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Niełatwo jest pisać o kimś, kogo się zna ponad trzy dziesiątki lat. Zatraca się 
bowiem niezbędny dystans i do osoby, i do jej dzieła, a zatem wszystko, co po-
wiedziane potem, można słusznie posądzać o błąd subiektywizmu. Żeby więc nie 
być posądzonym o błąd braku autoświadomości metodologicznej – który Pani 
Barbara przez wszystkie te lata niestrudzenie śledziła i ujawniała – od razu przy-
znam się: to będą wypowiedzi „czysto” subiektywne. 

Kiedy Ją poznałem, jeszcze jako fi nalizującą swoją dysertację doktorantkę 
w Instytucie Nauk Politycznych, zrobiła na mnie wrażenie osoby bardzo po-
ważnej, dojrzałej osobowościowo, krytycznej – może nawet sceptycznej – i nie-
zbyt przystępnej, chociaż w kontaktach osobistych wyróżniającej się starannym 
przestrzeganiem zasad – już wtedy obumierającego, „staromodnego” lub gorzej: 
„burżuazyjnego” – savoir-vivre’u. Dodatkowo osoby z całkowicie jasnym, spre-
cyzowanym programem swoich poczynań naukowych. A jakim, o tym poniżej. 

Z biegiem czasu, wystarczająco długiego dla lepszego poznania, te pierwsze 
wrażenia ulegały w różnym stopniu i zakresie znacznej modyfi kacji. Sprzyjały 
temu rozmaite, stopniowo coraz liczniejsze i ważniejsze, „czynniki kontaktujące 
i łączące” nasze osoby. Wpierw były to podobne zainteresowania: u niej mające 
charakter intelektualnej pasji, u mnie praktycznej potrzeby. Druga połowa lat 70. 
ubiegłego stulecia to był w Krakowie, na Uniwersytecie i wreszcie w Instytucie, 
czas pod wieloma względami niezwykły. Czas prawdziwej rebelii empiryzmu 
w naukach humanistycznych, w warunkach odchodzenia „starej”, często jeszcze 
przedwojennej profesury, szybko wschodzących awansów „młodych” uczonych 
z roczników czterdziestych, przez tę profesurę nieźle wykształconych, ale w wy-
niku długiej informacyjnej izolacji zafascynowanych nowinkami z Zachodu”, 
niekoniecznie dobrze osadzonymi w głębszej myśli fi lozofi cznej. Jednocześnie 
trzeba zauważyć, że był to czas gierkowskiej, propagandowej „liberalizacji”, która 
miała głównie na celu przekonać zagranicznych pożyczkodawców, iż pożyczko-
biorca (PRL) szanuje swobody demokratyczne i jest politycznie oraz ekonomicz-
nie wiarygodny w swoich zobowiązaniach. Historycy, socjologowie, prawnicy, 
fi lozofowie dostali milczące przyzwolenie na wyjście poza „naukę ofi cjalną”, 



XIV Krzysztof Pałecki

z zawieszoną jednak nad ich głowami „karzącą ręką Partii”, gdyby usiłowali ją na-
zbyt ostro krytykować, lecz także zgodę na prowadzenie badań, o których jeszcze 
przed paroma laty nie mogli nawet marzyć. Przedstawiciele wyłaniających się 
z ukrycia – a częściowo nawet z niebytu – „nauk politycznych” dosłownie rzu-
cili się w wir entuzjastycznych projektów empirycznych, które w zrozumiałym 
zapale identyfi kowali z „prawdziwą nauką”. Wkrótce niektórzy z nich, a Barbara 
Krauz-Mozer od samego początku swojej drogi naukowej, zorientowali się, że 
są w pułapce dość obskuranckiej faktografi i, często dokumentowanej intuicyj-
ną metodologicznie, uproszczoną warsztatowo „ankietomanią”, której towarzy-
szyła naiwna wiara w poznawczą wartość „czystej obserwacji nagich faktów”. 
W opóźnionej reakcji na to zjawisko, bynajmniej nie powszechnej, kształtowało 
się z trudem przekonanie o konieczności powrotu do wiedzy metodologicznej, 
metodologii nauk społecznych w szczególności. Przy tej okazji ujawniły się roz-
miary ukrywanej dotąd niekompetencji, skutku wieloletnich zaniedbań w stu-
diowaniu ogólnych podstaw nauki i braku treningu w myśleniu teoretycznym 
(eksplanacyjnym), zastępowanym gotowymi formułkami prymitywizowanego 
marksizmu. Trzeba było, przede wszystkim w dydaktyce, ale i w praktyce ba-
dawczej, powrócić do dorobku fi lozofi i nauki oraz metodologicznych osiągnięć 
koryfeuszy socjologii i mistrzów historiozofi i. Tyle tylko że akurat w Instytucie 
Nauk Politycznych nie było w tym czasie nikogo, kto mógłby taki program uru-
chomić. Co prawda, w dużym stopniu dzięki jego umiejscowieniu na Wydziale 
Prawa i Administracji, myśl teoretyczna (metodologiczna, fi lozofi czna) miała 
tutaj swoich wybitnych przedstawicieli (przykładowo, w osobach Kazimierza 
Opałka, Marka Sobolewskiego czy Jana Woleńskiego), to jednak koncentrowali 
się oni przede wszystkim na problematyce prawnej (fi lozofi i, teorii, socjologii 
prawa). I wtedy właśnie tym kimś „opatrznościowym” okazała się dr Barbara 
Krauz-Mozer, gruntownie przygotowana do takiej „naprawczej misji”. Jak napi-
sze wiele lat później w swoim Autoreferacie: „Refl eksja nad działalnością badaw-
czą w postaci przemyśleń metodologicznych nie jest kwestią, która pojawia się 
na co dzień przed badaczem zajmującym się rozwiązywaniem problemów swojej 
dyscypliny”. U Pani Barbary refl eksja taka została akurat „zakorzeniona” w sa-
mych początkach jej intelektualnej przygody z nauką, jeszcze w czasie studiów, 
i odtąd stanowi jej „naturalny” sposób myślenia o badanych problemach, nie-
redukowalny w konstruowaniu programów ich badania i nierozdzielny potem 
z samymi wykonawczymi czynnościami badawczymi. Łatwość w posługiwaniu 
się warsztatem logiki, precyzja i przejrzystość konceptualizacji oraz – czasami aż 
drażniąca – pedanteria w ich słownej artykulacji czynią ją szczególnie predesty-
nowaną właśnie do metodologii. I to uczyniło jej obecność w Instytucie niezbęd-
ną. Zarówno dla środowiska pracujących w nim uczonych, jak i – a może jeszcze 
bardziej – dla pobierających tutaj nauki studentów. 

Tym pierwszym Barbara Krauz-Mozer zaszczepia – z różną skutecznością – 
nawyk zastanawiania się nad własną ich zawodową działalnością, nad celami, 
metodami i funkcjami społecznymi badań, które realizują, rutynę posługiwania 
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się kryteriami epistemologicznymi w ocenie materiału poznawczego, własnego 
i innych. 

Ci drudzy zyskali w niej swoistego „przewodnika po nauce” (nie tylko po 
politologii). Metodologicznego „guru” obnażającego bezwzględnie, ale zawsze 
tylko merytorycznie, nigdy personalnie, słabości naukowych osiągnięć ich 
starszych kolegów, często już cieszących się niekoniecznie w pełni zasłużonym 
autorytetem i aplauzem. Lecz także bezbłędnie „wyławiającym” z ich dorobku 
wszystko to, co poznawczo wartościowe, odkrywcze, osadzone na mocnych epi-
stemologicznie podstawach. Zdolności logistyczne i perswazyjne, umiejętność 
zrozumiałego wyjaśniania wcale niełatwych, sformalizowanych i abstrakcyjnych 
koncepcji metodologii nauki, sugestywność wykładu i wreszcie, być może naj-
ważniejsza, autentyczność osobistego zaangażowania w przekazywane treści były 
i są decydujące w pozyskaniu przez nią niekwestionowanego, ponadprzeciętnego 
szacunku u studentów, zwłaszcza u tych, którym szczęśliwie udało się pod jej 
skrzydłami naukowej opieki i pomocy osiągnąć tytuły magistrów i doktorów. 

Gdy na przełomie stuleci – i przełomie politycznym – programy i dydaktyka 
politologiczna znalazły się w stanie poważnej zapaści, Pani Barbarze powierzono 
w Instytucie wyłączną pieczę nad – nieco eufemistycznie określonymi – „sprawa-
mi studenckimi”. Prawie zawsze skomplikowanymi, trudnymi formalnie i często 
co do koniecznych decyzji niewdzięcznymi. Stąd też tak chętnie przez biurokra-
cję akademicką i dydaktyków marginalizowanymi. Okazała się znakomitą opie-
kunką, mediatorką i menedżerem wszystkich tych spraw, a niekonwencjonalność 
sposobów ich załatwiania stała się wkrótce kanwą licznych opowieści i anegdot. 
Surowa, bardzo wymagająca i pryncypialna w realizowaniu regulaminu studiów, 
a jednocześnie obdarzona nadzwyczajną wrażliwością i empatią wobec wszyst-
kich studenckich kłopotów i osobistych trudności. Rugająca ich niekiedy bez-
ceremonialnie, zawsze jednak z charakterystyczną elegancją i w nienagannej 
formie. Jednocześnie w stosunkach „na zewnątrz”, wobec władz Instytutu, Wy-
działu i Uczelni, nieprzejednana adwokatka spraw studenckich, broniąca przed 
wszystkim, w czym upatrywała zagrożenie, krzywdę lub niebezpieczeństwo dla 
ich dydaktycznych i socjalnych potrzeb. 

Właśnie wtedy moja z nią wcześniejsza, może nazbyt ofi cjalna znajomość 
i zawodowa raczej współpraca przerodziła się stopniowo, krok po kroku, w jakże 
mnie honorującą bliskość i przyjaźń. Pozwoliło mi to zauważyć w jej osobowo-
ści cechy przedtem niedostrzeżone i całkiem niezgodne z jej obiegową, powierz-
chowną charakterystyką. Pani Barbara jest bowiem, wbrew sprawianym mylnie 
pozorom osoby, która w swoim postępowaniu kieruje się wyłącznie chłodnymi 
racjami umysłu, kimś zdeterminowanym nade wszystko uczuciami i emocjami. 
Jej naukowe przekonania, dydaktyczne zasady i społeczne poglądy przekształcają 
się zazwyczaj w autentycznie przeżywane i konsekwentnie realizowane „misje”; 
w stałą gotowość do „gorącej”, ale i rzeczowej argumentacji na ich rzecz, zawsze 
bez żadnych osobowych uwikłań, sine ira et studio, dla dobra nauki i powszechnej 
korzyści. W sferach zaś od nauki odleglejszych jest osobą o subtelnej wrażliwości 
estetycznej, którą zaspokaja według swojego „osobistego programu”. Niezmien-
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nie fascynują ją konsekwentnie realizowane doznania w muzyce i literaturze, 
w teatrze i kinie, ale także w obcowaniu z przyrodą, zwłaszcza w swoim roż-
nowskim azylu, wyjątkowo dobrze służącym długim, refl eksyjnym dyskusjom. 
Partnerzy takich dyskusji nie bywają przypadkowi. Jej wyjątkowy zmysł socjalny 
ujawnia się niezmiennie w wielkiej życzliwości i zrozumieniu dla otoczenia, bli-
skiego i odległego. Dla przyjaciół serdeczna i ciepła, zazwyczaj pobłażliwa dla 
ich słabostek, potrafi  również być, gdy uzna, że okoliczności tego wymagają, bez-
ceremonialnie krytyczna. Ale na jej lojalność i czynną pomoc w potrzebie zawsze 
można liczyć. 

W swych poczynaniach naukowych jest profesor Barbara Krauz-Mozer twór-
cą równie sceptycznym, jak i oryginalnym. Gdy na przykład zaglądam – co zda-
rza się wielokrotnie – do jej Teorii polityki, to znajduję w tej lekturze wreszcie 
przekonujące i inspirujące mnie argumenty, jeżeli nawet nie nowe, to na nowo 
sformułowane, a nie tylko czyjeś „dobre intuicje” i efektowne „projekcje”, jak 
to bywa w modniejszych obecnie „orientacjach” naukowych. Chociażby argu-
menty przeciwko ciągle jeszcze dominującemu przekonaniu o dychotomii teo-
rii i praktyki. To prawda, że już wcześniej zauważono, iż „nie ma nic bardziej 
praktycznego jak dobra teoria”. Tyle tylko, że w kontekście nauk przyrodniczych 
(fi zyki). Czy jednak to, co właściwie oczywiste w hard sciences, jest w równym 
stopniu trafne dla nauk społecznych? W szczególności w politologii, czyli dyscy-
plinie wiedzy, która przekonującemu przeprowadzeniu procedury identyfi kacji 
i demarkacji w obrębie nauk społecznych (humanistycznych?) poddaje się z naj-
wyższym trudem i której „naukowość” wciąż budzi liczne kontrowersje. Przy 
tym dyscyplinie, której cele poznawcze i praktyczne stale ulegają wzajemnemu 
pomieszaniu, niejednokrotnie dokonywanemu intencjonalnie, dla „podparcia” 
jakiejś niejasnej doktryny politycznej. Jeżeli dysponuje się tak rozległą wiedzą 
merytoryczną i metodologiczną, precyzją rozumowań i inwentywnością, jak 
znajdujemy to u Barbary Krauz-Mozer, to można dla tych problemów znaleźć 
podstawy rozstrzygnięcia. Kierunek rozwiązań określony został przez nią jasno: 
sama dychotomia leżąca u podstaw kontrowersji wokół statusu politologii, teoria 
versus praktyka, jest niczym innym, jak to łatwo można wywieść z szeregu jej 
argumentacji, jak tylko nieuniknionym następstwem nadmiernie uproszczonej 
(ignoranckiej?; celowo zafałszowanej?) metodologii, nieudolnym sposobem po-
zyskiwania i wykorzystywania faktów społecznie doniosłych. Gdy poddamy te 
epistemologiczne słabości odpowiedniej, często przez nią wskazanej, sanacji, to 
możliwość przeformułowania poprawnie wypracowanej koncepcji teoretycznej 
na dyrektywy praktyczne wcale nie musi być w politologii (w naukach społecz-
nych) utopijna. Teoria wcale nie musi „rozejść się” z doświadczeniem praktycz-
nym, a to ostatnie „zastąpić” mało przydatną, „nazbyt abstrakcyjną” teorię. Co 
więcej, sformułowanie teorii jest zawsze koniecznym, fi nalnym celem (uzasad-
nieniem, legitymizacją) dla badań naukowych, a stopień skuteczności ich póź-
niejszych zastosowań, mniej lub bardziej jednoznacznie, rozwiązuje problem 
rzeczywistej lub tylko pozornej „naukowości”. 
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Podobnie ma się rzecz z inną, przyjmowaną jakże często bez zastrzeżeń dy-
chotomią: między analityczno-empirycznym wzorcem pozyskiwania danych 
naukowych („indukcyjnym wzorcem naukowości”) a wzorcem formalno-
-dedukcyjnym (mylonym niekiedy ze „spekulatywnym”). Profesor Krauz-Mozer, 
wbrew powszechnym myślowym przyzwyczajeniom, krok po kroku porządkuje 
argumenty i odsłania bezzasadność (bezużyteczność) tego podziału. Pytanie: czy 
w politologii (w naukach społecznych w ogóle) samo przeprowadzenie popraw-
nie standaryzowanych obserwacji, wyartykułowanych potem w formie „czystej” 
deskrypcji, wystarcza, aby uznać tak pozyskane rezultaty badań za „naukowe”? 
I czy w nauce w ogóle możliwa jest optymalnie obiektywna, pozbawiona luk 
i subiektywnych „wtrętów” indukcja z tak pozyskanego zbioru danych? Jaka jest 
właściwie wartość poznawcza dedukcji? Czy tylko tautologiczna? Czy zatem ge-
neralizując, każda teoria z konieczności rozmija się mniej lub bardziej z „prawdą 
ontologiczną”? Z prawdą o tak zwanej twardej (obiektywnej) rzeczywistości?

Prace Barbary Krauz-Mozer przekonują również, wbrew dość powszech-
nym przyzwyczajeniom myślowym, że czysta deskrypcja jest niebezpiecznym 
dla procesu poznawania i dla skuteczności praktyki mitem. Każdy opis bowiem 
jest w jakimś stopniu selektywny, a więc niezupełny. O jego wartości decyduje 
nie tyle „wierność odtwórcza”, ile ewentualna przydatność eksplanacyjna, a ta 
z kolei podlega zawsze ocenie uwarunkowanej przyjętą, świadomie lub nie, ak-
sjologią. Zatem jest zależna od tych wartości, których zamierzona realizacja sta-
nowi uzasadnienie dla czynności badawczych. W tym sensie każda teoria jest 
też aksjologiczna. Żaden normatywny model teorii naukowej nie może rościć 
sobie pretensji do tego, iż spełnia warunki jedynie trafnego, jedynie „naukowe-
go” i „ostatecznego” sposobu fi nalizowania procesu badawczego. Teorie naukowe 
(uznawane za naukowe) w ogóle należy traktować jako systemy tymczasowych 
wyjaśnień, ale ich zmienna trafność nie przekreśla możliwości spełniania funkcji 
pragmatycznych. 

Jeszcze inną, raczej słabo zauważaną metodologiczną kwestią, z którą „rozpra-
wia się” profesor Barbara, jest przekonanie (częste zwłaszcza u politologicznych 
behawiorystów), że ustalenie związku kauzalnego pomiędzy danymi zjawiskami 
upoważnia bezwarunkowo do sformułowania praw (niekwestionowalnych pra-
widłowości), tymi zjawiskami kierujących. Krauz-Mozer przekonuje, że zależ-
ności kauzalne trzeba traktować jako „użyteczną regułę metodologiczną”, nie-
pozwalającą przesądzić jednak z wystarczającą pewnością, czy w danym wypadku 
nie mamy być może do czynienia „tylko” z następstwem czasowym lub incyden-
talną zbieżnością obserwowanych faktów. Wszak samej „kauzalności” nie sposób 
obserwować, a każde oparte na założeniach kauzalnych rozumowanie jest rozu-
mowaniem à rebours, czyli od argumentów wyprowadzanych z zaobserwowane-
go już faktu (skutku) do dopiero potem ustalanej, wcześniejszej jego „przyczyny”. 
Pozostaje zatem narażone na poważne błędy w procesie „dopasowywania” tej 
ostatniej do pierwotnych rezultatów obserwacji. Uznanie zależności kauzalnej 
za „żelazną prawdę ontologiczną”, przesądzającą o rodzaju i kierunku zależności 
zachodzących pomiędzy danymi faktami (zjawiskami), może łatwo prowadzić 
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na manowce poznania. Łańcuch przyczynowych uzależnień trzeba bowiem ar-
bitralnie w jakimś miejscu przerwać, co stwarza pokusę wprowadzenia do ro-
zumowania jakiejś „przyczyny uniwersalnej”, będącej z reguły bardziej tworem 
wyobraźni danego uczonego niż poprawnej indukcji. W naukach społecznych 
z wyjaśniania kauzalnego lepiej jest korzystać „z wielką ostrożnością”, a najlepiej 
tylko jako z dogodnego sposobu kategorialnego porządkowania danych. 

Również nawyk myślenia o przedmiocie obserwacji jako o „twardej”, „obiek-
tywnej rzeczywistości” jest poznawczo mylący. Jak dowodzi Barbara Krauz-Mo-
zer, owa „rzeczywistość” jest niczym innym jak tylko skonstruowanym przez 
nas, dobrze, aby w pełni świadomie, uproszczonym modelem przedmiotu ba-
dań, obiektem ideacyjnym, w najlepszym razie idiosynkretycznym odzwiercied-
leniem jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Dlatego każda naukowa eksplanacja 
jest nieuchronnie niekompletna. Prawdziwym problemem nauki nie są jednak 
nieuniknione luki i błędy poznawcze, ale zdolność (umiejętność) ich znalezienia 
i określenia. 

Nie przedłużając tej przykładowej listy krytycznych, inspirujących i oryginal-
nych przekonań Barbary Krauz-Mozer, bardzo jeszcze długiej, powiem w pro-
wizorycznym podsumowaniu, że dla niej ostre, jednoznaczne rozróżnienie tego, 
co uznaje się za „niewątpliwie” naukowe, od tego, co jest rezultatem zazwyczaj 
skomplikowanego wysiłku poznawczego, któremu takiej kwalifi kacji dla jakichś 
racji odmówiono, jest najczęściej niemożliwe. Budzi także liczne wątpliwości, czy 
w ogóle taka kwalifi kacja jest potrzebna. To, co uważa ona za naprawdę potrzeb-
ne nauce, to pełna metodologiczna autoświadomość samych badaczy, nieustan-
na autorefl eksja towarzysząca każdej ich czynności badawczej, bez której nie po-
winno się przypisywać im miana uczonych. Propagowanie takiego „świadomego 
metodologicznie” uprawiania nauki, nauk społecznych, politologii w szczególno-
ści, jest dydaktyczną pasją profesor Barbary Krauz-Mozer, pasją, której spełnia-
niu poświęca się od wielu lat, niemal bez reszty. Życzmy sobie, oby jak najdłużej.


