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Abstrakt
ArtykuÙ podejmuje problematyk¿ oceniania dorobku naukowego. Wzi¿to pod uwag¿ róČnorodne uwarunkowania deformacji oceny oraz zaleČnoï° kryteriów od uwarunkowaÚ niemerytorycznych. Niejasne kryteria oceny pracy naukowej maj szczególne
znaczenie dla osób rozpoczynajcych karier¿ naukow. Dla debiutantów pierwsze oceny ich prac naukowych s punktami orientacyjnymi, do których odnosz oni póĊniej
swoj dziaÙalnoï° naukow. Niejasne kryteria mog zniech¿ci° utalentowanych i skierowa° ich zainteresowania poza nauk¿. Lokalne (narodowe) kryteria oceny, nieuwzgl¿dniajce perspektywy mi¿dzynarodowej blokuj równieČ jej rozwój poza granicami.
SÙowa kluczowe: feudalizm naukowy, kryteria oceny, miary nauki, psychologia
oceny
Feudalised Science - indistinct criteria in assessing scientiÞc achievement
Abstract
This article tackles the problems of assessing scientiÞc output. It considers the varied determinants in distorting assessment, as well as criteria which depend on insubstantive determinants. Obscure criteria can discourage young talented people and
steer them away from science. Local (national) assessment criteria, which do not relate
to an international perspective, also block its development outside the country.
Key words: scientiÞc feudalism, assessment criteria, measuring science, psychology of assessment.
Dla mÙodych uczonych, stawiajcych pierwsze kroki w ïwiecie nauki szczególnie uciČliwe s niejasne kryteria oceny dorobku i pracy naukowej. Debiutanci s
w szczególnie trudnej sytuacji, gdyČ po raz pierwszy dowiaduj si¿ od swoich promotorów, redaktorów naukowych i recenzentów o tym, jak powinien wyglda° tekst
naukowy i jakie s kryteria jego oceny.
Problem oceny nabiera jeszcze wi¿kszego znaczenia, gdy uïwiadomimy sobie, Če
moČe on zawaČy° na wyborze kariery naukowej przez studenta lub nawet doktoranta.
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Przejrzyste i czytelne kryteria oceny pozwalaj na analiz¿ osobistego potencjaÙu
w kontekïcie przyszÙych wymagaÚ, natomiast niejasnoï° co do zasad ewaluacji prowadzi° b¿dzie nieuchronnie do koniecznoïci zderzenia si¿ ze zwi¿kszonym ryzykiem
poraČki. Umacnia° si¿ moČe równieČ przekonanie, co do tego, Če o wartoïci osigni¿°
mog decydowa° w jakimï stopniu kryteria niemerytoryczne, nienadajce si¿ do
ujawnienia, niemoralne i subiektywne. Jeïli ktoï powaČnie podchodzi do Čycia, myïli
o zaÙoČeniu rodziny, zbudowaniu jakiegoï planu rozwoju osobistego, to nie b¿dzie
chciaÙ funkcjonowa° w rzeczywistoïci rozchwianych kryteriów oceny i raczej wybierze te ïrodowiska, które s bardziej przewidywalne.
Trzeba sobie równieČ uïwiadomi°, Če ïwiat nauki nie jest krysztaÙowo czysty
(faÙszowanie badaÚ, plagiaty, autoplagiaty, punktoza) a podejïcie przedstawiajce
uczonego jako bezstronnego i wolnego od ideologii s¿dziego odchodzi coraz bardziej
w przeszÙoï°, wraz z elitarnymi uczelniami. Im wi¿cej afer i nieetycznych dziaÙaÚ
ujawnianych w Ùonie Akademii, tym bardziej oceniajcy musz wytÙumaczy° si¿ ze
stawianych ocen. W przeciwnym razie klimat niejasnoïci i niepewnoïci b¿dzie przycigaÙ moralnie zepsutych bardziej niČ tych uczciwych i pracowitych. A to b¿dzie si¿
przekÙada° w dalszym stopniu na etycznoï° badaÚ, pracy dydaktycznej i w efekcie na
pozoranctwo dziaÙania.
Na podstawie dÙugoletnich obserwacji róČnych ïrodowisk akademickich, popartych studiami nad literatur przedmiotu i dyskusji prasowych, moČna pokusi° si¿
o pewn kategoryzacj¿ problematyki niejasnoïci kryteriów oceny. Warto przy tym
zaznaczy°, Če literatura dotyczca tego zagadnienia jest nadzwyczaj skromna. MoČe
to wynika° z faktu, Če jest to doï° draČliwy problem dla ïrodowiska. Jeïli jednak nie
stawimy mu czoÙa, to b¿dziemy musieli ponosi° konsekwencje w postaci odejïcia
z Akademii ludzi zdolnych, ïwiadomych swojej wartoïci a jednoczeïnie peÙnych niezgody na wszelkiego rodzaju dowolnoïci, dwuznacznoïci i niejasnoïci w ocenie ich
pracy. W Akademii zaï zostawa° b¿d albo ludzie zdeterminowani, z których wyrosn znerwicowani profesorowie przekonani o totalnej nieČyczliwoïci ïrodowiska,
o przewraČliwionym ego albo zupeÙne miernoty, powtarzajce za kaČdym szefem, to
czego on(a) sobie tylko zaČyczy. A to nie zbliČy nas do nauki na ïwiatowym poziomie,
zorientowanej na efekt, ani na milimetr. Pierwsi b¿d twardo egzekwowa° przywileje
wÙadzy na swoim podwórku, do koÚca kariery peÙnic juČ rol¿ profesorów podwórkowych, drudzy zaï nigdy nie zdob¿d si¿ na inwencj¿, Čeby oryginaln myïl ubra°
w sÙowo, zdolni powtarza° tylko wciČ te same teorie i pomysÙy innych, zapakowane
w coraz to „nowych” tekstach, multiplikowanych w róČnych czasopismach, ewentualnie jako „rozdziaÙy” w ksiČkach.

Swoiste kryteria dyscyplinowe
Wydaje si¿, Če podstawowym problem moČe by° zróČnicowanie kryteriów oceny
nauki w zaleČnoïci od dyscypliny. Zarówno zbiór referencyjnych teorii, akceptowana metodologia jak i forma tekstu naukowego mog by° wpisane w odmienne paradygmaty, deÞniowane przez dyscyplin¿ a cz¿sto subdyscyplin¿ naukow. Uczeni
na ogóÙ niech¿tnie podejmuj si¿ oceny nauki z pokrewnych nawet dyscyplin, gdyČ
zdaj sobie spraw¿ z braków kompetencyjnych. Jeïli jednak to robi, niekompetencja
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przejawia° si¿ moČe w dziwacznych, nieuzgodnionych kryteriach oceny. Sfeudalizowany system nauki, w którym „starsza szarČa” ma zawsze racj¿ (jak w wojsku) nie
pozwala na obron¿ swoich racji przez mÙodych adeptów nauki ani nawet na podj¿cie jakichkolwiek prób merytorycznej dyskusji. Jak do tej pory jedyne udane próby rozpaczliwej obrony zaobserwowane przeze mnie miaÙy miejsce w przypadkach,
w których zostaÙa podwaČona procedura (np recenzji lub habilitacyjna), co staÙo si¿
podstaw do rewizji ustaleÚ i powtórzenia procesu oceny lub przeniesienia go do
innego oïrodka. Sukces takiej powtórki byÙ moČliwy zaï tylko dzi¿ki niezgodzie autorytetów naukowych, które wsparÙy niesprawiedliwie ocenionego. Gdyby nie znalazÙ
si¿ Čaden autorytet wspierajcy, racji moČna byÙoby dochodzi° tylko w sdzie, na co
maÙo kto si¿ decyduje.

Braki kompetencyjne
Przyjmujemy bezdyskusyjnie, Če profesor powinien umie° oceni° kaČdy tekst
z „jego dziedziny”. Jednak w ramach danej dyscypliny funkcjonuje zwykle wiele subdyscyplin, podejmujcych bardzo specyÞczne problemy. I tak specjalist¿ zajmujcego
si¿ niepeÙnosprawnoïci od tego, który zajmuje si¿ prac z dzie°mi ulicy b¿dzie oddziela° morze doïwiadczeÚ, przeczytanej literatury i prowadzonych badaÚ. Podejmowanie si¿ recenzowania osigni¿° w dziedzinie, która wykracza poza rozeznanie
tematu- budzi wtpliwoïci moralne. Niestety na odpowiedzialnoïci samych recenzujcych nie moČemy polega°, zatem to zlecajcy opinie i recenzje powinni zadba° ze
szczególn starannoïci, aby dobiera° oceniajcych pasujcych do ocenianych dzieÙ.
Zdarza si¿ jednak i tak, Če rady, redakcje i komisje nie potraÞ dobra° wÙaïciwych recenzentów, gdyČ same nie maj rozeznania. Wybieraj wtedy po prestiČu, co pot¿guje
tylko bÙ¿dy popeÙniane na róČnych etapach post¿powania. Autorom pozostaje szukanie odpowiednich redakcji, rad i komisji, co nie zawsze jest moČliwe, w przypadku
gdy procedury ograniczaj potencjalny wybór. Bardzo cz¿sto równieČ jest problem
ze znalezieniem odpowiednich recenzentów, zwÙaszcza w przypadku, kiedy autorzy
podejmuj kwestie nowatorskie, sÙabo opracowane w literaturze i s najprawdopodobniej bardziej wyspecjalizowani, niČ ktokolwiek inny w kraju. Wyjïciem byÙoby
wysyÙanie dorobku, czy artykuÙu do oceny mi¿dzynarodowej a to równieČ rzadko jest
moČliwe, ze wzgl¿du na uprawianie nauki w j¿zyku lokalnym a nie konferencyjnym.

Ukryty system ocen
Cz¿ï° recenzentów jest przekonana, Če tylko najwybitniejsze osigni¿cia zasÙuguj na uznanie. W zwizku z tym stosuj ukryte kryteria oceny, które s pomħane
lub wr¿cz niezrozumiane przez innych oceniajcych. W przypadku autorów debiutantów jest to o tyle trudne, Če nie majc jeszcze doïwiadczenia, musz zmierzy° si¿
z zupeÙnie niezrozumiaÙymi dla nich zarzutami. W ukrytym systemie ocen bierze
si¿ pod uwag¿ kryteria, o których istnieniu wie nieliczna grupa osób a czasami tylko
sam recenzent. Nie moČna ich ujawni°, gdyČ Ùatwo mogÙyby zosta° zakwestionowane przez autora bdĊ redaktora, dlatego teČ recenzenci klucz w swoich opiniach,
wynajdujc róČne powody formalne lub sÙabo uzasadnione merytorycznie w celu
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uzasadnienia niesprawiedliwej oceny. Autorzy czuj si¿ w takiej sytuacji pogubieni.
Na przykÙad odrzucenie tekstu zgÙoszonego do publikacji uzasadnione jest ogólnikowymi stwierdzeniami, nie popartymi fragmentami ocenianego tekstu oraz wywodami jak recenzent by napisaÙ tekst, bez wskazania konkretnych bÙ¿dów logicznych,
deÞnicyjnych czy metodologicznych. Bardzo cz¿sto zreszt wyeksponowanie bÙ¿dów
, które zdaniem recenzenta wykluczaj moČliwoï° publikacji pracy, budzi wtpliwoïci wïród innych recenzentów. Szczególnie widoczne jest to w rozbieČnoïci ich ocen,
kiedy eksponuj inne sÙaboïci i kiedy jeden recenzent ocenia tekst pozytywnie a drugi
negatywnie.

Formalizm
Nie ma wtpliwoïci, Če komunikaty naukowe powinny mie° odpowiedni form¿. Braki gramatyczne, niestylistyczne zdania, luĊna struktura czy zaburzona logika
wypowiedzi mog spowodowa° odrzucenie tekstu przez recenzenta juČ na samym
pocztku lektury. Na dalszym etapie z reguÙy ocenie podlega styl naukowy, metoda,
Čargon akademicki. Najlepsi recenzenci oceniaj jeszcze czy tekst wnosi coï istotnego do dotychczasowego dyskursu akademickiego, jednak brak tej cechy na ogóÙ nie
jest powodem do zakwestionowania sensownoïci publikacji. W przypadku mÙodych
badaczy, jeszcze maÙo sprawnych w budowaniu przekazów naukowych, wartoï° stanowi oryginalnoï° wypowiedzi i ïwieČoï° spojrzenia, std teČ drobne braki formalne
nie powinny by° przyczyn odrzucenia tekstu. O wiele wi¿kszy problem stanowi
koncentrowanie si¿ na doskonaÙoïci formalnej, kosztem przekazu. Recenzenci próbuj na wÙasny uČytek znaleĊ° takie kryteria oceny, które pozwol im dodatkowo na
uznanie tekstu za naukowy. I tak na przykÙad od paru lat funkcjonuje w Polsce przekonanie, Če tekst naukowy musi mie° przypisy i bibliograÞ¿, co oczywiïcie wyklucza wiele wst¿pów o charakterze eseistycznym (jak ten wÙaïnie pisany przeze mnie)
a niejednokrotnie cz¿ïciej cytowanych niČ typowe teksty naukowe. Podobnie jest
z iloïci stron/ liczb znaków uČytych w tekïcie. Moim zdaniem budowanie takich
czysto formalnych kryteriów uznania tekst za naukowy (bdĊ wystarczajco dobry
naukowo) nie ma najmniejszego sensu. Historia nauki zna bardzo dobre kilkustronnicowe eseje naukowe nieopatrzone odwoÙaniami i jednoczeïnie majce wpÙyw na
rozwój systemu wiedzy ludzkiej.

Czynniki psychologiczne
Do najpowaČniejszych i zarazem najbardziej szkodliwych ukrytych kryteriów oceny osigni¿° w nauce naleČ czynniki psychologiczne. Moim zdaniem ten temat wymaga pogÙ¿bionych analiz, jednak juČ na podstawie stosunkowo pobieČnego ogldu
ïrodowiska moČna z caÙ pewnoïci obnaČy° cho°by cz¿ïciowo negatywne mechanizmy stereotypów, uprzedzeÚ, presupozycji, emocji, urazów, zazdroïci czy zawiïci.
WraČliwi recenzenci mog si¿ poczu° uraČeni zwykÙymi twierdzeniami, które wskazuj na odmienn szkoÙ¿ naukow bdĊ metodologiczn. Czasem problem
stanowi „niewÙaïciwe” uČycie poj¿° lub powoÙywanie si¿ na nielubiane koncepcje.
12

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

W niektórych przypadkach problem moČe stanowi° nawet „niewÙaïciwy” tok rozumowania, niezgodny z perspektyw oceniajcego lub odwoÙywanie si¿ do nieakceptowanych ĊródeÙ.
Niestety w wielu przypadkach negatywna ocena tekstu lub dorobku wynika
z osobistych uprzedzeÚ i animozji. Cz¿stokro° nie jest to nawet wrogoï° skierowana
wobec autora czy jego koncepcji, lecz w stosunku do instytucji, promotora, wspóÙpracowników, co przekÙada si¿ na postrzeganie autora jako sÙabego intelektualnie
i naukowo oraz niezdolnego do twórczoïci naukowej na odpowiednim poziomie.
Presupozycje recenzenta tak dominuj myïlenie recenzenta, Če szuka on bezwiednie
w tekïcie argumentów na poparcie swojej negatywnej opinii.
Niesprecyzowane, niejasne lub niesprawiedliwe kryteria oceny uderzaj w nauk¿
jako caÙoï°. Powoduj, Če uczeni koncentruj si¿ na osobistych animozjach a nie na
tworzeniu i upowszechnianiu nauki. Niestety prawda nie obroni si¿ sama. Mam to
(nie) szcz¿ïcie, Če jako redaktor naczelny w cigu roku analizuj¿ po kilkaset róČnego
rodzaju recenzji. Nierzetelni recenzenci s we wszystkich wydawanych przeze mnie
czasopismach sukcesywnie eliminowani, aczkolwiek zawsze traÞaj si¿ nowi. PodwaČanie recenzji jest zawsze niekorzystne dla wydawnictwa, gdyČ recenzenci zwykli
czu° uraz¿ do wydawcy i niech¿tnie podejmuj si¿ nast¿pnych recenzji (jeïli w ogóle si¿ podejm). Jednak wydaje mi si¿, Če tylko w ten sposób b¿dziemy mogli tworzy° rzeteln nauk¿. Dopóki recenzent moČe si¿ czu° bogiem i s¿dzi najwyČszym,
bez Čadnej odpowiedzialnoïci za nierzetelnoï°, nie wyrwiemy si¿ z uwarunkowaÚ
lokalnych. Nasza nauka nie ma teČ szans, Čeby by° dostrzeČona na forum mi¿dzynarodowym, gdyČ nie b¿dzie odpowiada° mi¿dzynarodowym standardom badaÚ
i komunikacji naukowej.
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