczesne
ang. know-how) – nauka stosowana. Tym samym moĪna postawiü przed naukami
o polityce (nauce spoáecznej) co najmniej dwa rodzaje celów16. W pierwszej grupie znajdą siĊ cele poznawcze, takie jak wyjaĞnianie mechanizmów dziaáania czy
opracowanie syntetycznych ujĊü teoretycznych, zaĞ w drugiej – poznanie Ğrodków
wpáywu czy Ğwiadomego ksztaátowania polityki. Cele te bĊdą tak samo aktualne
zarówno dla badaĔ, jak i procesów ksztaácenia. Z jednej strony moĪna ksztaáciü
akademików, z drugiej – specjalistów w zakresie nauk o polityce (w szczególnoĞci
polityk sektorowych17). PamiĊtaü naleĪy przy tym jednak, Īe dziaáalnoĞü naukowa
Prócz ksiąĪki K. Opaáka, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1969, moĪna
wymieniü równieĪ pozycjĊ F. Ryszki, WstĊp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne, Warszawa
1978. Monogra¿e te, choü z caáą pewnoĞcią wartoĞciowe i posiadające juĪ status klasycznych, nie
są przywoáywane w niniejszym artykule, poniewaĪ nie sposób uznaü ich za znaczący gáos w obecnej dyskusji teoretycznej. Dzieli je blisko póáwiecze od realiów dzisiejszych oraz nie odnoszą siĊ
(z oczywistych wzglĊdów) w Īadnym razie do problemów natury prawnej, w jakiej przyszáo funkcjonowaü polskim oĞrodkom politologicznym.
15
R. SkarzyĔski w ksiąĪce Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o spoáeczeĔstwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy raczej stawia pytania niĪ podaje
rozwiązania, poddając zaĞ krytyce dorobek teoretyczny, nie przedstawia wewnĊtrznie koherentnej
teorii nauk politycznych. Przejawia siĊ to m.in. brakiem rede¿nicji pojĊü zaczerpniĊtych z dotychczasowych ujĊü, a odrzuconych przez autora. Brak jest równieĪ satysfakcjonującej de¿nicji operacyjnej przedmiotu badaĔ nauk o polityce, jaki autor próbuje wskazaü w czĊĞci pracy, która moĪe byü
okreĞlona jako szkic czy gambit otwierający dyskusjĊ nad potrzebą poszukiwania nowych rozwiązaĔ
bądĨ konsolidacji dotychczasowego dorobku dyscypliny.
16
Ryszard Szarfenberg, pisząc o orientacjach nauk o polityce publicznej, przywoáuje m.in.
podziaá na nauki czyste i stosowane. Zob. R. Szarfenberg, Nauki o i dla polityki…, s. 2.
17
Przykáadem polityki sektorowej moĪe byü z caáą pewnoĞcią polityka spoáeczna, ale nie jest
14
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posiadająca silne oparcie w teorii i metodologii jest jakoĞciowo odmienna od dziaáalnoĞci czysto eksperckiej czy doradczej18.
WątpliwoĞü w tym temacie zarysowaá w swojej kontrowersyjnej ksiąĪce Ryszard SkarzyĔski19. O ile uwagĊ o brakach teoretycznych moĪna przyjąü lub nie20,
istotniejszy wydaje siĊ fakt, Īe to teoria wskazuje badany przedmiot i cele stawiane
przed badaczami danej dyscypliny. Bez odwoáania siĊ do warstwy teoretycznej,
która to wskazuje na wáaĞciwy przedmiot i cel badaĔ, niechybnie badacz bĊdzie
popadaá w to, co Ryszard SkarzyĔski okreĞla jako wiedza potoczna lub w to, co
moĪe byü interpretowane jako dziaáalnoĞü ekspercka poparta bądĨ doĞwiadczeniem, bądĨ wyksztaáceniem. Takie dziaáanie poszczególnych osób nie moĪe jednak oznaczaü dyskredytacji caáej dyscypliny naukowej. Zdanie autora, iĪ „Szczytem reÀeksji politologicznej staje siĊ komentarz polityczny, marketing polityczny
i konsulting polityczny, które pojmowane są jako swoiste technologie polityczne,
przeobraĪając wydziaá uniwersytetu w specy¿czne technikum ksztaácące specjalistów od manipulacji”21 wykazuje szereg uogólnieĔ. Po pierwsze, autor zdaje siĊ nie
uznawaü podziaáu na nauki podstawowe, stosowane oraz dziaáalnoĞü ekspercką.
Po drugie, rzeczone stanowisko reprezentuje báĊdne zaáoĪenie toĪsamoĞci procesu
badawczego i dydaktycznego – ksztaácenie specjalistów nie stoi w sprzecznoĞci
z równolegáym prowadzeniem badaĔ stricte naukowych, czy teĪ dziaáalnoĞü ekspercka nie jest przeszkodą w prowadzeniu badaĔ22. Po trzecie, utoĪsamiono tu kaĪdego badacza z komentatorem czy podmiotem polityki, choü w innych czĊĞciach
ksiąĪki autor wskazuje, kiedy nastĊpuje transformacja naukowca w podmiot polityki. I tu naleĪy siĊ z nim zgodziü.
Ewentualne braki w teorii powinny zostaü uzupeánione, a nie kaĪda osoba, która okreĞla siĊ jako politolog, musi nim byü. W tym miejscu warto przytoczyü sáowa
Karola Estreichera: „O sztuce ludów i narodów dalekich lub obcych naszymi informatorami bywają czĊsto nie historycy sztuki (oceniający przede
wszystkim formĊ), ale ¿lologowie, historycy, etnolodzy, geografowie. Ci uczeni, nieraz wybitni, jako rozumiejący jĊzyk i dzieje kraju lub czytający
trudny alfabet i znający skomplikowane religie, uwaĪają siĊ za powoáanych
do zabierania gáosu o sztuce. CzĊsto jednak wáasne ambicje identy¿kują
z przedmiotem swej wiedzy: np. czują siĊ gáĊboko dotkniĊci, jeĞli potĊpiü z zasiĊgu
ich specjalnoĞci okrucieĔstwo jakiejĞ religii lub skostnienie kultury. UwaĪają, Īe
ona oczywiĞcie jedynym przykáadem. Przykáadami innych polityk sektorowych mogą byü: polityka
gospodarcza, czy bardziej szczegóáowo surowcowa, motoryzacyjna, polityka zagraniczna (polityka
zagraniczna nie daje siĊ sprowadziü do stosunków miĊdzynarodowych i vice versa).
18
Szeroko na temat róĪnicy miĊdzy dziaáalnoĞcią ekspercką okreĞlaną teĪ jako zawodowa
czy profesjonalna zob. R. Kersh, Political Science... Autor w konkluzjach przestrzega przed
sprowadzaniem nauk politycznych do analiz czysto uĪytkowych, które nie mieszczą siĊ czĊstokroü
w ramach prac naukowych.
19
R. SkarzyĔski, Podstawowy dylemat…
20
Por. M. Karwat, O ksiąĪce Ryszarda...
21
R. SkarzyĔski, Podstawowy dylemat…, s. 343.
22
TamĪe.
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posiadając znawstwo na jednym polu, równoczeĞnie mają monopol na caáoĞü
(podkreĞlenie – JS). Za upadek, wypaczenia lub báĊdy są skáonni winiü najczĊĞciej
kultury zachodnioeuropejskie i oskarĪaü je, byle podnieĞü przedmiot swej wiedzy.
Dodajmy, Īe im mniej specjalistów w danej dziedzinie, tym zazdroĞü o wáasną
specjalnoĞü i chĊü wyáączania innych bywa wiĊksza”23. Mimo Īe powyĪszy cytat
odnosi siĊ do badaczy podejmujących zagadnienia leĪące w polu zainteresowania
historyków sztuki, wydaje siĊ bardzo aktualny w przypadku nauk spoáecznych,
a w szczególnoĞci nauk o polityce. Co wiĊcej, zdaje siĊ dobrze korespondowaü
z wczeĞniej sygnalizowanymi uwagami Ryszarda SkarzyĔskiego.
To, czy istnieje dana dyscyplina nie jest wiĊc zaleĪne od indywidualnych przekonaĔ, a pozostaje kwestią ¿lozo¿i nauki i teorii poszczególnych nauk. Mając,
choü nie w peáni, naĞwietlony obraz dyscypliny nauk politycznych w skali makro,
moĪemy przejĞü na poziom niĪej, by przyjrzeü siĊ jej subdyscyplinom.

Subdyscypliny nauk o polityce
O ile dyscyplina, zgodnie z przyjĊtą de¿nicją, jest kategorią podstawową, to –
podobnie jak w przypadku rodzaju w systemie taksonomicznym – moĪna wyróĪniü
niĪszy poziom, okreĞlany w przypadku systematyki nauki jako subdyscyplina. Podejmując siĊ analizy poziomu mezo struktury dyscypliny, jaką są nauki o polityce,
niezbĊdne bĊdzie zestawienie i porównanie tego, jak postrzegana jest ona przez
polskie Ğrodowisko naukowe, a jak przez anglo-saskie, w szczególnoĞci amerykaĔskie, które zdoáaáo wytworzyü powszechnie przyjĊty system organizacyjny24.
Najpeániejszą analizĊ dotyczącą kwestii subdyscyplin zawiera artykuá Timothy’ego V. Kaufman-Osborna25. Autor wyjaĞniá teoretyczne aspekty wyznaczenia
tego, co nazywa czteropolowym podziaáem nauk o polityce. OkreĞla przy tym subdyscypliny mianem „rydwanów wáadzy”26, jako Īe to one uczestniczą w alokacji
poszczególnych badaĔ oraz są przynajmniej jednym z elementów konstytuujących
to, czym w ogóle są nauki o polityce. Badając amerykaĔski system wewnĊtrznej
struktury interesującej nas dyscypliny, autor wykazuje, Īe – mimo istniejących lokalnych odmian – zasadniczo powszechnie przyjĊty zostaá podziaá na: Political
Theory, Comparative Politics, International Relations [IR] oraz American Politics.
W modelu amerykaĔskim istnieje kilka sposobów wyodrĊbnienia poszczególnych subdyscyplin. Dla Political Theory jest to kryterium dotyczące obszaru badaĔ
– badania teoretyczne. Dla Comperative Politics jest to kryterium metodologiczne,
wreszcie dla IR jest to przedmiot badaĔ – stosunki miĊdzynarodowe. W przypadK. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Kraków 1984, s. 26.
Wojciech Jakubowski i àukasz ZamĊcki równieĪ przywoáują amerykaĔski system podziaáu
nauk politycznych na subdyscypliny, przy okazji analizy statusu nowej w polskim systemie prawnym
dyscypliny nauk o polityce publicznej. Zob. W. Jakubowski, à. ZamĊcki, Status teoretyczny…,
s. 151.
25
T.V. Kaufman-Osborn, Dividing the Domain…, s. 41–71.
26
Wolne táumaczenie okreĞlenia vehicle of power.
23
24
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ku American Politics stosowane jest kryterium funkcjonalne, tj. badany jest amerykaĔski system polityczny ze wzglĊdów utylitarnych, bo jest to kraj, w którym
prowadzone są prace badawcze i chociaĪby z tego powodu wymaga szczególnego
zainteresowania.
Przyglądając siĊ jednak bliĪej temu, co stanowi istotĊ poszczególnych subdyscyplin, moĪna wykazaü, Īe istnienie tylu kryteriów jest tylko pozorne. Dzieje siĊ
tak, poniewaĪ Comperative Politics wbrew nazwie nie dotyczy tylko badaĔ porównawczych w obrĊbie jednego systemu politycznego lub kilku z nich, ale zawiera
w sobie to, co w polskich warunkach nazwalibyĞmy badaniami przy wykorzystaniu równieĪ metody instytucjonalnej, systemowej oraz area studies. Tym samym
są one badaniami dotyczącymi systemu politycznego bądĨ systemów politycznych
na wszystkich trzech poziomach, tj. makro, mezo i mikro (odpowiednio dla analizy
wyĪszego, Ğredniego i niĪszego rzĊdu). Odnosząc Comperative Politics do polskiej
tradycji, moĪna tym samym wskazaü, Īe dotyczą one obszaru nauk o polityce sensu stricto.
Political Theory z kolei w wersji klasycznej skupia siĊ nie tylko na teorii polityki, ale równieĪ na ¿lozo¿i polityki (czy teĪ na tym, co w warunkach polskich
nazywane jest myĞlą polityczną, wzglĊdnie polityczno-prawną) oraz metodologii
badaĔ. Lokalne odmiennoĞci, polegające na wyodrĊbnieniu jako osobnych subdyscypliny ¿lozo¿i polityki czy – co zdarza siĊ czĊĞciej – metodologii, podyktowane
są nie tyle logiką wypáywającą z rozwaĪaĔ teoretyków, ile wzglĊdami praktycznymi – przede wszystkim organizacją procesu dydaktycznego.
Przyjmując powyĪsze uwagi, moĪna wykazaü, Īe amerykaĔski system podziaáu
nauk o polityce na poszczególne dyscypliny jest uzasadniany na dwa sposoby – po
pierwsze, wynika z teorii i ¿lozo¿i nauki, po drugie – z utylitarnych celów związanych z organizacją poszczególnych instytucji naukowo-badawczych. Porównując
doĞwiadczenia amerykaĔskie z rodzimymi, stwierdziü moĪna, Īe nie istnieje jeden
powszechnie przyjĊty system subdyscyplin. Zdaje siĊ jednak, Īe – mimo silnych
tendencji emancypacyjnych i wybicia siĊ do statusu oddzielnych dyscyplin przez
niektóre z subdyscyplin nauk o polityce – tendencją dominującą jest ta, by wykazywaü nastĊpujące kategorie w ramach polskiej politologii: nauki polityczne i stosunki miĊdzynarodowe – nieraz uzupeániane przez politykĊ spoáeczną, europeistykĊ, bądĨ przez obie27. Podstawą dla wyodrĊbnienia poszczególnych subdyscyplin
jest tu przede wszystkim przedmiot badaĔ.
Zestawiając ze sobą obie metody wyodrĊbniania poszczególnych subdyscyplin
w ramach nauk o polityce, dostrzec moĪna, Īe system amerykaĔski wyraĨnie podkreĞla rozdziaá nauk podstawowych (teoretycznych) oraz nauk szczegóáowych (praktycznych), a w ramach tych drugich dokonuje dopiero rozdziaáu na poszczególne
pola, w których moĪna wskazaü konkretny przedmiot badaĔ. System polski nie dokonuje pierwszego z tych rozróĪnieĔ, co skutkuje brakiem ugruntowanej i jednolitej
Gáównym rzecznikiem emancypacji stosunków miĊdzynarodowych w Ğrodowisku warszawskim
jest prof. dr hab. Marian Edward HaliĪak, natomiast studiów europejskich – prof. dr hab. Konstanty
Adam Wojtaszczyk.
27
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teorii nauk o polityce, a wrĊcz zachĊca do tworzenia teorii odrĊbnych dla poszczególnych subdyscyplin stających siĊ przyczynkiem do ruchów emancypacyjnych w áonie
interesującej nas dyscypliny28. ĩaden natomiast z tych systemów nie jest moĪliwy
do przeszczepienia na inny grunt i tym samym nie moĪna wprost przyjąü rozwiązaĔ
amerykaĔskich w Polsce, ani próbowaü zaszczepiaü polskich tradycji w USA.
Spróbujmy jednak, z poszanowaniem tych kilku uwag metodologiczno-teoretycznych wskazanych we wstĊpie do niniejszego tekstu, zbudowaü w oparciu o inkryminowane dwa historycznie odmiennie uksztaátowane systemy wyodrĊbniania
subdyscyplin w ramach nauk o polityce jeden – o ile to moĪliwe – uniwersalny.
Pierwszym kryterium wyodrĊbnienia poszczególnych subdyscyplin moĪe byü podziaá na nauki teoretyczne i praktyczne, co znajduje swoje uzasadnienie nie tylko
w sposobie prowadzenia badaĔ, ale równieĪ organizacji procesu dydaktycznego.
Tym samym wyszczególniü moĪna subdyscypliny: Political Theory (jako teoretyczną) oraz Comperative Politics i International Relations.
W ramach subdyscypliny Political Theory (teorii polityki) zawrzeü naleĪaáoby zarówno ¿lozo¿Ċ polityki, teoriĊ polityki oraz metodologiĊ, co jest zasadne, gdyĪ kaĪdy
z tych komponentów wpáywa na pozostaáe. Comperative Politics (polityki szczegóáowe)29 zawieraáyby w sobie badania wewnątrzsystemowe i porównawcze. International
Relations (stosunki miĊdzynarodowe) dotyczyáyby relacji wykraczających poza ramy
jednego systemu politycznego. WyodrĊbnienie tych trzech subdyscyplin powinno pokryü caáe spektrum zainteresowaĔ dyscypliny jaką są nauki o polityce30.
28
Przykáadem moĪe byü spór o kategorie podstawowe dla politologii i stosunków miĊdzynarodowych dotyczące pojĊü „wáadzy” i „potĊgi”. Odnosząc to do tekstów anglojĊzycznych, gdzie kategorią
najpopularniejszą jest Power, wydawaü siĊ moĪe, Īe róĪnica jest czysto semantyczna. Konotacja
poszczególnych sáów nie pozwala jednak w jĊzyku polskim stosowaü zamiennie terminów „wáadza”
i „potĊga”. Z drugiej jednak strony, w obu przypadkach, w pewnym i to daleko idącym uproszczeniu,
idzie o moĪliwoĞü decydowania, wpáywania na innych graczy (bądĨ na arenie miĊdzynarodowej,
bądĨ krajowej scenie politycznej) oraz forsowania swojego stanowiska. Power zawiera peáen wachlarz tych elementów konstytutywnych dla kategorii podstawowej dla caáej dyscypliny nauk o polityce. Tym bardziej, Īe w przypadku innych terminów kluczowych, jak chociaĪby „prawo”, jĊzyk
polski jest wyraĨnie uboĪszy, nie rozróĪnia bowiem law (áac. lex) i right (áac. ius). Niedostatek ten nie
staje siĊ jednak podstawą do rewizji teorii nauki.
29
Táumaczenie proste to polityki porównawcze. Tradycja wskazywaáaby na nazwĊ politologia
czy nauka o polityce sensu stricto. PrzyjĊcie jednak pierwszego z nich pociąga za sobą dysonans
poznawczy, drugiego zaĞ – skazuje nas na báąd powtórzenia (w ramach dyscypliny nauki o polityce
subdyscyplina nauki polityczne).
30
Przywoáując koncepcje R. SkarzyĔskiego dotyczące teorii mobilizacji politycznej, moĪna
odwoáaü siĊ do nastĊpującej de¿nicji polityki: polityka jest to ogóá dziaáaĔ podejmowanych przez
zrzeszenia ludzi pragnących zrealizowaü okreĞloną wizjĊ áadu na Ğwiecie przy podjĊciu wszelkich
dziaáaĔ i za kaĪdą cenĊ. De¿nicja ta nie tylko odwodzi badacza od terminologii narzucanej przez
socjologiĊ czy prawo, ale równieĪ koresponduje z zarysowanym uniwersalnym podziaáem na subdyscypliny nauk o polityce. International Relations związane byáyby bowiem z procesami zachodzącymi w trakcie dziaáaĔ tychĪe zrzeszeĔ ludzi wzglĊdem siebie. Comperative Politics dotyczyáyby
procesów zachodzących wewnątrz zrzeszeĔ, ale związanych z realizacją okreĞlonej wizji áadu – tym
samym moĪna próbowaü oddzieliü dziaáania polityczne w sensie naukowym od dziaáaĔ okreĞlanych
jako polityczne, ale niebĊdących w polu zainteresowania nauk o polityce, np. polityka prywatnoĞci
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Ostatnia uwaga w ramach tej czĊĞci artykuáu powinna dotyczyü wyprowadzenia
kategorii takich jak American Politics i europeistyka poza katalog subdyscyplin.
Propozycja ta jest uzasadniana tym, Īe zaprezentowany katalog i logika wyodrĊbniania kategorii wchodzących w skáad interesującej nas dyscypliny opiera siĊ na
podziale na nauki teoretyczne i praktyczne oraz wskazaniu poszczególnych obszarów badawczych wraz z ich przedmiotami dla subdyscyplin drugiej kategorii.
American Politics za oceanem i europeistyka w Polsce wyodrĊbnione zostaáy ze
wzglĊdów funkcjonalnych i pozostają w istocie bądĨ to w obrĊbie kategorii polityk
szczegóáowych – jak pierwsza z nich, bądĨ tym, co na potrzeby niniejszej pracy okreĞliü moĪna jako badania intersubdyscyplinarne – w przypadku tej drugiej.
Studia europejskie czy teĪ wáaĞnie europeistyka nie tworzą nowej subdyscypliny,
a jedynie – na wzór badaĔ interdyscyplinarnych korzystających z dorobku róĪnych
dyscyplin – odwoáują siĊ bądĨ to do obszaru polityk szczegóáowych, bądĨ do stosunków miĊdzynarodowych, by táumaczyü dany i wieloaspektowy (miĊdzysubdyscyplinarny) wycinek rzeczywistoĞci politycznej.
Co do innych propozycji (jak subdyscyplina polityki spoáecznej), podobnie jak
American Politics, zawierają siĊ one w politykach szczegóáowych. W artykule Status teoretyczny nauk o polityce publicznej31 wykazano, Īe polityki publiczne (Policy) są kategorią niedookreĞloną – kategoria ta zawiera siĊ w szerokiej de¿nicji
polityki, jaka zostaáa przytoczona na początku niniejszego tekstu i tym samym
stają siĊ immanentną czĊĞcią nauk o polityce32. Co wiĊcej, autorzy podkreĞlili,
Īe przedmiot tej potencjalnej subdyscypliny teĪ nie zostaá ĞciĞle zde¿niowany.
Uznając wiĊc doniosáoĞü polityki spoáecznej dla funkcjonowania paĔstwa, przyjĊcie sposobu klasy¿kacji lokującej ją w ramach subdyscyplin doprowadziáby do
uzasadnionych skądinąd pytaĔ typu: czemu nie wyodrĊbniü polityki ¿nansowej,
zagranicznej czy rolnej – jakĪe istotnej w szczególnoĞci w warunkach czáonkostwa
w Unii Europejskiej.

Dyscyplina w prawie
Dyscyplina naukowa jest terminem nie tylko prawniczym, ale i prawnym, a tym
samym uregulowanym w porządku normatywnym Rzeczypospolitej Polskiej. Pojawia siĊ on w przepisach ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki33. Wykaz poszczególnych dyscyplin, zawiejakiejĞ ¿rmy. Po trzecie, wizje okreĞlające áad na Ğwiecie moĪna sprecyzowaü jako doktryny polityczne czy teĪ myĞl polityczną, co wpisuje siĊ w proponowany obraz subdyscypliny nazwanej Political
Theory. O ile autor w swojej publikacji nie przedstawia wyĪej opisanej wizji, wydaje siĊ jednak, Īe
uprawniona jest choü próba zestawienia proponowanego sposobu podziaáu nauk o polityce na subdyscypliny ze zrekonstruowaną wyĪej de¿nicją. Por. R. SkarzyĔski, Mobilizacja polityczna, Warszawa
2011. Pozycja ta jest zdaniem jej autora zrĊbem teorii i tego, co w ogóle i w jaki sposób nauki o polityce (czy teĪ politologia) mają badaü.
31
W. Jakubowski, à. ZamĊcki, Status teoretyczny…, s. 151
32
Problem podobny, jak w przypadku terminów power, right, czy law i ich polskich
odpowiedników.
33
Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595, z póĨn. zm.
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rających siĊ w obrĊbie poszczególnych dziedzin przynaleĪnych do okreĞlonych
obszarów wiedzy, znajduje siĊ w zaáączniku do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych34 wydanego na
podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 3. ust. 1. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. PowyĪsze akty
normatywne wraz z przepisami dotyczącymi oceny parametrycznej jednostek naukowych35 stanowią podstawĊ do analizy stanu prawnego dotyczącego dyscypliny
naukowej, jaką są nauki o polityce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyscyplina jest kategorią podstawową
i najniĪszego rzĊdu w ramach systemu klasy¿kacji poszczególnych rodzajów nauk.
Nauki o polityce i pokrewne im nauki o polityce publicznej zostaáy zaklasy¿kowane jako przynaleĪne dziedzinie nauk spoáecznych w obszarze nauk spoáecznych.
Tym samym znalazáy siĊ one w gronie bliskich im ze wzglĊdów historycznych, ale
równieĪ z racji wspóádzielenia technik i metod badawczych, dyscyplin jak socjologia i psychologia. Wyszczególnienie dyscyplin w ramach porządku prawnego sáuĪy przede wszystkim organizacji procesu awansu naukowego, tj. przeprowadzeniu
procedur sáuĪących osiągniĊciu stopni naukowych (bądĨ artystycznych) doktora
i doktora habilitowanego.
Ustawodawca, wyznając pozytywistyczną wiarĊ w moĪliwoĞü stworzenia klasy¿kacji poszczególnych dyscyplin naukowych, przewidziaá moĪliwoĞü awansu
na stopieĔ doktora jedynie w obrĊbie jednej z nich. Polskie prawo nie przewiduje
moĪliwoĞci tego, co nazwaü by moĪna interdyscyplinarną procedurą doktoryzowania siĊ. Tym samym zaklasy¿kowanie poszczególnych pól, przedmiotów czy
celów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin jest niezmiernie istotne.
Pozytywne zakoĔczenie przewodu skutkuje przyznaniem stopnia doktora w zakresie danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
Kolejny szczebel awansu naukowego odbywa siĊ na podstawie nie przewodu,
a procedury habilitacyjnej, w ramach której (wedle tzw. nowej procedury) osoba
aspirująca do miana samodzielnego pracownika naukowego musi poddaü ocenie
swój dotychczasowy dorobek rozwijający okreĞloną dyscyplinĊ. Pozytywne zakoĔczenie procedury skutkuje przyznaniem stopnia doktora habilitowanego danej
dziedziny (choü w zakresie jednej dyscypliny) naukowej lub artystycznej.
Przywoáanie powyĪszych regulacji prawnych wykraczających w pewnym stopniu poza zagadnienie terminu prawnego, jakim jest dyscyplina naukowa, jest jednak niezbĊdne do poznania ratio legis interesujących nas przepisów oraz logiki
stojącej za decyzjami prawodawcy. Po pierwsze, prawodawca wyszedá z zaáoĪeĔ
dziewiĊtnastowiecznej myĞli pozytywistycznej. Tym samym, podając interpretacji przepisy dotyczące dyscyplin naukowych moĪna co najmniej domniemywaü,
Dz.U. 2011 Nr 179, poz. 1065.
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 13. lipca 2012 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 poz. 877 oraz
2013 poz. 191).
34
35
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Īe poszczególne z nich nie bĊdą siĊ krzyĪowaü co do przedmiotu badaĔ czy teĪ
celu badaĔ. Po drugie, tworząc system hierarchiczny, co do sposobu klasy¿kacji poszczególnych nauk oraz organizując sprzĊgniĊty z nim wieloetapowy proces
awansu naukowego, prawodawca zaáoĪyá, Īe kompetencje pracownika nauki, co do
zakresu w jakim badania moĪe prowadziü, wzrastaü bĊdą wraz z pokonywaniem
kolejnych szczebli kariery. Po trzecie, uznając moĪliwoĞü peánej delimitacji poszczególnych dyscyplin oraz pierwszeĔstwo potrzeby zdobycia solidnych podstaw
teoretycznych, metodologicznych oraz kompetencji w obrĊbie jednej z nich przed
rozwojem (skądinąd ciekawych, niezbĊdnych, ale niezmiernie trudnych) badaĔ
interdyscyplinarnych wskazaá jako jedyną moĪliwoĞü przeprowadzenia przewodu
doktorskiego w obrĊbie wskazanej przez kandydata dyscypliny naukowej36.
O ile analiza stanu prawnego jest stosunkowo áatwa do przedstawienia, o tyle analiza stanu faktycznego moĪe przysparzaü pewnych trudnoĞci. Dzieje siĊ tak – po pierwsze – dlatego, Īe wciąĪ pozostajemy w okresie zmian i rozáoĪonej w czasie reformy
szkolnictwa wyĪszego, po drugie, brak jest znaczących badaĔ dotyczących statystyk
zamkniĊcia bądĨ niedopuszczenia do otwarcia przewodów doktorskich lub postĊpowaĔ
habilitacyjnych ze wzglĊdu na niespeánienie przesáanek prawnych – w szczególnoĞci
interdyscyplinarnego zamiast dyscyplinarnego ich charakteru. Po trzecie wreszcie, stan
faktyczny zaleĪy w pewnej mierze od stanu ĞwiadomoĞci Ğrodowiska akademickiego,
na temat którego równieĪ nie przeprowadzono szczegóáowych badaĔ.
W związku z sygnalizacją powyĪszych trudnoĞci stwierdziü moĪna, Īe w niedostatecznym stopniu uĞwiadomiona zostaáa pracownikom nauki potrzeba pisania (na
potrzeby awansu) prac w obrĊbie danej dyscypliny. Moda na prowadzenie badaĔ
interdyscyplinarnych, a przynajmniej tak przedstawianych, doprowadziü moĪe do
deprecjacji prac czysto dyscyplinarnych, a zarazem bezsprzecznie speániających
wymagania prawne na korzyĞü prac interdyscyplinarnych (ex de¿nitione niespeániających wymogów formalnych), bądĨ prac zawierających elementy interdyscyplinarne (wpisujące siĊ w wymogi prawodawcy, ale zdecydowanie trudniejsze do
napisania bez podstaw teoretycznych z obrĊbu dyscyplin, z których dorobku aspirujący do awansu naukowego chce czerpaü).
Po drugie, podnosząc wątpliwoĞü – zarysowaną w cytowanych wczeĞniej tekstach poĞwiĊconych w peáni naukom o polityce publicznej – co do niedostatecznego okreĞlenia czym one są oraz trudnoĞci w przeprowadzeniu delimitacji miĊdzy
nimi a naukami o polityce, zakwestionowaü moĪna ich obecnoĞü jako oddzielnej
Alternatywnym rozwiązaniem byáoby odwoáanie siĊ do postmodernistycznej idei badaĔ postdyscyplinarnych, co moĪe wywoáaü okreĞlone skutki, np. brak formalnie wydzielonych obszarów,
dziedzin i dyscyplin lub brak moĪliwoĞci poáączenia systemu awansu z modelem systematyki poszczególnych nauk. Logika tego rozwiązania oznaczaáaby decentralizacjĊ procesu zdobywania kolejnych stopni naukowych, moĪliwoĞü doktoryzowania siĊ na podstawie prac interdyscyplinarnych
(choü samo sáowo byáoby juĪ nieuprawnione, jako Īe interdyscyplinarnoĞü zakáada istnienie dyscyplin) oraz wzmocnienie pozycji gremiów oceniających poszczególne prace przedstawiane do awansu. Taki model wymagaáby bowiem od wáadz duĪego zaufania do kolegiów oceniających prace lub
dorobek naukowy, a od nich samych – rzetelnoĞci, uczciwoĞci oraz dostatecznej wiedzy z zakresu
teorii nauk oraz metodologii.
36
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dyscypliny w klasy¿kacji ministerialnej jako zaburzającej zasadĊ rozdzielnoĞci.
Ponadto wykorzystywanie w peáni uprawnieĔ oznaczaáoby danie przyzwolenia na
bezreÀeksyjne wprowadzenie do polskiego systemu normatywnego elementów
bĊdących kalkami jĊzykowymi, bez zadowalających podstaw natury teoretycznej
i prawnej.

Postulaty de lege lata
Ze wzglĊdu na organizacjĊ procesu oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz tradycje prowadzenia badaĔ z zakresu polityki spoáecznej poszczególne
wydziaáy politologiczne powinny ubiegaü siĊ o nadanie uprawnieĔ do przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie nauki o politykach publicznych. Mimo
bowiem powziĊtych powyĪej wątpliwoĞci trzeba dostosowywaü siĊ do obowiązujących przepisów prawa i, o ile to moĪliwe, czerpaü z nich korzyĞci. Z drugiej strony, wobec poniĪszych postulatów co do zmiany prawa uprawnienia te nie powinny
byü wykorzystywane poza czynnoĞciami niezbĊdnymi do ich utrzymania – jako Īe
wyodrĊbnienie dyscypliny nauk o polityce publicznej prowadzi z jednej strony do
wprowadzenia niepewnoĞci co do faktycznie rozáącznego charakteru klasy¿kacji
oraz rozbicia dyscypliny nauk o polityce, która – jak próbowano wykazaü wyĪej –
mieĞci w sobie nauki o polityce publicznej.

Postulaty de lege ferenda37
Zasadny wydaje siĊ postulat o reorganizacji wykazu ministerialnego w zakresie dotyczącym dyscypliny, jaką są nauki o polityce, korzystając z rozwiązania
zastosowanego wobec nauk o zarządzaniu. Interesująca nas dyscyplina zawiera
w sobie zarazem pierwiastek humanistyczny (w szczególnoĞci silnie obecny w jej
subdyscyplinie Political Theory), jak i spoáeczny (obecny w dwóch pozostaáych
subdyscyplinach). Co wiĊcej, wpisanie jej równieĪ jako nauki humanistycznej
oznaczaáoby uznanie przez ministerstwo dorobku Ğwiatowej klasy politologów jak
Leo Strauss38. Ponadto uzasadnione bĊdzie wykreĞlenie z katalogu dyscyplin nauk
o polityce publicznej. Wprowadzenie proponowanych zmian nie oznacza radykalnej przebudowy obecnego wykazu dyscyplin naukowych oraz pozwala na swoiste
„zachowanie praw nabytych” dla tych wydziaáów politologicznych, które byáyby
w stanie w miĊdzyczasie uzyskaü uprawnienia do doktoryzowania w zakresie nauk
o polityce publicznej poprzez otwarcie moĪliwoĞci przyznania uprawnieĔ do doktoryzowania z jednej strony z nauk o polityce w ramach dziedziny nauk humani37

Por. z postulatami de lege ferenda w: W. Jakubowski, à. ZamĊcki, Status teoretyczny…, s. 158

i nast.
38
Istnieją równieĪ prace próbujące áączyü humanistyczną tradycjĊ badaĔ nad ¿lozo¿ą polityki
z metodami iloĞciowymi, skalami oraz modelami teoretycznymi. Zob. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty wspóáczesnych paĔstw, Warszawa 2012; K. Jajecznik, MyĞl polityczna
– próba standaryzacji badaĔ, „Rocznik Nauk Politycznych” 2006, nr 9; J. SzczepaĔski, Model sferyczny podziaáu ideologii, „SpoáeczeĔstwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2011, nr 4.
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Podsumowanie
Mając ĞwiadomoĞü, Īe niniejszy artykuá nie wyczerpaá w peáni (i w istocie nie
byáo to jego celem) zagadnienia statusu teoretycznego i prawnego dyscypliny nauk
o polityce, chciaábym dokonaü rekapitulacji kilku tez i stanowisk, jakie zostaáy
w nim przedstawione. PoniĪsze uwagi dotyczą kolejno: samej dyscypliny nauk
o polityce, dyscypliny w ogóle i badaĔ interdyscyplinarnych oraz uwarunkowaĔ
prawnych.
Nauki o polityce są dyscypliną naukową wyrosáą zarówno z tradycji humanistycznej, jak i dorobku nauk spoáecznych, i niezbĊdne jest, dla zrozumienia ich
specy¿ki, uznanie tej swoistej hybrydowoĞci. O ile w Polsce nie ma jeszcze ustalonego kanonicznego podziaáu rzeczonej dyscypliny na poszczególne subdyscypliny, to jednak – posiákując siĊ podziaáem amerykaĔskim (czy szerzej anglo-saskim) i konfrontując go z polską tradycją naukową – moĪna zbudowaü katalog
trzech subdyscyplin, tj. Political Theory – teoria polityki (zawierająca w sobie ¿lozo¿Ċ polityki, teoriĊ polityki oraz metodologiĊ), Comperative Politics – polityki
szczegóáowe, wzglĊdnie nauki o polityce sensu stricto oraz International Relations – stosunki miĊdzynarodowe. Uznając zasadnoĞü wskazania jedynie trzech
– uznanych w nauce Ğwiatowej – subdyscyplin, oddaü naleĪy wielką doniosáoĞü
i potrzebĊ – z jednej strony – prowadzenia badaĔ intersubdyscyplinarnych (studia
europejskie, studia amerykaĔskie etc.), zaĞ z drugiej – organizacji ze wzglĊdów
funkcjonalnych i racjonalizacji procesu dydaktycznego jednostek organizacyjnych w ramach wydziaáów politologicznych odbiegających w swojej strukturze od
systematyki podziaáu wewnĊtrznego dyscypliny. Poszczególne kierunki studiów
mogą byü (lub powinny) organizowane w sposób atrakcyjny dla studenta oraz tak,
by zwiĊkszaü kompetencje przydatne na rynku pracy, a nie tylko przygotowywaü
przyszáych akademików.
W przypadku przyjĊcia pozytywistycznej perspektywy zakáadającej moĪliwoĞü
delimitacji poszczególnych dyscyplin i odrzucając tĊ o postdyscyplinarnoĞci nauki, jako logiczne rozwiniĊcie zmuszeni jesteĞmy przyjąü, Īe poszczególne badania moĪna zaklasy¿kowaü bądĨ jako przynaleĪne do jednej z nauk bądĨ teĪ jako
interdyscyplinarne. Kolejnym elementem uznania perspektywy, przyjĊtej równieĪ
przez prawodawcĊ, jest koniecznoĞü akceptacji faktu potrzeby opracowywania prac
przedstawianych do awansu naukowego w obrĊbie wskazanej dyscypliny naukowej.
Oznacza to nie tyle deprecjacjĊ badaĔ interdyscyplinarnych, ale przyjĊcie, Īe ich
prowadzenie wymaga od badacza przede wszystkim posiadania solidnych podstaw
teoretycznych i metodologicznych w ramach jego dyscypliny podstawowej i co
najmniej podstawowych kompetencji w zakresie tej drugiej czy kolejnej dziedziny,
z której dorobku chce korzystaü. Logika proponowanej w Polsce ĞcieĪki kariery oraz
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stycznych, z drugiej strony – w ramach dziedziny nauk spoáecznych. MoĪliwoĞü
taka przy równoczesnym wykreĞleniu nauk o polityce publicznej oznaczaáaby
utrzymanie dotychczasowej pozycji wydziaáów podczas oceny parametrycznej.
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samo o¿cjalne nazewnictwo poszczególnych stopni i tytuáów naukowych wskazuje,
Īe o ile doktor jest specjalistą w danej dyscyplinie, o tyle samodzielny pracownik
naukowy posiada kompetencje w obrĊbie dziedziny, jaką reprezentuje. PrzyjĊcie
powyĪszego stanowiska przynosi jeszcze jedną konsekwencjĊ – elementy takie jak
psychologia polityki, socjologia polityki czy marketing polityczny traktowane byü
powinny jako pola dla badaĔ interdyscyplinarnych, nieprzynaleĪnych do jednej dyscypliny lub teĪ bĊdących kolejnymi subdyscyplinami nauk o polityce czy odpowiednio psychologii i socjologii. Piotr ZaáĊski, pisząc miĊdzy innymi o antropologii polityki, wskazuje, Īe jest ona zaliczana zarówno przez politologów jak i antropologów
jako przynaleĪna do ich dyscyplin39. Sytuacja taka nie jest moĪliwa przy zaáoĪeniu
perspektywy dyscyplinarnoĞci nauki. O ile wiĊc odrzucamy perspektywĊ postmodernistyczną, musimy przenieĞü ją i jej podobne, jak np. socjologia polityki, do obszaru
badaĔ interdyscyplinarnych. Ubiegając gáosy krytyki o zawĊĪaniu perspektywy czy
pola badawczego chociaĪby politologom (poprzez jasne okreĞlenie granic dyscypliny) oraz skazywanie ich na badanie systemów politycznych, stosunków miĊdzynarodowych i teorii polityki, stawiam tezĊ, Īe badania w obrĊbie psychologii polityki, socjologii polityki, marketingu politycznego czy teĪ antropologii polityki mogą
i powinny byü prowadzone przez politologów. Jest to wykonalne choü badacz musi
posiadaü kompetencje do prowadzenia badaĔ, jednak, interdyscyplinarnych. Po drugie, wątpliwe jest, a co najmniej niebezpieczne ze wzglĊdu na obowiązek doktoryzowania siĊ w obrĊbie jednej dyscypliny, aby wyniki takich badaĔ byáy najlepszymi do
przedstawienia ich w rozprawie doktorskiej.
Dynamika zmian w zakresie prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyĪszego
jest na tyle duĪa, Īe niektóre propozycje wysuwane i wyraĪane przez ministerstwo
zdają siĊ byü niedostatecznie przedyskutowane ze Ğrodowiskami akademickimi.
39
P. ZaáĊski, Subdyscypliny empiryczne w naukach o polityce, „SpoáeczeĔstwo i Polityka. Pismo
edukacyjne” 2012, nr 3, s. 161–163. Autor juĪ w samym tytule artykuáu wskazuje na sposób wyodrĊbnienia proponowanych przez niego subdyscyplin. Ma byü to kryterium metodologiczne. Nawet
przy pominiĊciu kwestii interdyscyplinarnoĞci badaĔ z zakresu antropologii, psychologii, czy socjologii polityki przyjĊcie powyĪszego tworzy dla mojej propozycji kilka problemów. Po pierwsze,
wymusza to, Īe system wewnĊtrznego podziaáu dyscypliny oparty zostaje na kilku róĪnych sposobach jego dokonania. Po drugie, przy uznaniu klasycznych subdyscyplin, tj. politologii sensu stricto
i stosunków miĊdzynarodowych, doprowadza do krzyĪowania siĊ ich zakresów z „subdyscyplinami
empirycznymi”. Tym samym nie zostaje speániony warunek rozáącznoĞci systematyki. Oddaü jednak
naleĪy autorowi, Īe artykuá jest waĪnym gáosem w dyskusji dotyczącej zmiany zaszeregowania nauk
o polityce z obszaru nauk humanistycznych do obszaru nauk spoáecznych. Wydaje siĊ, Īe przywoáywany przez autora gáos Stanisáawa Filipowicza w sprawie zbliĪenia szeroko rozumianej politologii
do perspektywy antropologicznej bardziej odnosiá siĊ do potrzeby odczytywania znaczeĔ poszczególnych elementów Īycia politycznego, niĪ stanowiá realną potrzebĊ tworzenia tego, co przez autora
artykuáu okreĞlone zostaáo jako „subdyscypliny empiryczne”. Znamienne, Īe pisząc w swoich Trzech
wykáadach kopernikaĔskich o perspektywie antropologicznej, Stanisáaw Filipowicz przywoáuje termin „spoáecznych aranĪacji”, które dalej wykorzystuje do demaskowania tego, czym są doniosáe
instytucje Īycia politycznego, jak np. demokracja. Odnosząc siĊ wiĊc do caáej treĞci wykáadów, prawdziwe jest twierdzenie, Īe ich autor wskazuje na potrzebĊ zmiany perspektywy, jednak jako ¿lozof
polityki pozostaje na gruncie metod jakoĞciowych, egzegezy tekstów i odczytywania symboliki kryjącej siĊ za powszechnie uĪywanymi etykietami.
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Sáowa kluczowe: ¿lozo¿a nauki, metodologia, teoria nauk o polityce, nauki polityczne
The discipline of political science. Theoretical and legal status
Legislative actions concerning the higher education law made the academic community
reÀect on the place of individual ¿elds and disciplines of science on the map of the scientific world. In principle, these deliberations and heated debates may be divided into two areas
of which the ¿rst one contains theory and philosophy of science whereas the second one
comprises law. In the ¿rst area, there is no consensus of opinions concerning the nature of
political science whereas it is clearly de¿ned in the second one. The article presents views
and conclusions which result from the debate concerning theoretical status of the discipline
of political science. The legislative changes and their consequences for the academic community are described in the text as well.
Key words: philosophy of science, methodology, theory of political science, political science

La discipline des sciences politiques. Statut théorique et juridique

Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny

W związku z powyĪszym zasadne jest adresowanie do instytucji paĔstwowych postulatów racjonalizujących obecnie obowiązujące przepisy, w szczególnoĞci co do
wykazu poszczególnych dyscyplin naukowych. Normy z nimi związane, na pozór
maáo istotne, wpáywają bowiem na caáoksztaát funkcjonowania systemu szkolnictwa wyĪszego oraz organizacji nauki w Polsce.

L’offensive législative entreprise dans le domaine du droit de l’enseignement supérieur
obligea la communauté scienti¿que d’initier une réÀexion approfondie concernant la place des différents domaines et des disciplines sur la carte de l’univers scienti¿que. Cette
réÀexion et les débats parfois houleux qui en résultent, peuvent être regroupés en deux
domaines – celui de la théorie et de la philosophie des sciences et celui du droit. Si dans
le premier domaine il n’y a pas de consensus autour de ce qu’est vraiment, comment est
structurée et que contient la discipline des sciences politiques, le domaine des réglementations juridiques ne laisse aucune illusion. Dans l’article sont recueillies et analysées les
réÀexions issues du débat sur le statut théorique de la discipline des sciences politiques,
ainsi que les modi¿cations legislatives et leurs conséquences pour le milieu scienti¿que.
Mots-clés: philosophie de la science, méthodologie, théorie des sciences politiques, sciences politiques

Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɧɚɭɤ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ
ɋɢɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɭɱɧɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɟɪɟɞɭɦɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɚɪɬɟ
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ɦɢɪɚ. ɗɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɨɝɞɚ ɛɭɪɧɵɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɞɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɜɨ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɩɟɪɜɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɬ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɧɚɭɤɚ
ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɨɛɪɚɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɦɵɫɥɢ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɭɤɚ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɬɟɨɪɢɹ ɧɚɭɤɢ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɚɭɤɢ
ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
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