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Nie trzeba koniecznie mieć nadziei 
na zwycięstwo, aby walczyć…

1 Studia Historiae Scientiarum, recenzowane czasopismo otwartego dostępu z zakresu szeroko pojętej historii nauki i nauk 
szczegółowych, zaprasza do publikowania w tym czasopiśmie obszernych artykułów na temat oceny metod bibliometrycznych. 
Odsyłam do lektury dwóch stron internetowych czasopisma w Portalu PAU i Portalu Czasopism Naukowych UJ.

W numerze 366 „PAUzy Akademickiej” Zygmunt Kolenda, 
Marek J. Potrzebowski oraz „ABBA” nawiązali do artykułu 
Andrzeja Kajetana Wróblewskiego („PAUza Akademicka” 359), 
w którym profesor Wróblewski, argumentując przeciwko bez-
krytycznemu stosowaniu metod bibliometrycznych, m.in. za-
cytował wypowiedź Richarda R. Ernsta o potrzebie odrzucenia 
tyranii bibliometrii i konieczności czytania publikacji. 

W kontekście tych tekstów chciałbym zwrócić uwagę 
Czytelników „PAUzy” na to, że kwestie zgłoszone przez 
wspomnianych Autorów (włącznie z nawiązaniem do Richarda 
R. Ernsta, badań naukowych wartości metod bibliometrycznych 
oraz polityki naukowej MNiSW), zostały obszernie opisane  
w moich wcześniejszych publikacjach: Kokowski 2014a; 2014b; 
2015a; 2015b; 2015c; 2015d – zachęcam do lektury.

Powiem tu tylko krótko: Sama w sobie, kompetentnie 
uprawiana (tzn. rozwijana w kontekście naukoznawstwa) biblio-
metria to pożyteczna dziedzina wiedzy naukowej. Jednak  
w rękach technokratów, biurokratów, biznesmenów (= prywat-
nych właścicieli baz indeksacyjnych) oraz „zaradnych gran-
tobiorców” staje się ona bardzo niebezpiecznym narzędziem, 
którego nawet sporadyczne użycie prowadzi do osłabienia 
nauki. Dzieje się tak dlatego, że polityka naukowa rozwijana 
w myśl tak pojmowanej bibliometrii generuje liczne patologie 
w nauce (punktozę, grantozę itp.), dogłębnie niszcząc poszu-
kiwanie prawdy naukowej i universitas scientiarum 1.

MICHAŁ KOKOWSKI
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN,

Redaktor naczelny Studia Historiae Scientiarum

PAUza Akademicka  –  www.pauza.krakow.pl  –  tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska naukowego.

Rada Redakcyjna: Magdalena Bajer, Andrzej Białas, Janusz Limon, Ewa Lipska, Stanisław Rodziński, Piotr Sztompka, Jerzy Vetulani,  
Marta Wyka, Jerzy Wyrozumski, Jakub Zakrzewski, Franciszek Ziejka.
Redakcja: Andrzej Białas – redaktor naczelny; Andrzej Borowski, Andrzej Kobos, Marian Nowy – redaktorzy; 
Adam Korpak, Krzysztof Skórczewski – grafika; Ryszard Otręba – „Galeria PAUzy”; Anna Michalewicz – dyrektor administracyjny;  
Witold Brzoskowski, Monika Mentel – fotoskład;  Wydawnictwo PAU – konsultacje.
Adres do korespondencji: Polska Akademia Umiejętności, 31–016 Kraków, ul. Sławkowska 17; e-mail: pauza@pau.krakow.pl
Oczekujemy na artykuły do 6 000 znaków (ze spacjami) i ilustracje w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi.

►

1 Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1–8 ( t. 9 ukaże się w lutym 2017; 
 t. 10 jest planowany). Ms Wydawnictwo.
2 Andrzej Chciuk, Atlantyda. Opowieść O Wielkim Księstwie Bałaku, Wydawnictwo LTW 2015; 
 Wydanie pierwsze, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, „Biblioteka Wiadomości”, Londyn 1969.

„lwowskiego patriotyzmu”, który mniej manifestował się hero-
izmem (choć nie brakowało go w potrzebie), częściej bywał 
działaniem dla społeczności, pracą u podstaw, urządzaniem 
miasta i świata wedle nowoczesnych wymogów. Uniwersytet 
Lwowski, później Uniwersytet Jana Kazimierza, kształcił ludzi  
tyleż otwartych na świat szerszy od formalnych granic, co wraż-
liwych na losy uciemiężonej ojczyzny, przekonanych, iż Polacy 
przynależą do kręgu wykształconych Europejczyków, i wie-
rzących niezachwianie, że temu gronu, w którymś pokoleniu, 
przypadnie zadanie urządzania wolnej Polski.

Autor Kresowej Atlantydy wyznał kiedyś, że jego ulubioną 
lekturą, ale także w pewnej mierze wzorem, jest Rękopis zna-
leziony w Saragossie Jana Potockiego. 

Kiedy czytam kolejne tomy cyklu, dostrzegam podobień-
stwa. Pobyty w większych i mniejszych kresowych miastach, 
są przystankami w wędrowaniu z Nicieją po ziemi, którą coraz 
więcej Polaków zna z lekcji historii (skąpo w programach szkol-
nych obecnej), z książek 2, coraz mniej ze wspomnień starszych 
członków rodziny, bardzo nieliczni z autopsji, jako że ta ziemia 
stała się dopiero ćwierć wieku temu dostępna turystom, jednak 
odmieniona znacznie. Tak jak bohater Potockiego czytelnik trafia  
w miejsca historyczne, w jakimś znaczącym dziejowym mo-
mencie zatrzymuje się, spotyka postacie z odległych epok i zaraz 
potem ich późne, czasem bardzo późne wnuki, zastanawia- 
jąc się, co przyjęły, co kontynuowały, czego się wyrzekły. Przy-
chodzi wtedy do głowy pytanie, czy my, dziś żyjący, jesteśmy 
przez to dziedzictwo do czegoś wobec ojczyzny zobowiązani.

Piąty tom cyklu otwiera Sambor nad Dniestrem, któremu 
prawa magdeburskie nadał w 1390 roku Spytko z Melsztyna, 
wielmoża wielce zasłużony dla małżeństwa Władysława Ja-
giełły z Jadwigą Andegaweńską, zatem i unii lubelskiej, i dy-
nastii Jagiellonów. Podumawszy nad czasem jednoznacznej 
świetności, przeżywamy spotkania z samborskimi bohate-
rami późniejszych czasów i burzliwych zdarzeń – z Maryną 
Mniszchówną, siedemnastoletnią carycą Rosji, Dymitrem 
Samozwańcem (pierwszym i drugim) oraz innymi postaciami 
polskiej i rosyjskiej historii.

Sambor należy do tych miast kresowych, gdzie historia 
częstokroć gęstniała i zawęźlała swój bieg. Odbijało się to 
zapewne w mikroklimacie społecznym i wpływało na wycho-
wanie młodych przez pedagogów tamtejszego gimnazjum. 
Ukończyli je dwaj bracia Łozińscy – pisarze: Walery (1837–
1861) i Władysław (1843–1913). Pierwszy, to autor Zaklętego 
dworu – bestsellera swoich czasów, wielokrotnie wznawia-
nego, który był lekturą jeszcze mojej matki. Ów mocno na-
znaczony patriotyzmem klimat kształtował także postawy 
obywatelskie. Z Sambora wywodzili się dwaj zasłużeni pre-
zydenci miasta Krakowa: Józef Dietl i Mikołaj Zyblikiewicz.

Każde z opisanych przez Stanisława Nicieję miast ma  
w swojej przeszłości jakiś rys oryginalny, jakieś signum temporis, 
niepowtarzalne, które wiązało je z Rzecząpospolitą w sposób 
wyjątkowy. Pokazane, stanowi dzisiaj punkt w pamięci. Punkt, 
który raduje, a nie boli (już nie), i dlatego może być pomocą  
w polityce historycznej, na jakiej nam zależy.

MAGDALENA BAJER
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