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Witold Stankowski 

„POLITEJA”. PISMO WYDZIAŁU STUDIÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
KRAKÓW 2004, NR 1, 444 SS. 

W 2004 r. do obiegu naukowego trafiło nowe czasopismo naukowe 

o tytule „Politeja”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to czasopismo 

o problematyce politologicznej, aczkolwiek nie brak w nim rozważań 

kulturoznawczych i interdyscyplinarnych. „Politeja” jest pismem 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, podobnie jak 

samo czasopismo, jest stosunkowo młodą jednostką organizacyjną 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został powołany uchwałą Senatu w 2000 r. 

jako 12. wydział uczelni. Faktyczną działalność rozpoczął 1 paździer-

nika 2001 r.
1
 Dobrze się stało, że tak ważny wydział ma swoje czasopi-

smo naukowe, które zgodnie z zamierzeniami Redakcji ma ukazywać 

się jako półrocznik. Uzupełnieniem będzie tom zawierający wybrane, 

najciekawsze artykuły w języku angielskim. Tom I „Politei” obejmuje 

23 artykuły. Są one zamieszczone w pięciu działach tematycznych: 

Stosunki międzynarodowe; Tożsamość narodowa i mniejszości naro-

dowe; Metodologia nauk; Dzieje myśli politycznej i prawnej; Zagad-

nienia polityczne. 

W dziale tematycznym pod nazwą „Stosunki międzynarodowe” 

zostały zamieszczone następujące artykuły: Poland’s Security and its 

International Dimensions (Andrzej Kapiszewski, Chris Davis); Bry-

tyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce. Negocjacje i podpisa-

                                                           
1 Pierwszym dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych był 

prof. dr hab. Andrzej Mania, historyk, politolog. 
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nie (Agnieszka Kastory); Chrześcijaństwo – islam. Koegzystencja, 

polemika, dialog (Dorota Rudnicka-Kassem); Konflikt izraelsko-

syryjski a sprawa palestyńska (Krzysztof Bojko); Przyszłość Unii 

Europejskiej a dylematy legitymizacyjne wspólnotowego systemu 

politycznego (Krzysztof Szczerski); Współpraca i problemy sporne 

w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XIX i XX wieku 

(Janusz J. Węc); Polak w obcym kraju. Problemy wynikające z braku 

nawiązanych stosunków konsularnych do udzielenia opieki konsular-

nej i gwarantowania ochrony praw człowieka (przypadek kapitana 

Kazimierza K. i jego załogi) (Paweł Czubik, Paweł Filipek); Kwestia 

migracji meksykańskiej do USA w stosunkach amerykańsko-

meksykańskich za prezydentur George’a Busha i Vincenta Foxa 

(Anna Kaganiec). 

W drugim dziale tematycznym „Tożsamość narodowa i mniejszo-

ści narodowe” natkniemy się na artykuły Pawła Ścigaja Tożsamość 

narodowa. Przegląd problematyki; Ewy Bujwid-Kurek Mniejszości 

narodowe Polski i Chorwacji w transformacji ustrojowej; Tadeusza 

Palecznego Etniczność w Stanach Zjednoczonych w świetle danych 

spisowych z 2000 roku; Arkadiusza Markowskiego Zaolzie. Mniejszość 

polska w Republice Czeskiej. 

W dziale tematycznym poświęconym metodologii nauk Barbara 

Krauz-Mozer zamieściła artykuł pt. Doświadczenie wewnętrzne 

w badaniach empirycznej politologii. W dziale pt. „Z dziejów myśli 

politycznej i prawnej” czytelnik ma do wyboru osiem artykułów: Pio-

tra Kimli U źródeł realizmu politycznego. Sofista pierwszej generacji 

– Protagoras z Abdery; Rafała Lisa Problemy natury ludzkiej 

i wyłaniania się instytucji społecznych w pismach Davida Hume’a, 

Adama Smitha i Adama Fergusona; Anny Citkowskiej-Kimli Od 

oświecenia do romantyzmu – przełom epok czy ewolucja idei? Przy-

padek niemiecki; Joachima Dieca Konserwatyzm antyintelektuali-

styczny Konstantina Pobiedonoscewa; Jacka M. Majchrowskiego 

Polityczne, prawne i ideowe uwarunkowania działalności Trybunału 

Stanu; Bogdana Szlachty Jan Paweł II a prawo; Anny Krzynówek 

John Rawls i ograniczenia liberalnego projektu uzasadnienia pu-

blicznego; Doroty Pietrzyk-Reeves Sfera publiczna, czyli o publicz-

nym używaniu rozumu. 

W ostatnim, tj. piątym dziale, zatytułowanym „Z zagadnień poli-

tycznych”, zostały zamieszczone dwa artykuły autorstwa Bożeny Ban-

kowicz (Skrajna prawica w Europie Zachodniej – od marginalizacji do 
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politycznego znaczenia) i Dominika Siekluckiego (Między konfrontacją 

a współpracą. SLD, PSL i UP w latach 1993–2003). 

Całość czasopisma zamykają recenzje (w sumie pięć) i varia.  

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie mają charakter analityczny, 

niektóre są udaną syntezą, np. artykuł Janusza J. Węca będący podsu-

mowaniem stosunków polsko-niemieckich w XX oraz na przełomie XX 

i XXI wieku. Zostały oparte na solidnej bazie źródłowej, z wykorzysta-

niem dostępnej literatury.  

Redaktorem naczelnym czasopisma jest profesor Bogdan Szlachta, 

uznany prawnik, politolog, którego wspiera Rada Programowa, również 

złożona z wybitnych prawników, historyków, politologów
2
. Sekreta-

rzem redakcji jest dr Krzysztof Szczerski.  

Zamierzeniem zespołu redakcyjnego jest drukowanie artykułów, 

które są wynikiem badań nie tylko doświadczonej kadry naukowej, ale 

także młodych adeptów nauki. Jest to godne pochwały i podkreślenia 

(zob. Wstęp, s. 9). 

Czytając uważnie czasopismo „Politeja”, mając na uwadze jego 

zawartość merytoryczną, można pokusić się o uwagę, że periodyk ten 

ma ambicje wpisać się w nurt krakowskiej politologii. Trzeba przecież 

pamiętać, że w Krakowie w roku 1909 powstało Towarzystwo Polskiej 

Szkoły Nauk Politycznych oraz utworzono Polską Szkołę Nauk Poli-

tycznych. Było to możliwe dzięki staraniom wybitnych profesorów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Aleksandra Włodzimierza Czerkaw-

skiego, Władysława Leopolda Jaworskiego i Michała Rostworowskie-

go. Odwołując się do określenia Arystotelesa, że politeja to najdosko-

nalsza forma ustroju politycznego, życzyć należy Redakcji czasopisma, 

żeby to dążenie do doskonałości było stale widoczne w kolejnych nu-

merach tego periodyku
3
. Niewątpliwie należy już stwierdzić, że polito-

logia wzbogaciła się o kolejne, niezwykle udane – jak pokazuje tom 

pierwszy – czasopismo naukowe. 

                                                           
2 Skład Rady Programowej jest następujący: Erhard Cziomer, Andrzej Mania, 

Tadeusz Paleczny, Dorota Praszałowicz, Anna Raźny, Irena Stawowy-Kawka, Adam 

Walaszek, Andrzej Zięba.  
3 W chwili przygotowywania i oddawania do druku recenzji ukazał się kolejny tom 

czasopisma „Politeja”.  


