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Artyku³y i studia

PIOTR OBACZ

Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu
psychologii humanistycznej i politologii

The article reviews an encounter between scientific disciplines: political sci-
ence and humanistic psychology (the psychological approach), resulting above
all in the two disciplines providing mutual inspiration. Activities undertaken
by their American representatives � this paper pertains to the conditions of
American social sciences � aimed to create a �humanistic political science�.
Their goal was to infuse the main assumptions, principles and values into the
discipline of political science and thus create a new and effective research
perspective. Although the collaboration between political scientists and hu-
manistic psychologists was providing interesting results, it turned out to be
short-lived. The meeting was well organised and promising, but in the end the
project of creating a �humanistic political science� was not completed; aside
from certain, notable exceptions, the researchers lacked the consistency to make
full use of the potential in the new form of political science.
The purpose of this paper is to elucidate the history of relations between po-
litical science and humanistic psychology within the context of American so-
cial sciences, where such collaboration took place, and to present their collec-
tive output. In reference to representative literature, the main research directions
of �humanistic political science� have been reconstructed. The results of the
encounter between political science and humanistic psychology are subjected
to a critical appraisal.
Keywords: humanistic political science, humanistic psychology, political sci-
ence, meeting

Wprowadzenie

Artyku³ po�wiêcony jest spotkaniu dyscypliny naukowej � politologii z orien-
tacj¹ psychologiczn¹ � psychologi¹ humanistyczn¹1. Spotkanie politologii
i psychologii humanistycznej, do jakiego dosz³o na gruncie nauki amerykañ-
skiej � bo o jej warunkach jest mowa w opracowaniu � to przede wszystkim

1 Politologia stanowi samodzieln¹ dyscyplinê naukow¹. Na gruncie polskich regulacji prawnych zo-
sta³a ujêta jako �nauka o polityce� w Rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 8
sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065). Psychologia humanistyczna to z kolei orientacja badawcza
(podej�cie, perspektywa) w ramach psychologii, a nie odrêbna dyscyplina. Zarówno jednak politologia,
jak i psychologia humanistyczna stanowi¹ kierunki zwi¹zane z dziedzin¹ nauk spo³ecznych.

Spotkania dyscyplin
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wzajemne inspirowanie siê obu kierunków. Ich przedstawiciele nie tyle d¹¿y-
li do uprawiania psychologii politycznej � a przynajmniej nie ograniczali siê
do niej, ale przede wszystkim starali siê stworzyæ kierunek badañ, który mo¿na
okre�liæ jako �humanistyczna nauka o polityce� (humanistic political scien-
ce). Chodzi³o o wprowadzenie do szeroko rozumianej nauki o polityce g³ów-
nych pryncypiów, warto�ci i za³o¿eñ obecnych w psychologii humanistycz-
nej, a przez to sformowanie nowej efektywnej perspektywy badawczej.
Spotkanie tych dwóch kierunków zaowocowa³o wspó³prac¹, która choæ da-
wa³a interesuj¹ce rezultaty, by³a wzglêdnie krótkotrwa³a � zaledwie kilkuna-
stoletnia. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e spotkanie by³o wprawdzie dobrze za-
aran¿owane i obiecuj¹ce, ale ostatecznie projekt formowania �humanistycznej
nauki o polityce� nie zosta³ dokoñczony, zabrak³o badaczom (z pewnymi,
acz znacz¹cymi wyj¹tkami) konsekwencji, by w pe³ni wykorzystaæ potencja³
naukowy nowej formy nauki o polityce.

Celem prezentowanego artyku³u jest przybli¿enie historii relacji polito-
logii i psychologii humanistycznej oraz przedstawienie wspólnego dorobku
obu kierunków. Uwzglêdniaj¹c reprezentatywn¹ literaturê, odtworzy³em g³ów-
ne w¹tki badawcze �humanistycznej politologii�. Artyku³ sk³ada siê z trzech
podrozdzia³ów, poprzedzonych niniejszym wstêpem. W  pierwszym podroz-
dziale zaproponowa³em miêdzy innymi robocz¹ definicjê �humanistycznej
politologii� � w odniesieniu do �róde³ amerykañskich, a tak¿e przypomnia-
³em w skrótowej formie, czym jest psychologia humanistyczna. Uzna³em, ¿e
nie bêdê podobnie charakteryzowa³ dyscypliny � politologii, albowiem zakres
badañ politologicznych jest powszechnie znany i nie budzi wiêkszych w¹tpli-
wo�ci2 . W drugim podrozdziale wskaza³em najwa¿niejsze obszary aktywno�ci
badawczej �humanistycznych politologów�. Ca³o�æ rozwa¿añ wieñcz¹ konkluzje

2 Pozostaje jednak wskazaæ wybrane pozycje, które w wyczerpuj¹cy sposób przedstawiaj¹, czym jest
wspó³czesna politologia oraz jaki jest stan refleksji politologów nad w³asn¹ dyscyplin¹. Zob. np.: Blok Z.,
Rodzaje teoretycznej wiedzy o polityce a podej�cia badawcze, w: Krauz-Mozer B., �cigaj P., Podej�cia
badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, Kraków: Ksiêgarnia Akademicka 2013, s. 277�289; Cho-
dubski A., O kszta³towaniu siê metody politologicznej, w: Krauz-Mozer B., �cigaj P., Podej�cia badaw-
cze�, s. 436�445; Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Za³o¿enia metodologiczne, Warszawa: PWN 2007, s.
33�51; Krauz-Mozer B., Politologia z punktu widzenia metodologii sensu largo, w: Antoszewski A., Du-
ma³a A., Krauz-Mozer B., Radzik K. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badañ politologicz-
nych w Polsce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej 2009, s. 11�26; Krauz-
-Mozer B., Borowiec P., �cigaj P., Kim jeste� politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 1, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego 2012, s. 13�142 oraz t. 2, s. 195�269; Sielski J., Wyznaczni-
ki politologii, w: Antoszewski A., Duma³a A., Krauz-Mozer B., Radzik K. (red.), Teoretyczne i metodolo-
giczne wyzwania..., s. 75�84. Zwiêz³e omówienie najwa¿niejszych kategorii politologicznych i perspek-
tyw badawczych znajdziemy m.in. w nastêpuj¹cych opracowaniach: Grabowska G. (red.), Nauka o polityce.
Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, s. 9 i nast.; Kozie³³o
T., Maj P., Piêta-Szawara A., Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 9 i nast.
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w trzecim podrozdziale, zawieraj¹ce krytyczn¹ ocenê efektów spotkania poli-
tologii i psychologii humanistycznej.

Wp³yw psychologii humanistycznej na kszta³towanie
siê �humanistycznej nauki o polityce�

�Humanistyczna nauka o polityce� kszta³towa³a siê w Stanach Zjednoczo-
nych od oko³o lat sze�ædziesi¹tych XX w. Okres ten charakteryzowa³ siê gwa³-
townym przewarto�ciowaniem w wielu sferach ¿ycia spo³ecznego. Co w tym
momencie wydaje siê oczywiste, kontrkulturowa wizja rzeczywisto�ci musia³a
wp³yn¹æ równie¿ na sferê nauki. W takich warunkach rozwinê³a siê mocno
zwi¹zana z kontrkultur¹ �trzecia si³a w psychologii� � psychologia humani-
styczna. Badacze z innych dziedzin, takich jak na przyk³ad nauki o polityce,
odnale�li w psychologii humanistycznej koncepcje, idee i postulaty, które
wyda³y im siê uniwersalne. Wtedy te¿ zawi¹za³a siê interdyscyplinarna wspó³-
praca badaczy podzielaj¹cych te same warto�ci. �Humanistyczna nauka o po-
lityce� formowa³a siê w Stanach Zjednoczonych pod wp³ywem koncepcji
psychologów humanistycznych (nieco inaczej sytuacja wygl¹da³a np. w Pol-
sce, o czym dalej). Intensyfikacja badañ politologicznych w duchu humani-
stycznym przypada zw³aszcza na lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te. Wte-
dy te¿ ludzie nauki, a tak¿e aktywi�ci pracuj¹cy zgodnie z orientacj¹
humanistyczn¹ (tj. zgodnie z ideami psychologii humanistycznej) przek³ada-
j¹ teoriê na praktyczne dzia³anie w sferze publicznej.

�Humanistyczn¹ naukê o polityce�, swoisty rezultat spotkania politolo-
gii i psychologii humanistycznej, nale¿y zatem zdefiniowaæ ³¹cznie jako kie-
runek badañ politologicznych, normatywnej filozofii politycznej oraz doradz-
twa politycznego, inspirowany psychologi¹ humanistyczn¹, a zw³aszcza
obecn¹ na jej gruncie filozofi¹ cz³owieka i wizj¹ relacji miêdzyludzkich.

W tym miejscu, niejako na marginesie g³ównego nurtu wywodu, warto
uzupe³niaj¹co dodaæ, ¿e podczas gdy w Stanach Zjednoczonych czê�æ polito-
logów czerpa³a z psychologii humanistycznej i interpretowanych na jej grun-
cie idea³ów humanistycznych, polscy �politolodzy humanistyczni� formu-
³owali swój program badawczy pod wp³ywem nieco innych czynników. Nale¿y
przede wszystkim zwróciæ uwagê na oddzia³ywania my�li teoriopolitycznej
i metodologicznej tzw. poznañskiej szko³y metodologicznej (Jerzy Kmita, Je-
rzy Topolski, Leszek Nowak i in.) oraz zespo³u badaczy warszawskich, sku-
pionych wokó³ Zespo³u Teorii Polityki funkcjonuj¹cego w Centralnym O�rod-
ku Metodycznym Studiów Nauk Politycznych i Zak³adu Teorii Polityki
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Artur Bodnar,
Tadeusz Klementewicz, Miros³aw Karwat i wielu in.). Nurt humanistyczny
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politologii polskiej rozwija³ siê w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹-
tych XX w. pod wp³ywem krytycznej refleksji nad tradycj¹ marksistowsk¹.
Podnoszono problem tzw. interpretacji humanistycznej, tj. wyja�niania dzia-
³añ ludzkich poprzez uwzglêdnianie takich czynników, jak: �wiadomo�æ pod-
miotów, warto�ci, emocje, racjonalno�æ, jako wyra�nie odmiennej od innych
schematów wyja�niania w nauce3. Widoczne by³o psychologiczne zoriento-
wanie takiej refleksji, w której � co najwa¿niejsze � podkre�lano rolê �czyn-
nika ludzkiego�. Kompleksowy opis stanowiska humanistycznego w polito-
logii polskiej znajdziemy miêdzy innymi w pracach Tadeusza Klementewicza,
a zw³aszcza w Sporze o model metodologiczny nauki o polityce (1991). Au-
tor wskaza³, ¿e wystêpuj¹ca z pozycji �umiarkowanego antynaturalizmu�
politologia humanistyczna �jawi siê jako nauka empiryczna, lecz nie typu
przyrodniczego. Zmierza ona do zrozumienia ¿ycia politycznego drog¹ in-
terpretacji humanistycznej i wyja�nieñ przyczynowych� (Klementewicz 1991:
13). W dalszej czê�ci cytowanego dzie³a autor scharakteryzowa³ model poli-
tologii humanistycznej (Klementewicz 1991: 121�133; zob. tak¿e: Klemen-
tewicz 2011: 60�61, 108�112). Natomiast dobrym przyk³adem praktyczne-
go zastosowania modelu humanistycznego w badaniu politologicznym jest
wa¿na praca Miros³awa Karwata Podmiotowo�æ polityczna. Humanistyczna
interpretacja polityki w marksizmie (1980). Dorobek polskich �politologów
humanistycznych� zas³uguje na osobne opracowanie, nale¿y jednak wyra�-
nie zaznaczyæ, ¿e pozostaje on w du¿ej mierze aktualny i wp³ywowy.

Powracaj¹c jednak na grunt nauki amerykañskiej, gdzie politolodzy in-
spirowali siê psychologi¹ humanistyczn¹, trzeba wyja�niæ, czym jest to po-
dej�cie. Psychologia humanistyczna4  jest orientacj¹ w ramach psychologii,
dziêki której ukszta³towa³y siê: szczególny nurt badañ naukowych oraz prak-
tyki psychologicznej i psychiatrycznej. Osoby zwi¹zane z psychologi¹ huma-
nistyczn¹ stworzy³y równie¿ ruch spo³eczny podkre�laj¹cy warto�ci humani-
styczne. Ruch humanistyczny rozwija³ siê ju¿ od oko³o lat trzydziestych XX
w. w USA, a jego rozkwit nast¹pi³ w latach sze�ædziesi¹tych. Wp³ywy podej-
�cia humanistycznego z czasem znalaz³y uznanie równie¿ poza granicami

3 Na temat interpretacji humanistycznej oraz zwi¹zanych z ni¹ zagadnieñ teoretycznych i metodolo-
gicznych zob. np.: Klementewicz 2011: 111�112; Kmita 1971: 15 i nast.; Kmita 1973a: 206�221; Kmita
1973b: 23�33 oraz Topolski 1998. Zob. te¿ rozwa¿ania J. Kmity na temat antynaturalizmu, np. w: Kmita
(red.) 1978: 5 i nast. (tam m.in. J. Kmita i J. Topolski); Kmita 2015: 85�92. Zob. równie¿: Kmita 1976
i wybrane artyku³y z tomów wydanych w serii Poznañskie Studia z Filozofii Nauki, Warszawa�Poznañ:
PWN, t. 1, 11.

4 Oprócz bogatej literatury nt. psychologii humanistycznej, wykorzystanej na potrzeby przygotowa-
nia artyku³u, zob. wykaz literatury na koñcu tekstu. Autor pozwala sobie przywo³aæ tak¿e w³asne publika-
cje po�wiêcone temu nurtowi psychologii, zob. np.: Obacz 2015a: 62�71; Obacz 2015c; Obacz 2014, 42:
3�4.
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Stanów Zjednoczonych, miêdzy innymi w Wielkiej Brytanii, Australii, Niem-
czech i w Polsce5.

Jak przypomniano wcze�niej, lata sze�ædziesi¹te XX w. by³y w USA cza-
sem kontestacji, kwestionowania tradycyjnych norm spo³ecznych, tradycyj-
nych warto�ci, modelu rodziny i wspólnoty. Psychologia humanistyczna roz-
wija³a siê w³a�nie w tych warunkach, a argumenty, nastawienie, postulaty
psychologów humanistycznych znalaz³y poparcie ruchów kontrkulturowych.
Psycholodzy humanistyczni s¹ radykalnymi przeciwnikami behawioryzmu
i psychoanalizy. Odrzucaj¹ �zawziêty racjonalizm� metody naukowej (Bühler
1979: 10), naturalizm, reifikacjê, determinizm. W �lad za twórcami psycho-
logii humanistycznej, a w�ród nich: Abrahamem Maslowem, Carlem Roger-
sem, Rollo Mayem, Gordonem Allportem, Jamesem Bugentalem, Sidneyem
Jourardem, Charlotte Bühler, akcentuj¹ znaczenie swobody i wolnego wyboru
oraz � w relacjach spo³ecznych � empatii, zrozumienia, s³uchania. �Dzie³em
tych ludzi by³a nowa wizja cz³owieka, zdolnego do dzia³ania i wyboru, a przez
to odpowiedzialnego i wolnego� (Jankowski 1978: 6; zob. tak¿e: Kozielecki
2000: 239�249).

Przejawy recepcji idea³ów humanistycznych w psychologii, a pó�niej tak-
¿e w politologii za po�rednictwem humanistic psychology, ujawnia³y siê �
oprócz przyjêcia wymienionych wy¿ej pogl¹dów � poprzez podkre�lanie, ¿e
cz³owiek jest podmiotem samo�wiadomym i wolnym, zdolnym do dokony-
wania wyborów, a tak¿e przez formu³owanie programów postêpu spo³ecz-
nego, wzmo¿one zainteresowanie cz³owiekiem i �wieck¹ stron¹ jego praktyk
¿yciowych, takich jak kultura, kondycja spo³eczna, obyczajowa, polityczna
(por. Hartman 2009: 99).

Program naukowy psychologii humanistycznej, a tak¿e pó�niej �humani-
stycznej nauki o polityce�, by³ silnie krytykowany. Jeden z najczêstszych ar-
gumentów krytycznych brzmia³, ¿e badacze zwi¹zani z orientacj¹ humani-
styczn¹ nie s¹ neutralni, nie spe³niaj¹ naukowego wymogu zawieszenia swoich
warto�ci w prowadzonych badaniach (zob. tak¿e: Kozielecki 2000: 250�253).
Nie ma w¹tpliwo�ci, i¿ psychologia humanistyczna i �humanistyczna poli-
tologia� w sposób otwarty odwo³uj¹ siê do szeroko pojmowanej tradycji libe-
ralnej (Elkins 2009: 277�278). Badacze zwi¹zani z nurtem humanistycznym
nie uznawali (nie uznaj¹ tak¿e i dzi�), ¿e ka¿dy rodzaj badañ i refleksji o cz³o-
wieku powinien byæ wolny od uznawanych przez siebie warto�ci. Pozwalaj¹
one bowiem odpowiednio ukierunkowaæ proces badawczy, co wcale nie musi
determinowaæ wyników badania. Zreszt¹ postawa humanistyczna jest czym�
ogólnym � pewnym podej�ciem do istot ludzkich, okre�lonym sposobem

5 Wiêcej zob. np. w: Schneider, Pierson, Bugental (red.) 2014.
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my�lenia o �przedmiocie badania�. I tak, humani�ci w psychologii i politolo-
gii za szczególnie wa¿ne uznali miêdzy innymi: autentyczno�æ i spontanicz-
no�æ, autonomiczno�æ i wolno�æ, ró¿norodno�æ ludzkiego do�wiadczenia
i nieschematyczno�æ, godno�æ, empatiê, rozumienie i dialog, wolny wybór
(zob. np.: Bugental, w: Jankowski 1978: 325�342; Serlin 2011: 428�230;
Elkins 2009: 271, 274, 276 � 277; Brewster Smith 1990: 7, 10). Przyjêto, ¿e
warto�ci te s¹ konstytutywne dla kondycji ludzkiej. Jako takie wp³ywaj¹ rów-
nie¿ w sposób szczególny na charakter relacji spo³ecznych. Skoro tak, to przed
badaczem spo³ecznym � a jest nim i psycholog, i politolog � otwieraj¹ siê
nowe pola do naukowej eksploracji. Kolejne formy i aspekty interakcji spo-
³ecznych wymagaj¹ zaakcentowania i uwzglêdnienia w badaniach. Z takim
w³a�nie przekonaniem amerykañscy �humanistyczni politolodzy� przyst¹pi-
li do swoich badañ.

�Humanistyczna politologia� jako rezultat spotkania
politologii i psychologii humanistycznej � przyk³ady badañ

Jednym z pierwszych badaczy, którzy przyczynili siê do rozwoju programu
badawczego �humanistycznej nauki o polityce� by³ Floyd W. Matson. W roku
1966 opublikowano jego artyku³ o wymownym tytule �Humanistic Political
Science and Humane Politics�. Czytamy w nim: �W obliczu rosn¹cej �wiado-
mo�ci takich warto�ci, jak prawa obywatelskie i sprawiedliwo�æ spo³eczna,
w obliczu pal¹cych problemów, takich jak bieda i uprzedzenie, politolodzy
musz¹ zrewidowaæ swoje oklepane dogmaty [�]; s³u¿yæ temu ma humani-
styczna politologia � i humanistyczna polityka� (Matson 1966: 86). Autor
w sposób klarowny zasugerowa³, na co powinny byæ ukierunkowane badania
politologiczne. Da³ do zrozumienia, ¿e tradycyjne paradygmaty, podej�cia
i teorie polityczne musz¹ zostaæ zweryfikowane w obliczu zmieniaj¹cych siê
warunków spo³ecznych. Jak przysta³o na badacza �zaanga¿owanego�, Matson
nie omieszka³ wyraziæ opinii o charakterze normatywnym, postulatywnym.
Jego zdaniem pañstwo powinno byæ pro-wolno�ciowe, ale jednocze�nie � by
pos³u¿yæ siê formu³¹ Josepha Raza � perfekcjonistyczne. Polityka musi byæ
zaanga¿owana w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, powinna to byæ
swoista polityka troski, odpowiedzialna, ale zarazem nie zwalniaj¹ca jedno-
stek z odpowiedzialno�ci za siebie. Co wiêcej, w artykule Matsona widoczny
by³ postulat dokonania istotnego wyboru miêdzy dwoma modelami nauki.
Z jednej strony, zdaniem tego autora, jest obiektywistyczna kalkulacja i �neu-
tralno�æ�, a z drugiej � odwo³anie do jednostkowej �wiadomo�ci, do do�wiad-
czenia jednostek, podkre�lanie roli wolno�ci. Matson argumentowa³, i¿ mo¿e
istnieæ inna politologia � bliska cz³owiekowi, taka, w której nie jest obecna
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reifikacja. Wed³ug niego mo¿e (powinna) istnieæ tak¿e inna polityka � bar-
dziej ludzka. Tekst Floyda Matsona by³ bodaj pierwsz¹ prób¹ zaprezentowania
stanowiska sprzêgaj¹cego badania politologiczne i orientacjê humanistyczn¹.

Przywi¹zanie do humanistycznych idea³ów i warto�ci mia³o znacz¹ce
implikacje. Carl Ransom Rogers, do dzi� uznawany za najwa¿niejszego przed-
stawiciela psychologii humanistycznej, uj¹³ to nastêpuj¹co: �Na przyk³ad
wybór filozofii humanistycznej oznacza, i¿ w badaniach bêdzie siê wybiera³o
inne tematy i inne bêd¹ metody warto�ciowania odkryæ. Oznacza to podej-
�cie [�] bazuj¹ce na przekonaniu o posiadanym przez ludzi potencjale [...].
Prowadzi to do bardzo demokratycznej filozofii politycznej [�]� (Rogers
2012: 72). Politolodzy chc¹cy uprawiaæ sw¹ dyscyplinê w duchu orientacji
humanistycznej znajdowali w pogl¹dach swych kolegów psychologów wa¿ne
argumenty i wskazówki. Dzia³a³y one jak zachêta do podejmowania okre�lo-
nych tematów badawczych. Jako przyk³ad okre�lania badawczych, ale i jedno-
cze�nie politycznych priorytetów przywo³aæ mo¿na stanowisko Komitetu
Towarzystwa Psychologii Humanistycznej do spraw Polityk Ludzkich (AHP
� Committee on Human Policies: Statement of Purposes, 1973). Autorem tej
opinii by³, nomen omen, Floyd W. Maston. Za szczególnie istotne kwestie
polityczne Towarzystwo Psychologii Humanistycznej uzna³o miêdzy innymi:
pokojowe rozwi¹zywanie konfliktów, �humanistyczn¹ gospodarkê� (zmiana
sposobów zarz¹dzania i warunków pracy), ekologizm (dba³o�æ o �rodowisko
cz³owieka), demokracjê partycypacyjn¹, deliberacjê i równo�æ polityczn¹. Co
wa¿ne z perspektywy badaczy polityki, AHP zwróci³o uwagê na dwa zasad-
nicze cele przedstawicieli �humanistycznej nauki o polityce�. Pierwszym jest
identyfikacja i artykulacja najwa¿niejszych � z perspektywy humanistycznej
� kwestii spo³ecznych. Drugim jest prze³o¿enie warto�ci humanistycznych
i teorii humanistycznej na praktykê spo³eczno-polityczn¹. Przyjêto zatem, i¿
badacz nie musi pozostawaæ niezaanga¿owany � tzw. humanistic interven-
tion by³a postrzegana jako dzia³anie szlachetne i �ludzkie�.

W roku 1974 ukaza³ siê artyku³ Walta Andersona �Politics and the New
Humanism�. By³ to tekst �wiadcz¹cy o intensywnej autorefleksji wobec dys-
cypliny �humanistyczna politologia� i kolejny przyczynek do wzmocnienia
tego kierunku. Autor wyra¿a³ w swojej publikacji pogl¹d, i¿ nie ma ró¿nicy
miêdzy psychologi¹, politologi¹, socjologi¹ i innymi dyscyplinami (Aderson
1974: 5). Chodzi przede wszystkim o przyjêcie odpowiedniego podej�cia
wobec cz³owieka, o w³a�ciwe rozumienie istoty ludzkiej, jej potrzeb, tenden-
cji do rozwoju, aspiracji � i to mo¿e ³¹czyæ ró¿ne dyscypliny naukowe. An-
derson utrzymywa³, ¿e aby odpowiedzieæ na pytanie o istotê polityki i jej
sens, nale¿y najpierw odpowiedzieæ na pytania, kim jeste�my jako ludzie i po
co dzia³amy. Amerykañski badacz postawi³ niezwykle �mia³¹ tezê, maj¹c¹
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daleko id¹ce konsekwencje badawcze � pañstwo to stan umys³u: �Wszystkie
instytucje pañstwa wynikaj¹ z tego, co i jak ludzie my�l¹ i czuj¹, jak do�wiad-
czaj¹ siebie jako cz³owieka i innych ludzi, jak postrzegaj¹ relacje miêdzyludz-
kie i jak chcieliby je u³o¿yæ� (ibidem, s. 20). W ocenie Adersona polityka jest
zrelatywizowana do zdarzeñ psychicznych jednostki. Id¹c w �lad za tym spo-
sobem rozumowania, zmiana w jednostce mo¿e byæ podstaw¹ zmiany spo-
³ecznej, politycznej i odwrotnie � zmiana polityczna mo¿e sprzyjaæ rozwojo-
wi osobistemu. Zdaniem �humanistycznego politologa� to w³a�nie z tej
perspektywy powinno siê oceniaæ dzia³ania polityczne. �Humanistyczna po-
litologia�, argumentowa³ autor, dostarcza okre�lonej perspektywy dla anali-
zy i ocen polityki, pañstwa, w³adzy, instytucji, ale zawiera tak¿e pewne wska-
zówki, jak powinny siê wszystkie one zmieniaæ, aby zaspokoiæ ludzkie potrzeby
oraz sprzyjaæ indywidualnemu i spo³ecznemu rozwojowi (ibidem, s. 23).

Pierwszy okres rozwoju �humanistycznej nauki o polityce� inspirowanej
psychologi¹ humanistyczn¹ (lata sze�ædziesi¹te i siedemdziesi¹te) to, jak zo-
sta³o pokazane, definiowanie swojej pozycji, okre�lanie naukowej to¿samo-
�ci i wskazywanie celów badawczych. Kolejne lata to liczne próby prze³o¿e-
nia rozwa¿añ teoretycznych i filozoficznych na dzia³alno�æ praktyczn¹.

W latach osiemdziesi¹tych Stephen Woolpert aktywnie korzysta³ z hu-
manistycznego paradygmatu w politologii. Opublikowa³ miêdzy innymi ta-
kie artyku³y naukowe, jak: �Humanizing Law Enforcement: A New Para-
digm� (1980), �A Comparison of Rational Choice and Self-Actualization
Theories of Politics� (1982), �Applying Humanistic Psychology to Politics.
The Case for Criminal Restitution� (1988). Tytu³y prac Woolperta w pe³ni
odpowiadaj¹ naczelnym normom orientacji humanistycznej. Badacz ten utrzy-
mywa³, i¿ rzeczywisto�æ polityczna nie mo¿e byæ analizowana w oderwaniu
od ludzkiej �wiadomo�ci, czy te¿ szerzej: psychiczno�ci, która ma znaczenie
fundamentalne dla kszta³tu relacji miêdzyludzkich, instytucji itd. (Woolpert
1988: 46; Woolpert 1980: 68). Polityka stanowi, zdaniem Woolperta, rezul-
tat kolektywnych dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê potrzeb jednostek
w warunkach pewnych ograniczeñ (Woolpert 1982: 65). Przeto wa¿nym
wymiarem polityki jest wymiar moralny (por. Woolpert 1980: 71, 77). Do-
tyczy on, oprócz sposobu zaspokajania potrzeb i sprzyjania rozwojowi, tak¿e
warto�ci oraz konfliktów, jakie mog¹ siê na ich tle pojawiaæ. W ocenie Wo-
olperta �konflikty i podzia³y s¹ centralnymi wyzwaniami polityki; s¹ nie do
unikniêcia� (Woolpert 1988: 47). Proces polityczny musi byæ jednak skon-
struowany tak, aby te ró¿nice mog³y siê ujawniæ. Humanistycznie zoriento-
wana polityka nastawiona jest, jak argumentowa³ politolog, na szukanie
kompromisów miêdzy przeciwstawnymi wizjami ¿ycia. Stephen Woolpert
podawa³ w swoich pracach liczne przyk³ady takiego dzia³ania. Jednak bodaj
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najwa¿niejszym przyk³adem praktycznego zastosowania podej�cia humani-
stycznego by³a dzia³alno�æ doradcza, szkoleniowa i mediacyjna specjalistów
zwi¹zanych z tym nurtem.

Jak wskazuje David Ryback, znacz¹cym osi¹gniêciem osób zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ w duchu humanistycznym, wykraczaj¹cej poza badania psy-
chologiczne i politologiczne, by³o �gromadzenie wrogów przy jednym stole�
i rozwój technik negocjacyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie kompro-
misów poprzez tworzenie warunków opartych na szczerych i otwartych rela-
cjach (Ryback 2011: 415�416). Negocjacje polityczne powinny zmierzaæ,
w zamy�le dzia³aczy humanistycznych, do rozwi¹zywania sporów, nieporozu-
mieñ itp., przy zachowaniu �emocjonalnie szczerego podej�cia� (ibidem, s. 413).
Postawa taka znalaz³a zastosowanie miêdzy innymi podczas miêdzynarodowej
konferencji w Rust (1985 r.), po�wiêconej relacjom miêdzynarodowym w re-
gionie Ameryki �rodkowej. Badacze humanistyczni po�wiêcili temu wydarze-
niu kilka opracowañ (zob. np.: Rogers 1985; Rogers 1986; Rogers, Malcolm
1985; Solomon 1987; Swenson 1987; zob. tak¿e: Obacz 2015b: 185�289).
Rozwi¹zywanie konfliktów to zatem kolejne zagadnienie, którym zajmowali
siê w aspekcie teoretycznym i praktycznym zarówno psycholodzy humanistycz-
ni, jak i �humanistyczni politolodzy�. Zainteresowanie to znalaz³o swój wyraz
równie¿ w badaniach nad: odpowiedzialno�ci¹ polityczn¹ w warunkach nuc-
lear age (Mack 1988), konfliktem izraelsko-palestyñskim (zob. np. Kouttab
2007; autor pisze tam o �emocjonalnym gruncie pokoju�), indywidualnymi
i spo³ecznymi skutkami rasizmu i sposobami ich niwelowania (Perrin 2012).

Jak podkre�li³em wcze�niej, �humanistyczna nauka o polityce� wyra¿a
�bardzo demokratyczn¹ filozofiê polityczn¹�. W ostatnim fragmencie tej czê�ci
artyku³u pozostaje zatem przybli¿yæ najwa¿niejsze cechy modelowego ujêcia
demokracji, prezentowanego ³¹cznie przez politologów i psychologów hu-
manistycznych. Stan Charnofsky opublikowa³ w 2012 r. esej pt. Humanistic
Psychologists Model Democracy, w którym skrótowo przedstawi³ pogl¹dy
nurtu humanistycznego na temat po¿¹danej formy demokracji. Charnofsky
prze³o¿y³ warto�ci, do których przywi¹zane s¹ osoby uto¿samiaj¹ce siê z ru-
chem humanistycznym, na szczególnie po¿¹dan¹ formê systemu polityczne-
go. Zdaniem tego autora demokracja musi stwarzaæ takie warunki ¿ycia,
w których wolno�æ wyboru jest zmaksymalizowana, potencja³ i godno�æ cz³o-
wieka s¹ szanowane, jednostki mog¹ byæ kongruentne (spójne pod wzglê-
dem my�li, s³ów i czynów), a naturalna ludzka sk³onno�æ do rozwoju jest
honorowana i ceniona. Opinie te s¹ bardzo ogólne. Stanowi¹ zaledwie zrêby
dla bardziej systematycznego wyk³adu. Odzwierciedlaj¹ jednak pryncypia
badaczy humanistycznych, a s¹ nimi: poszanowanie ludzkiej wolno�ci, natu-
ralnego potencja³u i samej istoty ludzkiej.
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Konkluzje � ocena efektów spotkania politologii
i psychologii humanistycznej

Minê³o wiele lat od momentu rozkwitu w Stanach Zjednoczonych psy-
chologii humanistycznej i od pierwszych prób stworzenia w odniesieniu do
niej tzw. humanistycznej nauki o polityce. Trudno dzi� wskazaæ licznych
kontynuatorów tego kierunku politologicznego, choæ oczywi�cie by³y po-
dejmowane próby rozwijania jego dorobku (np. Woolpert 1998). Psycholo-
gia humanistyczna w znacz¹cy sposób wp³ynê³a na rozwój psychologii w ogóle
i choæ nie jest obecnie �trzeci¹ si³¹ w psychologii�, to w dalszym ci¹gu jest
do�æ wp³ywow¹ orientacj¹ psychologiczn¹ � s³uszne okaza³o siê wiêc prze-
widywanie Józefa Kozieleckiego (Kozielecki 2000: 259). Z powodzeniem
wybroni³a swoj¹ pozycjê w �wiecie nauki. Nie sposób tego jednoznacznie
powiedzieæ o �humanistycznej politologii�. Mo¿na stwierdziæ, ¿e �humani-
styczna nauka o polityce� nie sta³a siê spójnym i co najwa¿niejsze trwa³ym
nurtem badañ. Nale¿y przyznaæ racjê jej krytykom. �Humanistyczni polito-
lodzy� nie przedstawili bowiem ¿adnej konkretnej definicji polityki, co jest
przecie¿ obowi¹zkiem badaczy tej sfery ¿ycia spo³ecznego. Wpisali siê w hu-
manistyczny paradygmat, ale zupe³nie niejasny pozostaje aspekt metodolo-
giczny ich pracy (tutaj jako swoisty wzór, zarówno w aspekcie terminolo-
gicznym, teoretycznym i metodologicznym, mo¿e byæ postrzegany dorobek
polskich �politologów humanistycznych�). �Humanistyczna politologia� by³a
w koñcu kierunkiem bardzo zaanga¿owanym. Dla przyk³adu, jeszcze w la-
tach siedemdziesi¹tych pojawia³y siê propozycje p³yn¹ce ze strony humani-
stycznie zorientowanych badaczy, by zmieniæ sposoby nauczania w ramach
studiów politologicznych poprzez anga¿owanie w proces dydaktyczny stan-
dardów humanistycznych / psychologii humanistycznej. Propozycje takich
dzia³añ opisa³a na przyk³ad Clare A. Rose w artykule �A Humanistic Systems
Approach to Teaching Political Science� (1976). Z kolei w znacznie pó�niej-
szej pracy pt. Transformational Politics. Theory, Study, and Practice, pod
redakcj¹ Stephena Woolperta, Christy D. Slaton i Edwarda W. Schwerina,
autorzy sformu³owali model alternatywny wobec tradycyjnej politologii:
value-based political science, która nie tylko ma spe³niaæ zasadnicze wymogi
orientacji humanistycznej, ale poprzez odniesienie do realnych procesów
spo³ecznych, zmierzaæ do wypracowywania adekwatnych rozwi¹zañ oraz
promowaæ demokracjê, zrównowa¿ony rozwój i spo³eczn¹ �wiadomo�æ. Jak
widaæ, �humanistyczna politologia� w zasadzie nigdy nie by³a ideologicznie
neutralna � nie próbowano nawet tej neutralno�ci osi¹gn¹æ. Z drugiej jed-
nak strony nie jest to przecie¿ zjawisko niezwyk³e, zwa¿ywszy na przyk³ad,
jak rozwija³ siê kierunek humanistyczny w dyscyplinie �pokrewnej� � socjo-
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logii: �Socjologiê humanistyczn¹ [�] wyró¿nia siê wiêc ze wzglêdu na jej
funkcjê spo³eczn¹. Jest to wiedza socjologiczna, która kszta³tuje ludzkie po-
stawy i opinie, jest �ród³em orientacji spo³ecznych, u³atwia rozumienie naj-
bardziej narzucaj¹cych siê spo³ecznie problemów, pobudza do my�lenia
i rozwija wyobra�niê� (Mokrzycki 1971: 9). Humanistic political science sta-
wia³a (stawia) sobie dok³adnie te same cele, jednocze�nie wychodz¹c naprze-
ciw oczekiwaniu, by badania spo³eczne cechowa³a swoista �praktyczno�æ�.
Natomiast uwik³anie ideologiczno-polityczne amerykañskich �politologów
humanistycznych� � znaczny zwi¹zek z doktryn¹ liberaln¹ � to zagadnienie
na osobne opracowanie.

Nie jest jednak tak, ¿e spotkanie politologii i psychologii humanistycznej
zakoñczy³o siê kompletn¹ pora¿k¹. Z perspektywy nauki o polityce, czerpanie
inspiracji z innej dyscypliny i jednej z jej orientacji pozwoli³o wyj�æ poza okre-
�lony schemat, co akurat nale¿y uznaæ za naukow¹ odwagê i tym samym za
walor. Co wiêcej, �humanistyczna politologia� to w zasadzie gotowy program
badawczy � nale¿y go jednak uszczegó³owiæ, rozwin¹æ w aspekcie metodolo-
gicznym i teoretycznym. Choæ czas intensywnego rozwoju ma ju¿ za sob¹, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby do tego projektu naukowego powróciæ. �Huma-
nistyczni politolodzy� musieliby jednak zaakceptowaæ pewne kanony nauko-
wo�ci. Rezygnacja z ostentacyjnej prezentacji pogl¹dów, wzmocnienie strony
metodologicznej i terminologicznej to podstawowe zadania. �Troska o rozwój
nauki jest jednocze�nie trosk¹ o rozwój cz³owieka� (Kozielecki 2000: 260).
Przegl¹d najnowszego pi�miennictwa pozwala jednak s¹dziæ, ¿e humanistycz-
nie zorientowani badacze dochodz¹ do tych samych wniosków.
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