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Pogl dy twórców Pozna skiej Szko y Metodologicznej  

w uj ciu ich uczniów, wspó pracowników i kontynuatorów 
 

Na prze omie lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych XX wieku 

ukonstytuowa a si  tak zwana Pozna ska Szko a Metodologiczna, skupio-

na wokó  Jerzego Kmity, Leszka Nowaka i Jerzego Topolskiego. Do jej 

pierwszego pokolenia nale eli równie : Krystyna Zamiara i W odzimierz 

awniczak. Wymienieni badacze posiadali wykszta cenie z zakresu ró -

nych dziedzin nale cych do szeroko rozumianej humanistyki: historii, 

historii sztuki, psychologii, filologii polskiej i prawa. czy o ich zainte-

resowanie metodologicznymi podstawami nauki, a zw aszcza nauk huma-

nistycznych. Niezwykle owocnym okresem w dzia alno ci tej szko y by y 

lata siedemdziesi te, w których ukszta towa y si  w jej obr bie dwa para-

dygmaty bada  metodologicznych nad nauk . Pierwszy by  zwi zany  

z badaniami nad metodologicznymi podstawami humanistyki. Do wy-

pracowanych przez Jerzego Kmit  takich idei i poj , jak interpretacja 

humanistyczna, wspó czynnik humanistyczny, wyja nianie funkcjonal-

no-genetyczne, korespondencja istotnie koryguj ca czy antyindywidu-

alizm metodologiczny odwo ywa a si  grupa badaczy, którzy adaptowali 

je na potrzeby bada  nad ró nymi dziedzinami humanistyki. Drugi para-

dygmat stanowi a idealizacyjna koncepcja nauki, która uzyska a posta   

w pe ni rozwini tej koncepcji metodologicznej za spraw  Leszka Nowaka 

i jego uczniów, natomiast Jerzy Topolski stosowa  i twórczo rozwija  idee 

obecne w obu paradygmatach w metodologicznych badaniach nad histori . 
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Wymienieni na wst pie badacze wspó tworzyli za o one przez Jerzego 

Topolskiego czasopismo Studia Metodologiczne, w których by y publiko-

wane artyku y reprezentatywne nie tylko dla ich pogl dów metodologicz-

nych, lecz tak e dla pogl dów ich pó niejszych wspó pracowników  

i kontynuatorów, a tak e krytyków. Obecna redakcja Studiów Metodolo-

gicznych postanowi a zamie ci  sze  krótkich artyku ów omawiaj cych 

ró ne aspekty metodologicznych pogl dów za o ycieli i wspó twórców 

Pozna skiej Szko y Metodologicznej. Mamy nadziej , e przynajmniej  

w jakim  stopniu sp acamy d ug, jaki wobec nich zaci gn o ca e, bo nie 

tylko pozna skie, rodowisko polskich filozofów, metodologów i teorety-

ków wiedzy. 
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