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Po przeczytaniu artykułu profesora Jerzego M. Brzezi	skiego nasuwaj� si� dwa główne wnioski. 
Pierwszy odnosi si� do argumentacji zawartej w tre�ci wypowiedzi. Jest ona zasadnicza, rzeczowa 
i kompletna, co sprawia, �e trudno podj�� polemik�. Drugi wniosek odnosi si� do sformułowania 
zawartego w tytule: „O tym, co wa�ne, gdy my�limy o psychologii w Polsce”. Pojawia si� tu bo-
wiem pytanie, czy we współczesnych czasach rozwa�ania dotycz�ce jakiejkolwiek dyscypliny 
naukowej z perspektywy lokalnej maj� sens? Tym bardziej �e zarówno akademików, jak i prakty-
ków coraz cz��ciej obowi�zuj� standardy, na których podstawie ich praca podlega ocenie. Maj�
one cz�sto uniwersalny, mi�dzynarodowy charakter i s� efektem zmian, jakich do�wiadczamy  
w ostatnich dziesi�cioleciach w wielu obszarach �ycia, w tym – w sposobie „uprawiania” nauki. 
Obowi�zuj�ce standardy prowadz� z jednej strony do ujednolicenia sposobu oceniania pracowni-
ków uniwersyteckich za ich naukowy dorobek. Z drugiej strony mog� prowadzi� do nadu�y�, 
nierzetelno�ci, a nawet do naukowych oszustw. Autorka polemiki zwraca uwag� na fakt, i� praca 
intelektualna podlega innym kryteriom ni� praca fizyczna i nadmierne jej parametryzowanie nie 
zawsze przynosi pozytywne efekty. Rozwi�zaniem pojawiaj�cych si� problemów mo�e by� pre-
zentowanie publikacji na otwartych stronach Web, oczywi�cie z zachowaniem zasad recenzenckiej 
oceny warto�ci publikacji.  

Słowa kluczowe: wirtualna przestrze	 bada	, komfort czasu, wysiłek intelektualny, publikacje 
wieloautorskie. 

Warto�� czynnika czasu  
w badaniach naukowych 

Profesor Brzezi	ski wskazał na globalny, pluralistyczny, intersubiektywny 
i replikowalny charakter nauki ju� we wprowadzaj�cej cz��ci wywodu. Trudno 
nie zgadza� si� z tymi postulatami. Współczesne technologie informatyczne (IT) 
pozwalaj� naukowcom niemal wszystkich dyscyplin na swobodne poruszanie si�
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w nieograniczonej praktycznie przestrzeni wirtualnej. Dzi�ki temu mo�emy bra�
udział w mi�dzynarodowych projektach, nawet bez przekraczania granic. Mamy 
coraz szybszy dost�p zarówno do najnowszych bada	, jak i odnosz�cych si� do 
nich publikacji. To z kolei ułatwia mo�liwo�� kontroli uzyskiwanych wyników 
przez replikacj� bada	. 

Szczególnie istotna wydaje si� podj�ta przez Autora kwestia konieczno�ci 
uwzgl�dniania zasad etycznych w badaniach. Na stra�y etyki bada	 psycholo-
gicznych stoi wiele instytucji, w tym ameryka	skie APA, które weryfikuj� i pu-
blikuj� na bie��co obowi�zuj�ce standardy (Ethical Principles of Psychologists 
and Code of Conduct, 2010). W Polsce „drogowskazem” w ich realizacji jest 
mi�dzy innymi Kodeks Etyczny PAN. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad  
i wytycznych (2001). Te zasady s�, wydawałoby si�, oczywiste, jednak – jak 
zauwa�a Autor – bywaj� naruszane. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?  

Chc� zwróci� uwag�, i� prowadzenie bada	 naukowych wymaga czasu. Nie 
tylko z powodu konieczno�ci rzetelnego zbierania materiału badawczego, ale 
równie� dlatego, �e refleksja naukowa wymaga przemy�le	. Z drugiej strony, 
do�wiadczenie wskazuje, �e brak standardów, do jakich nale�� mi�dzy innymi 
normy czasowe realizacji projektów naukowych, prowadzi cz�sto do zwykłego 
„lenistwa”, a rola pracowników uniwersyteckich sprowadza si� wówczas wy-
ł�cznie do realizacji zada	 z obszaru dydaktycznego. 

Niestety, coroczne (czas) rozliczanie pracowników naukowych z liczby uzy-
skanych punktów powoduje, �e wiele publikacji to lepiej lub gorzej dokonane 
kompilacje tekstów obcoj�zycznych. Sprzyja to tak�e pojawianiu si� „małych, 
białych kłamstw”. Jak wykazano w jednym z eksperymentów, ludzie bardziej 
skłonni s� do kłamstw, gdy maj� mało czasu na przemy�lenie. Innymi słowy, im 
mniej czasu na podj�cie decyzji, tym wi�ksza skłonno�� do posłu�enia si� kłam-
stwem, wyja�nianym jako próba intuicyjnego rozwi�zania problemów (Shalvi, 
Edgar i Bereby-Meyer, 2012). Przykładem kłamstw naukowych jest nie tylko 
fabrykowanie danych, na co zwrócił uwag� Autor publikacji, ale równie� wza-
jemnie dopisywanie si� do artykułów w celu pomno�enia dorobku naukowego.  

Pojawia si� równie� pytanie, jak maj� si� zasady etyki do konieczno�ci za-
płaty za opublikowanie artykułu w stosunkowo krótkim czasie w czasopi�mie  
z IF. Tym bardziej �e bezpłatne opublikowanie artykułu w wiod�cych czasopi-
smach wi��e si� na ogół z długim czasem oczekiwania. By� mo�e rozwi�zaniem 
byłoby publikowanie prac on-line na stronach autorskich. Czy bowiem artykuł, 
który ma szanse trafi� do elitarnego czasopisma, ale tam nie trafi, zostanie jed-
nak umieszczony przez autora na WebSite, staje si� mniej warto�ciowy? Oczy-
wi�cie utrzymanie kontroli recenzenckiej byłoby konieczne i jest to rozwi�zanie 
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– jak s�dz� – mo�liwe do zrealizowania. Prace poddawane recenzji mo�na zna-
kowa� odpowiednimi sygnaturami. Poniewa� równie� obecnie autorzy staraj� si�
unika� ponoszenia kosztów wydania własnych dzieł, ceduj�c ten obowi�zek na 
macierzyst� organizacj�, wydaje si�, �e zaproponowane rozwi�zanie byłoby 
mo�liwe do zrealizowania. Dodatkowym wa�nym argumentem jest umo�liwie-
nie czytelnikowi zapoznania si� z publikacj� bez ponoszenia kosztów.  

Podobnie jak prof. Brzezi	ski uwa�am, �e nauka powinna mie� charakter 
uniwersalny, nie obci��ony pozamerytorycznymi warunkami jej uprawiania. 
Moim zdaniem jednak jej twórcy powinni mie� zapewniony komfort czasowy! 
Inaczej badania, sposób ich prowadzenia i interpretacji wyników zamiast by�
oryginalnymi i inspiruj�cymi, staj� si� „osobliwo�ciami”.  

Dost�pno�� publikacji a j�zyk tekstu

Aby potwierdzi�, �e pisanie wył�cznie w j�zyku rodzimym mo�e skierowa�
badacza na marginesy nauki, posłu�� si� historycznym przykładem.  

W roku 1944 austriacki pediatra i psychiatra Hans Asperger opublikował 
prac� Die „Autistischen Psychopathen” im Kindesalter, w której opisywał zespół 
objawów po cz��ci koresponduj�cy z przedstawianymi w publikacjach przez Leo 
Kannera – autorytetu w dziedzinie bada	 nad autyzmem. Opis Aspergera zawie-
rał równie� informacje, których w propozycjach kannerowskiego opisu autyzmu 
nie uwzgl�dniano. Cz��� analiz prowadzonych przez Aspergera uległa zniszcze-
niu podczas działa	 wojennych, jednak prace, które przetrwały, zostały rozpo-
wszechnione, dopiero po 1981 roku, przez Lorn� Wing, która dotarła do publi-
kowanych po niemiecku w lokalnych periodykach artykułów austriackiego psy-
chiatry. Wtedy te� zacz�to ró�nicowa� autyzm, wyodr�bniaj�c w kategoriach 
diagnostycznych oprócz klasycznego, Kannerowskiego autyzmu, zespół Asper-
gera (F84.5 w ICD-10). 

Przykład ten uzasadnia potrzeb� prezentowania bada	 jak najszerszemu gro-
nu odbiorców, a czyni� to mo�na jedynie poprzez posługiwanie si� uniwersal-
nym kodem j�zykowym, jakim stał si� j�zyk angielski. Z drugiej strony, je�li 
polski autor prezentuje swoje prace wył�cznie po angielsku, traci cz��� odbior-
ców rodzimych. Znowu wróc� do stron Web, otwartych wirtualnych przestrzeni: 
zmieszcz� one niew�tpliwie zarówno publikacj� w j�zyku narodowym, jak i tzw. 
konferencyjnym.  
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Czy wysiłek twórczy polskich psychologów akademików  
jest doceniany?

Profesor Brzezi	ski postawił w swoim wywodzie pytanie: Za pomoc� ja-
kich wska�ników dokonuje si� (powinna si� dokonywa�) ocena pozycji psy-
chologów w �wiatowej nauce? O obowi�zuj�cych, zuniwersalizowanych kryte-
riach pisałam wy�ej. Artykuły zamieszczane w czasopismach z JCR otwieraj�
autorowi drog� do �wiata mi�dzynarodowej polemiki. Czy mamy jednak igno-
rowa� fakt, �e ich publikowanie cz�sto wi��e si� z konieczno�ci� gromadzenia 
punktów, z których rozliczany jest naukowy dorobek? Ta „chora” norma prowa-
dzi do sytuacji, w której pod jednym tekstem podpisuje si� kilku (a nawet kilku-
nastu!) autorów.  

Warto w tym miejscu zwróci� uwag� na kwesti� publikowania podr�czni-
ków. Pomimo ogromnego wysiłku wkładanego w opracowanie takiego dzieła, 
nie jest ono „atrakcyjne” z punktu widzenia oceny dorobku naukowego. Mono-
grafie, a jeszcze bardziej podr�czniki po prostu si� nie opłacaj�, gdy� daj� nie-
wiele punktów, w porównaniu z artykułem przyj�tym do czasopisma wyró�nio-
nego z listy JCR. Równie� czas, jakiego potrzebuje autor na opracowanie pod-
r�cznika, jest niewspółmiernie długi w stosunku do czasu potrzebnego na napi-
sanie artykułu. W przypadku publikacji artykułów wieloautorskich, co obecnie 
jest do�� powszechn� praktyk�, mo�na nie tylko „dorabia�” punkty, ale te� istot-
nie obni�y� koszt publikacji, dziel�c mi�dzy autorów wysoko�� opłaty narzuca-
nej przez czasopismo.  

Promowany obecnie styl pracy naukowej przypomina zaproponowane na po-
cz�tku XX wieku przez F. Taylora naukowe zarz�dzanie organizacj� pracy:  

By� mo�e najwa�niejszym elementem nowoczesnego zarz�dzania jest zaplanowanie przez 
przeło�onego pracy robotnika, co najmniej jeden dzie	 wcze�niej, i przekazanie mu instrukcji 
pisemnej, opisuj�cej szczegółowo zadanie oraz przygotowanie narz�dzi niezb�dnych do pra-
cy. Wa�ne jest przy tym nie tylko okre�lenie tego, co jest do zrobienia, ale równie� jak praca 
ma zosta� wykonana oraz jaki czas nale�y przeznaczy� na jej realizacj� [Taylor, 1910, s. 2; 
podkre�lenie – K. M.].  

Pojawia si� pytanie, czy prac� i wysiłek intelektualny nale�y ocenia� analo-
gicznie, jak prac� fizyczn�. Odgórnie narzucone parametry do�� łatwo da si�
zrealizowa�. Współczesne matury dostarczaj� takich przykładów. Posługuj�c si�
„kluczem”, mo�na zda� je bez trudu. Co innego, gdy „klucz” nie zostanie 
uwzgl�dniony. Przypomn� popularn� swego czasu anegdot�, jakoby Wisława 
Szymborska miała nie poradzi� sobie z egzaminem maturalnym z j�zyka pol-
skiego. W rzeczywisto�ci sytuacja ta dotyczyła redaktora Jerzego Sosnowskiego, 
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który zinterpretował napisany przez siebie tekst Sztuka jako schody ruchome
niezgodnie z kluczem opracowanym przez „eksperta” (Grali	ski, 2009)! Stanowi 
to przykład, �e parametryzowanie pracy twórczej ma ograniczony sens.  

Jak zapobiega� patologiom w nauce?

W ostatnich latach kilka wiod�cych czasopism zamie�ciło artykuły badaw-
cze, które – jak wykazano pó�niej – okazały si� prezentacj� niezweryfikowanych 
informacji. W roku 1998 w czasopi�mie Lancet został opublikowany artykuł 
Andrew Wakefielda i współautorów na temat negatywnych nast�pstw szczepie	
przeciwko odrze, �wince i ró�yczce. W roku 2010 r. na posiedzeniu Generalnej 
Rady Lekarskiej orzeczono o nieprawidłowo�ciach zawartych w artykule i naka-
zano wycofanie publikacji z archiwów Lancetu. W historii tego czasopisma był 
to jedyny taki przypadek.  

Uwa�am, �e przyczyn� oszustw naukowych jest najcz��ciej, poza skłonn� do 
oszustw osobowo�ci� pseudobadacza, presja czasu i konieczno�� zbierania punk-
tów. Mo�e rezygnacja z tego byłaby remedium na problem nieuczciwo�ci? 
Wszak wielu wybitnych badaczy, chocia�by Einstein, mo�e si� poszczyci� kil-
koma zaledwie, ale niew�tpliwie warto�ciowymi publikacjami.  
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