
MŁODZI UCZENI BEZ MENTALNYCH BARIER SĄ NADZIEJĄ POLSKIEJ NAUKI  

 

Rozmowa z prof. Edwardem Nęcką, wiceprezesem PAN, profesorem psychologii w Uniwersytecie 

Jagiellońskim 

 

W wystąpieniu dr Saida Tahy – wiceprezesa wydawnictwa Elsevier – usłyszeliśmy wiele 

zaskakująco optymistycznych sądów na temat polskiej nauki, stojących w opozycji do krytycznych 

wniosków, jakimi podzielił się z nami minister Gowin. Wicepremier upatruje przyczyn jej złego 

stanu w niedofinansowaniu. Gdzie zatem leży prawda? 

 

Pan Taha spogląda na kondycję nauki w różnych krajach z perspektywy globalnej. Polską naukę 

widzi na tle całego świata. Przywołał przykład Chin - kraju coraz ważniejszego i coraz więcej 

inwestującego w naukę, ale wciąż mającego mniejszą od nas wydajność naukową. O tym, że nasza 

jest dobra, wiedzieliśmy od dawna. Dr Taha pokazał, że liczba cytowań na milion dolarów 

wydanych na naukę jest w naszym przypadku całkiem przyzwoita, wyższa, niż w krajach bogatych 

i porównywalna z Węgrami. Wiedzieliśmy wcześniej, że publikacji wysokojakościowych jest w 

Polsce niewiele a cytowań mniej, niż byśmy chcieli, ale gdy przyłożyć te liczby do poziomu 

finansowania, to wynik jest powyżej średniej, to znaczy że mamy dobrą efektywność. Produkujemy 

dużo w stosunku do bardzo niskich nakładów. Ale co oznacza liczba cytowań na milion dolarów? 

Jeśli w grę wchodziłoby dwa miliony, to czy cytowań byłoby dwa razy więcej, czy dwa i pół raza 

więcej, czy półtora raza więcej? Tego nie wiemy. Zresztą, pan Taha mówił, że żaden pojedynczy 

wskaźnik nic nam nie mówi, trzeba zanalizować całą ich kombinację. Poza tym w polskiej nauce 

istnieje olbrzymia masa bezproduktywnych zespołów. 

 

Czy dotyczy to jakiegoś konkretnego obszaru nauki? 

 

Nie, to dotyczy każdej dziedziny. Może w mniejszym stopniu nauk ścisłych, ale sądzę, że także i 

tam można znaleźć zespoły ludzi, którzy nic nie produkują. Robią rzeczy wtórne, albo produkują 

punkty. Istnieją całe wielkie obszary tzw. nauki, która nie jest nauką. Niewielkie środki finansowe 

są dodatkowo rozpraszane na te małoproduktywne zespoły. Nie dostają one grantów, ponieważ są 

zbyt słabe, ale otrzymują finansowanie podstawowe. Zbyt niskie, by dobrze żyć, ale zbyt wysokie w 

stosunku do tego, co produkują. Od lat nikt nie ma odwagi, by rozwiązać takie instytuty  i 

przekwalifikować pracowników. Gdyby wielu z naszych tzw. uczonych było zatrudnionych w 

korporacjach prywatnych lub bankach, to nie przepracowaliby w nich nawet dziesięciu dni. 

Zostaliby natychmiast zwolnieni. A u nas takich naukowców utrzymuje się latami. Czasami 

narzekają, że dostają zbyt mało środków finansowych, że są słabi w rezultacie niedoinwestowania. 

To poważny problem.  

 

Jaki jest najważniejszy wskaźnik doskonałości? 

 

To liczba publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach. Sądzę, że swoim optymistycznym 

wystąpieniem dr Said Taha chciał nas najwyraźniej podbudować. Albo rzeczywiście tak nas widzi z 

perspektywy globalnej. Wziął pod uwagę te publikacje, które dotyczą listy A, ale i tak jest to obraz 

podrasowany. Jestem psychologiem – naukowcy z mojej dziedziny już dawno przestawili się na 

tryb publikowania w zagranicznych czasopismach. Może nie wszyscy humaniści i przedstawiciele 

nauk społecznych tak uczynili, ale psychologowie już funkcjonują w tym systemie, choć dotyczy to 

mniej, niż połowy z nich. Kiedy ja coś napiszę, to wysyłam to do najlepszego czasopisma, które 

przychodzi mi do głowy i zazwyczaj kończy się to porażką. Wtedy wysyłam tekst do czasopisma 

niższego rangą, co kończy się różnie – czasem publikacją, czasem nie. Kiedy nie udaje mi się 

opublikować ani w najlepszym czasopiśmie, ani w średnim, to wysyłam do polskiego. To jest 

wybór trzeciego stopnia a właściwie nie wybór, tylko poddanie się po dwóch latach użerania się z 

recenzjami i poprawkami. W dodatku wiem, że tego nikt nie przeczyta. Może jakiś mój student, 



może zainteresowany kolega. Ale nawet jeśli przeczyta, to nie zacytuje. Jeżeli ktoś na świecie 

znajdzie ten mój tekst – w Nowej Zelandii, w Nowym Jorku – napisany po angielsku, to może go 

przeczyta. Ale jeżeli zostanie on opublikowany w Polish Psychological Bulletin, to raczej go nie 

zacytuje. Będzie wiedział, że prof. Nęcka opublikował go tam dlatego, że artykuł został odrzucony 

gdzie indziej. Nikt nie pisze w języku angielskim po to, by publikować w polskim czasopiśmie 

spoza listy A, choćby anglojęzycznym. Są oczywiście specjalne przypadki, na przykład publikacja 

narzędzi badawczych (testów, kwestionariuszy) przeznaczonych do użycia tylko lokalnie.  

 

Czy większość polskich uczonych nie podąża takim samym torem odnośnie publikowania, co pan 

profesor? 

 

Moi koledzy, którzy publikują w obiegu międzynarodowym, robią tak samo, jak ja. Najpierw 

wysyłają artykuły do najbardziej prestiżowych tytułów. Prawdopodobieństwo ich odrzucenia jest 

wysokie, ponieważ pięć najlepszych czasopism wręcz szczyci się tym, że ich wskaźnik odrzucenia 

wynosi ponad 90 procent. Potem wysyła się napisany artykuł do porządnych branżowych pism, 

gdzie ów wskaźnik wynosi 25 – 40 procent. Dopiero, gdy się to nie uda wysyła się go do nie 

faktorowanego czasopisma. Gdy ktoś tam przeczyta tekst, raczej go nie zacytuje. W Polsce istnieje 

cały przemysł publikacyjny – publikowania wyłącznie po polsku - nastawiony na ciułanie punktów 

ministerialnych.  

 

To bardzo niezdrowa sytuacja... 

 

Szkodliwość tego systemu jest wielka. Utrzymywanie wielu polskich czasopism jest bezsensowne. 

Gdyby ich nie było, to nie byłoby wyjścia – publikuj w prestiżowych czasopismach albo zgiń, 

przepadnij!  

 

A więc należałoby przeprowadzić taką swego rodzaju czystkę w wydawnictwach? 

 

Absolutnie tak. Ale żadna władza nie jest władna na tyle, by nakazać właścicielowi wydawnictwa, 

by zamknął jakiś tytuł. To byłby bolszewizm. Władza nie może wtrącać się do czegoś, czego nie 

umie i na czym się nie zna. Ale władza państwowa albo przede wszystkim władze uniwersytetów 

mogą obwieścić, że od pewnego momentu nie uznają tych publikacji, które nie są indeksowane. Nie 

przyznają im punktów. Trzeba też coś zrobić z rzeszą nieproduktywnych uczonych. W polskiej 

nauce od zawsze jest tak, że jeśli ktoś jest słaby i się nie nadaje do tego, co robi, to jest to w 

najmniejszym stopniu problem tej osoby. Jest to natomiast problem dla dziekana i rektora. Przede 

wszystkim - dziekana. Zwolnienie takiej osoby z pracy to ostateczna opcja, pociągająca często za 

sobą Sąd Pracy. Ale zbyt łagodnie traktuje się ludzi, którzy nic nie wnoszą. Czasem takie osoby są 

dobrymi dydaktykami. Wówczas należałoby im zwiększyć liczbę godzin nauczania – na przykład z 

dwustu, jak w przypadku produktywnych uczonych, do na przykład pięciuset godzin rocznie. 

Wówczas ci produktywni uczeni mogliby mieć zmniejszone pensum. Na poziomie uniwersyteckim 

jest tak, że jak się przestaje publikować, to przestaje się czytać. A jak się przestaje czytać, to 

zaczyna się nauczać rzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. Ja sam jako student byłem nauczany przez 

ludzi, którzy w większości nigdy nie otarli się o światową naukę. Kiedy zostałem asystentem, 

zapytałem starszego kolegę o radę, co mam robić ze studentami na ćwiczeniach. Odpowiedział mi, 

żebym skorzystał ze swoich notatek z pierwszego roku. Tymczasem należało wymagać ode mnie, 

bym znał najnowsze osiągnięcia nauki światowej.  

 

Sądzić by można, że każdy naukowiec łaknie wiedzy o najświeższych światowych osiągnięciach w 

swojej dziedzinie, jak kania dżdżu... 

 

Oczywiście, że łaknie, ale jak nie ma przymusu, to łaknienie słabnie, ponieważ słabnie motywacja. 

Nawet kiedy przychodzą idealiści, mający potrzebę dowiadywania się, uczenia, poznawania, to 



życie ich szybko uczy, że są ważniejsze motywacje, na przykład finansowe. Poza tym w pewnym 

wieku coraz trudniej jest się czymś prawdziwie zafascynować. Ludzie naprawdę czynni naukowo są 

zazwyczaj psychicznie młodzi. Pozostali starzeją się tak, jak reszta populacji – z gazetką na 

kanapie. 

 

Czy coś w polskiej nauce zmieniło się w ostatnich latach na korzyść? 

 

Zaczęto w końcu doceniać publikacje w prestiżowych czasopismach – o których mówiliśmy – oraz 

otrzymywane granty. Zwłaszcza na dobrych uczelniach. Na moim uniwersytecie rektor przyznaje 

co roku bardzo wysokie nagrody trzem najlepszym naukowcom z każdego wydziału za dobre 

publikacje. To jest doceniane w środowisku – tak jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

Warszawskim i kilku innych uczelniach. Dwadzieścia pięć lat temu zastanawiano się, po co w ogóle 

publikować w obiegu międzynarodowym. Publikacja w Zeszytach Naukowych i w Psychological 

Review liczyła się tak samo. To zniechęcało i było krzywdzące dla aktywnych naukowców, którzy 

w końcu się wypalali. Teraz wciąż zbyt mała różnica punktów dzieli te, które przyznaje się za 

publikację w Nature oraz te, które daje się za publikacje w różnych zeszytach i foliach.  

 

Wydaje się, że największe sukcesy polscy uczeni odnoszą dziś w dziedzinie nauk ścisłych, zwłaszcza 

w matematyce... 

 

Polska matematyka rzeczywiście zaistniała w obiegu światowym. To zaczęło się jeszcze przed II 

wojną światową, przede wszystkim w dziedzinie logiki. Tych osiągnięć nie zmarnowano, o czym 

świadczył udział polskich uczonych w projekcie rejestracji fal grawitacyjnych.  

 

Dr Said Taha powiedział, że kiedy uczony z California Institute of Technology publikuje ze 

statystycznym polskim naukowcem, to trzykrotnie zwiększa mu to cytowalność... 

 

Ale zapomniał przy tym dodać, że z CalTech współpracuje elita elit - ludzie znani tam i cenieni. To 

dlatego nasi uczeni podnoszą tamtym cytowalność – działa tu zasada podwójnej selekcji. Sam fakt 

bycia polskim uczonym nie ma tu znaczenia, liczy się bowiem ranga i znaczenie  naukowca. 

 

Co zrobić, by poprawić kondycję polskiej nauki? 

 

Trzeba zlikwidować bariery mentalne. Widzę pokolenie trzydziesto- i czterdziestolatków, którzy 

dają mi nadzieję, że tak się stanie. Świat się już dla nich otworzył - zaliczyli zagraniczne staże. 

Wyjechali, wrócili. Poruszając temat drenażu mózgów dr Taha wspomniał w swoim wystąpieniu, że 

polska nauka zyskuje najwięcej na tych, którzy wyjeżdżają i wracają po dwóch latach. Kiedy zaś 

wyjeżdżają na zawsze, to ich tracimy. Dwadzieścia pięć lat temu, kiedy byłem dyrektorem 

Instytutu, musiałem toczyć na radzie wydziału jałowe spory na temat tego, czy lepiej publikować po 

polsku, czy po angielsku. Większość skłaniała się do tej pierwszej opcji. Teraz zorganizowaliśmy 

konkurs na najlepszą publikację doktorancką – otrzymaliśmy siedem bardzo dobrych zgłoszeń. Za 

dziesięć lat – jeśli Polska nadal będzie w Unii Europejskiej – nasza nauka będzie się miała lepiej, 

niż dziś. 

 

Rozmawiała Anna Kilian 


