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PO CO POLITOLOGII JEST POTRZEBNA HISTORIA? 

Związki zachodzące między historią a nauką o polityce, problem, w jakim stopniu 
nauka o dziejach jest wiedzą o polityce bądź w jakiej mierze nauka o polityce jest na
sycona historią - to temat tyle trwały, niewyczerpany, co kontrowersyjny. Warto więc 
go od czasu do czasu przypomnieć i wzbogacić o przemyślenia kolejnego pokolenia 
badaczy. 

Na długie stulecia historię z polityką związał Tukidydes, który w Wojnie pelopone- 
skiej stanowczo twierdził, że wiedza o dziejach ma dotyczyć polityki oraz państwa 
i niczego ponadto1. Polityka i historia zostały ze sobą sprzęgnięte, a przy okazji, opi
sując wojnę peloponeską, Tukidydes stworzył zwięzły podręcznik politycznej mądrości 
i politycznego szaleństwa. Sformułowane przez niego stanowisko dotyczące relacji 
między historią a polityką obowiązywało w zasadzie aż do czasów Annales i ogłosze
nia przez Fernanda Braudela programu „historii globalnej” i zarazem „totalnej”, pomi
jającej unikalność i przypadkowość poszczególnych zdarzeń, skupionej na dziejach 
ujmowanych w skali świata, w możliwie wszystkich aspektach2. Odtąd polityka stała 
się tylko jednym z wielu wątków podejmowanych w badaniach historyków. 

1 Tukidydes, Wojna peloponeską, Warszawa 1988. 
2 F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1971, passim. 

Jednakże pierwsze symptomy zapowiadające utratę przez historię dominującej po
zycji w analizowaniu dziejów politycznych oraz osłabienie jej praktycznych aspiracji 
do bycia „nauczycielką życia” dla polityków pojawiły się w wieku XIX, kiedy poczęła 
tracić - kolejno - swoje pola badawcze na rzecz wyłaniających się z niej nauk społecz
nych. Nauki te były próbą zrozumienia oraz wyjaśnienia wielkich przemian i towarzy
szących im konfliktów zachodzących w tym czasie w Europie, a wywołanych rozkła
dem społeczeństwa tradycyjnego i powstawaniem nowych form społecznego 
bytowania. Ów przełom dokonał się za sprawą dwóch wielkich rewolucji - amerykań
skiej (1775-1783) i francuskiej (1789-1799). Towarzyszący im klimat intelektualny 
oraz radykalna zmiana struktury i układu stosunków społecznych stworzyły dogodne 
warunki dla narodzin nowych dyscyplin społecznych. Historycy badający dzieje poli
tyczne, chcąc na przykład wyjaśnić i rozumieć zjawisko rewolucji, pojawianie się no
wych państw, narodów, dominacji nowych klas społecznych, demokratyzacji życia 
politycznego, mimo woli dawali początek politologii skupiającej się przede wszystkim 
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na gromadzeniu wiedzy o tym, czym jest polityka, stanowiąca - w konsekwencji za
chodzących zmian - coraz ważniejszą część ludzkiego życia. 

W świecie nieznającym demokracji granica między życiem prywatnym człowieka 
a życiem politycznym była wyraźnie wyznaczona. Traci ona na znaczeniu w chwili, gdy 
coraz liczniejsze grupy społeczne - do tej pory pozbawione możliwości decydowania 
o sprawach państwowych - domagają się udziału we władzy. Towarzyszące tym prze
obrażeniom zjawiska budziły zainteresowanie różnych badaczy; z czasem politologia 
zaczęła być postrzegana jako najważniejsza z nauk zajmujących się politycznością. 

W tych okolicznościach procesy towarzyszące tej wielkiej transformacji były prze
chwytywane przez nowe dyscypliny akademickie - ekonomię, socjologię, antropologię 
czy naukę o polityce, tak że ostatecznie historykowi nie pozostał żaden jasno określony 
przedmiot badania prócz obowiązku chronologicznego porządkowania minionych 
zdarzeń w czasie i budowania genetycznych uzasadnień w celu odpowiedzi na pytanie 
, jak? ”. Konstruowanie prawomocnych wyjaśnień zjawisk społecznych - związanych 
z odpowiedzią na pytanie „dlaczego? ” - pozostawiono natomiast badaczom nomote- 
tycznie zorientowanych nauk społecznych, z ekonomią, socjologią i nauką o polityce 
na czele. Historia poczęła tracić autorytet wśród znacznej części przedstawicieli nauk 
społecznych - w tym także politologów - które stopniowo, aż do lat 70. minionego 
stulecia, ulegały powolnemu procesowi dehistoryzacji3, przyjmując ostatecznie for
mułę nauk społecznych bez historii, ze zredukowanym horyzontem czasowym, zwaną 
prezentystycznym ahistoryzmem4. 

3 K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 80-86. 
4 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 195. 
5 K. Minogue, Polityka, Warszawa 1997, s. 100 i n. 

Historię uznano za naukę idiograficzną, zajmującą się wydarzeniami z przeszłości, 
niezdolną wytworzyć swoich obiektów badania, skupioną na obserwowaniu jednora- 
zowości epok i czasowych, zmiennych konstelacji elementów układających się wzdłuż 
orientacyjnej linii chronologii, niechętną prognozowaniu i planowaniu przyszłości. 

Odmienne aspiracje zgłaszała politologia, która jako nowe przedsięwzięcie nauko
we miała stać się nauką nomotetyczną, systematycznie porządkującą dane empiryczne 
i równocześnie tworzącą perspektywy poznawcze oraz teorie służące do objaśniania 
owych danych; oczekiwano od niej konstruowania teorii dostarczających odpowiedzi 
na pytanie „dlaczego? ”, dążących do formułowania możliwie uniwersalnych zasad 
wyjaśniających zachowania polityczne jednostek i zbiorowości ludzkich. Pozwalało to 
politologom i pozostałym nomotetycznie zorientowanym naukom społecznym mieć 
nadzieję na praktyczne wykorzystanie ich wiedzy w kształtowaniu współczesnego 
życia społecznego i w prognozowaniu przyszłego stanu rzeczy. 

Dystansując się od idiograficznie uprawianych badań nad dziejami, politologia 
w swoich analizach przyznawała wyróżnione miejsce ujęciu systemowemu5, które 
umożliwiało przynajmniej częściową rezygnację z historycznej chronologii jako ukła
du odniesienia w badaniach nad utrzymaniem systemu politycznego i stwarzało szansę 
zastąpienia go inaczej sformułowanym punktem odniesienia. Dostarczyła go kontro
wersyjna idea systemu politycznego, czyli zbioru elementów, między którymi relacje 
są ustalone; dzięki temu założeniu było możliwe przyjęcie ekwiwalentów funkcjonal
nych - eliminujących czas - i twierdzenie, że system może na przykład reagować 
zmianami struktury. 
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Przy ujęciu funkcjonalnym procesy i struktury minionych stuleci czy tysiącleci poli
tolog mógł uznać za zdarzenia niemające większego znaczenia dla tego, co się dzieje 
w czasach jemu współczesnych i wycofać się do teraźniejszości. Badając i angażując się 
w obecne życie polityczne, występowano z projektami badawczymi, w których przewa
żała krótka perspektywa czasowa, a wydarzenia zachodzące w społeczeństwach po
przednich stuleci jawiły się jako przedmiot zainteresowań wyłącznie historycznych. 

Postrzeganie nauk o zjawiskach społecznych jako idiograficznych albo nomote- 
tycznych z natury rzeczy wywoływało - i nadal jeszcze wywołuje - dyskusje, które 
uwikłane w tę dychotomię nieuchronnie prowadzą do konfliktu i obrony „swojej bary
kady”. Kontrowersje ujawniają się zwłaszcza w momencie, gdy szukamy odpowiedzi 
na pytanie, po co politologowi potrzebna jest historia? 

W związku z tym szczególnie interesujący wydaje się sposób, w jaki w badaniach 
politologicznych - przy równoczesnym wyszukiwaniu argumentów na rzecz odrębno
ści obu dyscyplin - jest wykorzystywana nauka historii oraz jakie są konsekwencje 
poznawcze tego stanu rzeczy zarówno dla politologii, jak i dla historii. 

1.  Najczęściej badacz zdarzeń i procesów politycznych jest skłonny traktować hi
storię jako zaledwie naukę pomocniczą politologii i wykorzystywać ją po to, aby pisać 
dzieje własnej dyscypliny. Wszak do nauk politycznych - w opinii większości - należy 
historia nawet najdawniejszych doktryn politycznych, co nie przeszkadza historykom 
czy historykom filozofii bądź filozofom polityki nadal się nimi interesować. Ten rodzaj 
związków historii z nauką o polityce został już zwyczajowo ugruntowany i cieszy się 
wyraźnym uznaniem oraz zainteresowaniem badaczy. Tym bardziej że niejeden spo
śród historyków myśli politycznej wniósł istotny wkład do współcześnie toczonych 
dyskusji pomiędzy filozofami polityki, dotyczących chociażby takich zagadnień, jak 
republikanizm, demokracja czy sprawiedliwość. Z drugiej zaś strony filozofowie poli
tyki ochoczo kontynuują starą praktykę przeszukiwania historii i sięgania do dzieł 
klasyków w nadziei odkrycia w nich idei i strategii, które można by odświeżyć na 
użytek współczesnych6. 

2.  W politologii są doceniane również pożytki płynące z badań dotyczących współ
czesnej historii politycznej, czyli z badań politycznych zjawisk teraźniejszości, w któ
rych wykorzystuje się ujęcia historyczne. Jest to uznany segment nauki o polityce, 
mimo że w tym polu badawczym najtrudniej przychodzi rozgraniczenie historii i poli
tologii. Może się bowiem zdarzyć, że nauka o polityce staje się wiedzą o historii, tyle 
że zaktualizowaną i skomentowaną, gromadzącą przykłady z przeszłości wedle kryte
riów systemowych, a nie chronologicznych. 

6 Dobrym przykładem tego stanu rzeczy są prace: R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 
1999; G. S. Kavka, Hobbesian Morał and Political Theory, Princeton 1986. 

A przecież w historii czas jest traktowany jako „środowisko naturalne”, w którym 
„pływają” zjawiska, jest miejscem ich poznawalności; historia - jak mawiał Bismarck 
- to rzeka, w której płynie czas. Zjawisk politycznych nie można rozumieć ani tym 
bardziej wyjaśnić, jeżeli się ich nie postrzega w kontekście doświadczalnej różnicy 
między teraźniejszością a przeszłością, i analizuje tylko w wymiarze czasu teraźniej
szego. Jednakże czas jest ze swojej natury ciągłością, a zarazem nieustanną zmienno
ścią. Ze sprzeczności tych dwóch cech biorą swój początek wielkie problemy badań 
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historycznych7, ale także (w konsekwencji) szeroko rozumianych nauk społecznych 
i humanistycznych8. 

7 M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Łódź 1960. 
8 P. Sztompka, Socjologia zmian..., op. cit., s. 54-55. 
9 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, s. 128 i n. 

10 W. Kula, Przedmowa [w: ] M. Bloch, Pochwała..., op. cit., s. 14. 

To do badacza ostatecznie należy rozstrzygnięcie, która z owych cech w danym 
momencie czasu zyskuje przewagę. W pracy politologa ta doniosła decyzja zawiera się 
w odpowiedzi na pytanie, czy znajomość okresu wcześniejszego jest potrzebna, czy też 
zbędna dla poznania okresu późniejszego, a przede wszystkim współczesności. 

Zatem opisanie przemian zachodzących w czasie zawsze wymaga trudnej, warto
ściującej decyzji, jak daleko w przeszłość powinny sięgać poszukiwania; czy wystar
czy do prowadzenia badań warsztat współczesnego politologa, czy też ten rozciągliwy, 
niejasny termin „przeszłość” oznacza, na przykład, zarówno dzień wczorajszy, jak 
i czasy antyczne i wymaga wyspecjalizowanych narzędzi właściwych dla procedur 
badawczych historyka. Czy sięganie w przeszłość ma się sprowadzać do czynności 
poszukiwania „początku” - zawsze dla badacza dwuznacznej, uwikłanej aksjologicznie 
i dziwnie niedookreślonej, płynnej, za którą stoi gotowy do ataku „demon genezy”, czy 
też do wykorzystywania procedury wyjaśniania genetycznego o charakterze kauzalnym 
lub teleologicznym. Procedury - dodajmy od razu - bardzo kontrowersyjnej i rodzącej 
liczne wątpliwości metodologiczne, która w najprostszym sformułowaniu oznacza 
przekonanie (i związane z nim czynności badawcze), że każdy fakt w opisie serii chro
nologicznie po sobie następujących zdarzeń jest warunkiem zajścia faktu następnego9. 

Wszakże mówiąc o genezie, o początku bądź - rzadziej - o wyjaśnianiu genetycz
nym, nie mamy jasności, jaka zawartość treściowa kryje się za tymi sformułowaniami, 
a to rodzi skłonność do posługiwania się nimi w sposób niezobowiązujący. W konse
kwencji, pytając o genezę, nie zawsze wiemy dokładnie, czy chodzi nam o podanie 
kolejnych stadiów rozwojowych danego zjawiska politycznego, czy też o przyczyny 
jego zaistnienia. 

Nie dziwi więc, że obie te formy są źródłem wieloznaczności semantycznej i waż
nych - z punktu widzenia poznawczego - metodologicznych wątpliwości. Jakby tego 
było mało, w pisarstwie politologicznym, ale także socjologicznym i historycznym, 
można spotkać wyrażenia „początek”, „geneza” w takim kontekście, w którym ozna
czają one punkt wyjścia i zarazem opisanie tego, co nastąpiło potem, sygnalizując po
mieszanie rodowodu z wyjaśnieniem. 

Jednakże mimo wielu nieporozumień i wyraźnej słabości obu podejść, pozwalają 
one przynajmniej część zjawisk, które obserwujemy współcześnie w obszarze życia 
politycznego, postrzegać jako ukształtowane w przeszłości i będące rezultatem wiel
kich procesów przemian kulturowych. 

Przy okazji warto zauważyć, że historycy opisany schemat postępowania badawcze
go wykorzystują, ale w odwrotnym kierunku; oto na przykład Henri Pirenne i Marc 
Bloch - wybitni historycy, belgijski i francuski, związani z Annales - sugerowali, aby 
teraźniejszość postrzegać jako swoiste i szczególnego rodzaju źródło historyczne, bo
wiem ich zdaniem wnikliwa i uważna obserwacja współczesności pozwala domniemy
wać o stanie określonych segmentów świata społecznego w przeszłości10. 
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3.  Jeszcze inną, zgoła paradoksalną okolicznością, skłaniającą niektórych politolo
gów do przeszukiwania - idiograficznej z definicji - wiedzy historycznej jest zdoby
cie potwierdzeń uzasadniających nomotetyczność politologii. Historia jako nauka 
o ciągłym oddalaniu się przeszłości od teraźniejszości stanowi bardzo ważny materiał 
źródłowy zarówno dla politologii, jak i dla wszystkich pozostałych nomotetycznie 
zorientowanych nauk społecznych". W pogoni za konstatacjami względnie uniwersal
nymi politolog traktuje wiedzę o dziejach jako skarbnicę pełną inspiracji, ale przede 
wszystkim jako zasobną bazę dostarczającą danych empirycznych i doświadczeń 
z przeszłości, na podstawie których łatwiej i trafniej można formułować hipotezy 
i dokonywać generalizacji indukcyjnych, niezbędnych do budowy teorii wyjaśniają
cych daną klasę zjawisk politycznych. Z drugiej strony - przy zastosowaniu odmiennej 
strategii badawczej, skupionej na poszukiwaniu uzasadnień dla głoszonych konstatacji 
- materiał wiedzy historycznej jest często wykorzystywany jako niezbędna podstawa 
empiryczna pozwalająca na weryfikację bądź falsyfikację tez ogólnych11 11 12. 

11 A. Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Poznań 1998, s. 20. 
12 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki..., op. cit., passim. 
13 A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 180-181. 
14 K. von Beyme, Współczesne..., op. cit., s. 34 i n. 
15 A. F. Grabski, Kształty historii, Łódź 1985, passńn. 

Zbieranie materiału historycznego z myślą o późniejszej generalizacji stanowi 
w politologii namiastkę eksperymentu, a więc najlepszej metody, jaką znamy w dąże
niu do ustalania zależności przyczynowych. Z tym że nie mogąc manipulować zjawi
skami z przeszłości, które już zaszły, badacz podejmuje manipulację ich myślowymi 
lub formalnymi przedstawieniami13; dlatego też ten rodzaj badania bywa niekiedy 
określany jako nieeksperymentalne badanie przyczynowe, a najlepszym jego przykła
dem są prowadzone w politologii badania przy użyciu szeroko rozumianej metody 
porównawczej - nazywanej także „rozumieniem przez kontrast”14 - polegającej na 
porównywaniu wybranych przypadków historycznych z nadzieją znalezienia w ten 
sposób wspólnego mechanizmu procesów politycznych. 

Wymiaru czasowego potrzebuje również, oparta na indukcji, analiza diachroniczna 
nastawiona na poszukiwanie czynników zmiany społecznej; badania politologiczne 
w ramach case studies, czy też badanie uwzględniające podejście instytucjonalne. 
W każdej z tych sytuacji badawczych jest konieczne nie tylko odwołanie się do da
nych wytworzonych i zebranych w procesie badawczym, lecz także wykorzystanie 
metod historycznych i analiza danych zastanych, pozwalających na rekonstrukcję 
wymiaru czasowego badanych zjawisk. 

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą przeszukiwania przez politologa przeszłości 
wypełnionej zjawiskami i procesami, które już zaszły, tradycyjnie zarezerwowanej dla 
historyka. Na tej współpracy korzystają jednak także historycy15. Wzbogacony współ
cześnie, tradycyjny warsztat historyka pozwala swobodnie wykorzystywać w bada
niach metody, teorie i pojęcia teoretyczne socjologii, ekonomii i politologii. Niektóre 
koncepcje, modele i metody stosowane w tych dziedzinach znajdują zastosowanie 
w badaniach przeszłości; przede wszystkim pozwalają historykom na jej usystematy
zowanie. Sama przeszłość jest chaotyczna i niespójna, to dopiero historyk nadaje 
dziejom sens, porządkując ten strumień zdarzeń, najczęściej wedle jednego z modeli 
proponowanych przez nauki społeczne. Sięgając po generalizacje i teorie wypracowane 
przez nomotetycznie zorientowane dyscypliny społeczne (a więc także i politologię),  
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zyskuje również narzędzie, dzięki któremu może wszechstronniej i głębiej wyjaśniać 
poszczególne sekwencje zjawisk, na przykład politycznych16. W tych okolicznościach 
politologia może być równie dobrze postrzegana jako swoista nauka pomocnicza histo
rii, dostarczająca ramy teoretycznej, którą można „nałożyć” na dzieje i uporządkować 
ten bezładny i nieprzeliczalny zbiór jednostkowych wydarzeń. 

16 P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2000, s. 29 i n. 
171. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004, s. 13. 
18 P Sztompka, Socjologia zmian..., op. cit., s. 1999-2000. 
19 B. Adam, Time and Social Theory, Cambridge 1990, s. 9. 

Przykład historii i politologii wskazuje, że rygorystyczne rozróżnianie dwóch przy
pisywanych im ujęć, w zależności od przyjętej konwencji językowej określanych jako: 
uszczegółowiające i generalizujące, idiograficzne i nomotetyczne, historyczne i teore
tyczne, diachroniczne i synchroniczne, obrazuje nie tyle różnice między tymi naukami, 
ile konieczną współpracę, wzajemne uzupełnianie się; wskazuje korzyści płynące 
z ewentualnego połączenia tych dwóch różnych form badawczej aktywności i sposo
bów prowadzenia naukowej analizy politologicznej17. 

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że granica między historią i politologią tylko 
wtedy jest wyraźnie widoczna, gdy zwraca się uwagę na warsztat badawczy uczonego, 
bazujący bądź na źródłach historycznych, archiwizowanych i przetwarzanych metoda
mi historycznymi, bądź na metodach wytwarzających źródła własne, w postaci różnych 
typów kontrolowanej i celowej obserwacji, wywiadów, sondaży, badań terenowych 
i innych, właściwych dla nauk społecznych. 

Doświadczenia badawcze oraz przemyślenia pojawiające się we współczesnych na
ukach społecznych i historii ujawniają nowe, nierozpatrywane do tej pory syste
matycznie aspekty relacji zachodzących między politologią (naukami społecznymi) 
a historią. 

Dla wielu badaczy nie ulega już dzisiaj wątpliwości, że wszystkie nauki społeczne, 
z politologią włącznie, są ze swej istoty dyscyplinami historycznymi. Historyczność 
politologii można rozumieć tradycyjnie i wskazywać, że obie te dyscypliny mają 
wspólny obszar zainteresowań - dzieje ustrojów, parlamentów, partii, państwa i tym 
podobne. Obie również, w zależności od potrzeb, wymieniają się swoimi narzędziami 
badawczymi. Można jednak ten związek ujmować głębiej, dostrzegać, że polityka jako 
działanie jest naszym sposobem uczestniczenia w historii, że każde zjawisko politycz
ne (społeczne) zawsze jest równocześnie historyczne, co oznacza, że jest osadzone 
w czasie, który zawsze stanowi jego niezbywalny wymiar, a w związku z tym, że nie 
daje się w pełni wyjaśnić poza swoim czasem. Te ontologiczne fakty18 wiążą się z epi- 
stemologicznymi konsekwencjami w postaci założenia wskazującego czas jako cen
tralny problem nauk społecznych19. 

W ten sposób historia dostarcza naukom społecznym zupełnie nowego pola do ana
lizy, staje się użyteczna jako narzędzie myślenia i jako rama nakładająca się na nauki 
społeczne (a nie odwrotnie, jak do tej pory! ). Wymusza na politologu wyjście poza 
własny, teraźniejszy kontekst; przekonuje o błędzie, jaki popełniamy, poszukując cze
goś ponadczasowego, uniwersalnego - na przykład w postaci ahistorycznych teorii 
politycznych. Tymczasem to, co się wydaje powszechne i uniwersalne, jest osadzone 
zawsze w czasie. Wiedza o dziejach uświadamia istnienie różnych form państwa 
i społeczeństwa, władzy i polityki, które odeszły w przeszłość, lub które są radykalnie 
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odmienne od danych nam dzisiaj kształtów życia politycznego, przypomina, że „prawa 
człowieka”, „prawo naturalne”, „własność prywatna”, „rodzina” czy w ogóle wiedza
- są wynalazkami pewnych epok, co wszakże wcale nie umniejsza ich wagi i w czasie, 
w którym przypisujemy im ważne dla nas znaczenie, nie przeszkadza dobrze służyć 
jako aksjomatyczne credo'. Tyle tylko, że czasowy i przestrzenny kontekst życia spo
łecznego nie pozwala ich uwolnić od złożonych uwarunkowań związanych z historią 
naszej własnej kultury; w konsekwencji nadawanie im ahistorycznego sensu jest tyle 
myślowo jałowe, co ryzykowne moralnie. Dzięki wrażliwości historycznej stajemy się 
bardziej świadomi własnego życia i jego uwarunkowań. Głębiej rozumiemy, dlaczego 
zachowujemy się tak a nie inaczej, dlaczego tak a nie inaczej myślimy, co uznajemy za 
oczywiste i w co wierzymy. To bezcenna perspektywa dla ludzkiego myślenia! Bo
wiem wiedzieć coś o tym, jak się wydarzyliśmy jako te a nie inne osoby, to zdawać 
sobie sprawę z możliwości działania inaczej! 

Uznanie czasu za wymiar każdego zjawiska społecznego - a więc i politycznego
- nie jest zbyt często potwierdzane w politologicznych projektach badawczych, co 
mogłoby wskazywać, że nada! jesteśmy skłonni traktować podejście historyczne jako 
wprawdzie tradycyjny, ale zarazem peryferyjny segment nauki o polityce. Nadal jeste
śmy skupieni na teraźniejszości, zapominając, że ma ona charakter punktowy, stanowi 
jedynie moment nieustannie toczącego się procesu, w którym przeszłość przechodzi 
w przyszłość20. W konsekwencji zainteresowania badawcze „wymagające buszowania 
w historii” - by na przykład poszukiwać w niej uzasadnień dla następstwa przyczyno
wego - są podejmowane w ramach wąskich specjalności politologii, a jej twardy rdzeń 
nadal pozostaje systemowy i względnie ahistoryczny, wypełniony statystycznymi ana
lizami korelacji i teoriami ekwiwalentów funkcjonalnych. 

20 N. Elias, Zaangażowanie i neutralność, Warszawa 2003, s. 12-13. 
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