


R E C E N Z J E

Józef P i e t e r ,  Ogólna metodologia pracy naukowej. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich — W ydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław—Warszawa—Kra
ków 1967, ss. 472. *

Profesor Józef Pieter jest rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Katowi
cach oraz kierownikiem katedry pedagogiki w  tej samej uczelni. Na swoim kon
cie ma on cały szereg publikacji naukowych z dziedziny psychologii ogólnej i szcze
gółowej oraz zagadnień moralnych. Tu trzeba odnotować około dwudziestu pozycji 
tematyką zbliżonych do zagadnień omawianych w  Ogólnej m etodologii pracy nau
kow ej. Ponadto, co nie jest bez znaczenia, praca niniejsza już była wydawana pod 
tytułem  Praca naukowa  oraz powielana kilkakrotnie w  form ie skryptu.

Wszystko to niedwuznacznie wskazuje, że autor jest niejako predestynowany  
do napisania tego rodzaju książki. I rzeczywiście — podaje on w  niej owoc swoich  
przemyśleń i  wieloletnich doświadczeń.

Książka w  ramach szeroko pojętej dydaktyki jest pomyślana jako „teoria pra
cy naukowej” na tle ogólnej teorii pracy twórczej (s. 7). Przeznaczona jest dla star
szych studentów oraz pomocniczej kadry naukowej, jednak chyba nie wyłącznie, 
ponieważ porusza tak szeroki wachlarz problemów, że każdy piszący na tematy 
związane z nauką m oże w  niej znaleźć w iele m yśli ciekawych i pouczających.

■Materia! erudycyjny jakim dysponuje autor jest godny podziwu, a przy tym  
podany bez powtórzeń i  męczących dłużyzn. Rozdzielono go na krótkie paragrafy, 
poza przedmową i wstępem, zgrupowane w  ośmiu rozdziałach: I. Ogólna charakte
ry styk a  pracy naukowej; II. Problem y naukowe; III. M etody naukowe; IV. Bada
nia naukowe; V. P isarstwo i piśm iennictwo naukowe; VI. Ocena prac naukowych; 
VII. Prowadzenie prac naukowych i kształcenie pracowników nauki; VIII. W arun
k i pracy naukowej.

Po każdym rozdziale zamieszczono obszerny w ykaz literatury. Do całości za
łączony jest dodatek Ćwiczenia z  ogólnej m etodologii pracy naukowej (ss. 416— 
432), Indeks nazw isk  (ss. 433—436), Indeks rzeczow y  (ss. 437—455), streszczenie w  ję
zyku rosyjskim i angielskim oraz spis treści po rosyjsku, po angielsku i po polsku. 
Papier, druk i oprawa sprawiają wyjątkowo m iłe dla oka wrażenie.

Sam autor wyznaje na s. 16, że nie chciał robić „składanki” „istniejącego w  lite
raturze zasobu wiadomości” z obranej dziedziny, ale oparł się na „doświadczeniu 
osobistym' wyniesionym  z własnej pracy badawczej i z praktyki' prowadzenia ćw i
czebnych prac naukowych”. Postawa taka z konieczności m usiała odbić się  na cha
rakterze dzieła i spowodowała, że w  niektórych fragmentach powstał rozdźwięk 
pomiędzy przyjętym i schematami, a sformułowaniami zawartymi w  publikacji. 
Sformułowania te  są mniej lub więoej szczęśliwe, ale zawsze zostały podyktowane 
chęcią przyjścia z pomocą ludziom, którzy zaciągnęli się w  zaszczytne, a le  n ie
mniej rygorystycznymi prawami rządzone szranki nauki. Tę główną sprężynę za
równo całości pracy, jak i każdego jej szczegółu widać na każdej stronicy i nie 
wystarczy jej tu odnotować, ale należy ocenić jak najwyżej.

Inną natomiast, i to zasadniczo różną rzeczą jest sprawa konkretnych korzyści, 
jakie można odnieść z książki w  tej formie, jaką obecnie nam zaproponowano. Czy
telnikowi .nasuw a się zasadnicze pytanie, czym właściw ie książka chce być?

Nie ulega wątpliwości, co zresztą autor wyraźnie stwierdza, że nie są to roz
ważania z dziedziny ogólnej metodologii nauk. Jednak charakterem swoim cała 
książka odbiega od dotychczas znanych „technologii” względnie „metodyk” pracy 
umysłowej w  rodzaju klasycznej pozycji L. Foncka M etoda pracy naukowej, pomi
mo że autor wykazuje obszernie (s. 8), iż taki jest istotny ce l tej publikacji. Zatetm
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technologią świadomie chce być, ale nią nie jest, bo to dla niej „za m ało”; metodo
logią świadom ie niie chce być, ale się do niej zbliża (choć powiedzieć, że jest m eto
dologią, to dla niej za wiele). ¡Wydawałoby się w ięc, że wypełnia swoistą lukę, 
tworząc genre dla samej siebie, ale pozycja taka jest trudna do utrzymania, budzi 
niepokój i pozostawia poczucie niedosytu. Chociaż porusza znaczną ilość tematów  
związanych z dobrze zrozumianą i przeprowadzoną pracą naukową, mimo to dostrze
ga się pewne luki.

Jej zasadniczą wadą jest to, że po przestudiowaniu, a nawet sprawdzeniu zro
zumienia całości przy pomocy ćwiczeń zamieszczonych we wspomnianym dodatku, 
nie tylko nie będzie się umiało dobrze napisać rozprawy naukowej (pytanie, czy 
w  ogóle jakakolwiek książka może tego nauczyć?), ale zachodzi obawa, że nie bę
dzie się w  stanie przeprowadzić w łaściw ie i bezbłędnie żadnego z| istotnych sta
diów prowadzących do tego celu.

Dzieje się tak dlatego, że autor za mało wchodzi w  szczegóły takich czynności, 
jak: czytanie, robienie wyciągów i notatek, technika pisania względnie korekty itp. 
Dla młodego pracownika naukowego jest bodaj sprawą mniej istotną uzasadnienie, 
dlaczego należy dokładnie cytować, ponieważ niejednokrotnie o tym wymogu słyszy, 
niż wiadomości, czy w  nocie należy pisać imię ii nazwisko autora; czy podawać pełny 
tytuł dzieła; czy po nazwisku autora stawia się kropkę, przecinek, dwukropek 
czy średnik; czy tytuł pisze się w całości z dużej Etery czy nie; kiedy podaje się 
w szystkie dane bibliograficzne, a kiedy ich formę skrótową; jak cytować w ydaw 
nictwa 'Ciągłe; ile tekstu' i w  jakim brzmieniu można zamieścić w  głównej jego 
częśoi, a  ile w  przypisach itp.

iSpraw tych, może drobnych, ale niemniej bardzo ważnych, jest wiele 
i trzeba je podać w  metodyce, a nie skwitować powiedzeniem1: „Tak czy owak, to 
jest mało ważne i  jest rzeczą nawyków autorskich czy wydawniczych” (paragraf 
zatytułowany P rzypisy (odnośniki), s. 246). Gdyby to były sprawy zależne jedynie 
od nawyków autorskich, to można być pewnym, że w iele książek naukowych było
by n ie tylko nieczytelnych, ale i nietykalnych w  tym sensie, że nikt nie chciałby 
ich wziąć do ręki, pomimo całej wartości naukowej. Ujednolicenie podobnych k w e
stii n ie jest rzeczą prostą ani łatwą, w  każdym razie książka tego typu musi te 
zagadnienia poruszać. Postulat jednolitości nie tylko znacznie ułatwia pracę re
daktorską i  korektorską, ale pozwala zaoszczędzić w iele czasu i wysiłków oraz 
w znacznym stopniu ułatwia orientację, przyczyniając się też walnie do estetyczne
go wyglądu wszelkich wydawnictw, zwłaszcza naukowych. Problemów tego rodza
ju jest bardzo w iele w  technologii pracy naukowej i one to w łaśnie sprawiają nie
pokonane nieraz trudności młodym naukowoom. W omawianej książce brak wspom
nianej tematyki jest łatwo widoczny.

Na czoło książki Pietera wybija się rozdział trzeci, zatytułowany M etody nau
kowe. Rozdział ten, jak i  pozostałe, został podzielony na ponad 40 krótkich para
grafów. Na pierwszy rzut Oka wydawać by się mogło, że ułatwia to w  znacznym  
stopniu -orientację. Jednak bliższe zapoznanie się  z  tytułam i paragrafów zaczyna 
budzić zaniepokojenie, następnie prowadzi do dezorientacji i  całkowitego zagu
bienia się. Wyróżniono tu bowiem tyle „metod”, i  to w  sposób tak chaotyczny, że 
gdyby <w rzeczywistości sprawa talk się przedstawiała, to należałaby zwątpić w  ogó
le w  możliwość jakiegokolwiek porozumienia się pomiędzy dyscyplinami, nawet 
bardzo sobie pokrewnymi. To samo obserwuje siię i w  tekście, kiedy autor po ogól
nym uzasadnieniu ważności tego traktatu przechodzi do podziału i klasyfikacji m e
tod. Widoczna jest u niego jakaś nieporadność, a zarazem brak konsekwencji. W y
daje się, że rzuca luźne i nieobowiązująoe uwagi (por. s. 105). Tymczasem całe za
gadnienie można stosunkowo jasno i  prosto przedstawić, bo ostatecznie są to spra
w y już uporządkowane i skądinąd znane.
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Przede wszystkim  należałoby odróżnić metody inwencyjne i  demonstracyjne. 
Pierwsze dotyczą poszukiwań wiodących do prawdy i wymagają dociekliwości, 
nieco fantazji oraz tego, co Poincare nazywał l’ésprit de la finesse. Drugie natomiast 
potrzebne są przede wszystkim  wykładowcom i popularyzatorom. Tu potrzeba lo
gicznej ścisłości, system atyczności oraz organicznej spoistości przy przedstawianiu  
wyników badań. Obie metody, choć zasadniczo podobne, wymagają jednak różnych  
postaw umysłowych.

Dalej trzeba byłoby uwzględnić zasadnicze, dobrze znane i tradycyjne już od 
w ieków  metody: analityczne i syntetyczne, względnie zbliżone do nich indukcyjne 
i  dedukcyjne oraz eksperymentalne i  racjonalne. Wiadomo też, że żadna z tych  
sześciu, czterech czy nawet dwu metod nie występuje nigdy lub prawie nigdy od
dzielnie, ale w  połączeniu z technikami pracy naukowej. Do nich należy: opis, obser
w acja i  eksperyment, definicja, argumentacja, dowodzenie, klasyfikacja, podział, 
wyjaśnienie, analogia, testy, pytania, ankiety itp. Dopiero wówczas kolej na hipo
tezy, postulaty, tezy, teorie, prawa i systemy.

Obok tego, ale jako skutek i  efekt tamtych metod zastosowanych w  poszcze
gólnych dyscyplinach, występują metody opisowe, genetyczne, historyczne, norm a
tywne, aksjamatyczne, fenomenologiczne, dialektyczne itp. Nieuwzględnienie tej 
zasadniczej struktury przy klasyfikacji metod naukowych prowadzi do stawiania  
obok siebie i niejako w  jednej linii: Zagadnienia obserwacji, M etody eksperym ental
nej oraz „M etody” sporów naukowych.

Ponadto wprowadzenie pierwszego rozróżnienia uchroniłoby autora od błą
dzenia w  trakcie omawiania metod m yślenia oraz metod naukowych, kiedy to 
wyróżnia m etody „powszechne” od metod naukowych i kiedy w  osobnym paragra
fie  omawia K orzystanie z inform acji jako sposób poznawania. W tym  ostatnim  
punkcie autor dopatruje się „nie lada” problemu <s. 101), który był dotychczas 
przeoczany, gdy tymczasem ma on m ieć tę  cudowną właściwość, że może skoń
czyć „odwieczny spór filozoficzny na temat empiryzmu czy sensualizmu a racjo
nalizmu” i(s. 100).

Niestety wbrew tym optymistycznym zapowiedziom należy stwierdzić, że po
mieszanie pojęć nie może mieć aü tak cudownych skutków. Nie trzeba przecież 
nikomu udowadniać, że w  recepcji informacji, jak w  każdym akcie poznawczym, 
biorą udział zarówno zmysły, jak i umysł. Ponadto recepcja ta n ie  jest bynajmniej 
ani nowo odkrytym sposobem, ani źródłem poznania. Jest to po prostu skutek m e
tod demonstracyjnych u odbiorcy. Poznanie drogą informacji, przez wiarę i zaufa
nie do przekazującego wiadomości, to  w  gruncie rzeczy nic innego, jak wiara w  au
torytet. Autor n ie chciałby z pewnością, aby nauka wróciła do stadium Philosophus 
d ix it i Roma locuta  — causa finita.

Nie trzeba również dodawać, że w  takim ujęciu sprawy nie można dopatrywać 
się  łatwego przezwyciężenia „odwiecznego sporu” pomiędzy sensualizmem, czyli k ie
runkiem, zgodnie z którym nie istnieją żadne idee wrodzone a jedynym źródłem  
poznania są wrażenia zmysłowe — a  racjonalizmem, czyli poglądem filozoficznym  
przyznającym rozumowi naczelne m iejsce w  procesie poznawczym. Gdyby to  było  
takie proste, to spór już dawno byłby zakończony. Tymczasem w  całej kwestii n ie  
‘chodzi w yłącznie o sposób zdobywania wiadomości względnie wiedzy, do czego 
zagadnienie sprowadza Pieter. N ikt też dziś n ie głosi tez skrajnego sensualizmu 
w  rodzaju poglądów Locke’a albo Condillaca, a spór nadal istnieć może.

Pomieszanie pojęć w  rozdziale o Metodach  powiększa fakt, że ani m erytorycz
nie, ani graficznie n ié wyróżniono w  książce spraw istotnych od mniej ważnych. 
Zresztą postulat ten odnosi się do całości dzieła. W rozdziale omawianym dadzą 
się wyróżnić następujące grupy zagadnień poruszonych: 1 ..  K w estie wstępne;
2. Obserwacja; 3. Metoda eksperymentalna; 4. Metody statystyczne; 5. Metody: kon
strukcyjna i  kliniczna; 6. Metoda historyczna; 7. Testy i ankiety; 8. Uwagi końcowe
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na tem at metod. To w yliczenie głównych punktów rozdziału wskazuje jeszcze do- 
hitniej, jak bardzo odczuwa się brak uporządkowania zagadnienia. Dlatego też za
pew ne zginęły tak istotne punkty, jak zagadnienie metod matematycznych, metody 
współczesnej fizyki i m etody nauk biologicznych, jeśli nawet pominiemy zasadni
czy podział na tzw. nauki czyste i  stasowane.

N a powyższe zarzuty można by odpowiedzieć, że rozprawa niniejsza n ie jest 
bynajmniej podręcznikiem metodologii w  rodzaju H.- Poincarégo, Science et m éthode 
(Paris ,1908, cytowane na s. 1(58) czy też De la m éthode dans les sciences (t. 1—2, 
Paris 1009—1011); A. Lamouche’a, La m éthode générale des sciences pures e t appli
quées  (Paris 19124) czy chociażby L. Chwistka, którego Granice nauki znane są 
(z wydania angielskiego) lepiej poza granicami Polski niż w  kraju. Obiektywnie 
należy przyznać, że nie było obowiązku om awiać szczegółowo metod naukowych  
w  podręczniku technologii pracy naukowej, czyli w  traktacie o stosowaniu odpo
wiednich narzędzi oraz o dobieraniu właściwych sposobów postępowania i  zachowa
nia się pracownika naukowego piszącego dobrą pracę naukową, ale skoro autor 
podjął się  tego zadania, to powinien był wypełnić je w  taki sposób, aby czytelnik  
wiedział dokładnie i  bez uciekania się  do innych opracowań, na czym sprawa po
lega. Jest to jeszcze jeden przykład, że czasem lepiej nie powiedzieć nic, aniżeli 
powiedzieć za mało.

Poruszyć wypada jeszcze jedną sprawę natury ogólnej.
Dziwne co najmniej wydaje się całkowite przemilczenie książki, która w  na

szej literaturze dotyeząoej metodologii pracy naukowej m a ustaloną opinię i  w y
soką ocenę, książki zaginionego w  czasie ostatniej w ojny Stefana Rudniańskiego, 
Technologia pracy u m ysłow ej (4 wyd. opracowane przez K. Wojciechowskiego, War
szawa 1950). Książka ta  nie powinna była ujść uwadze Pietera. Porusza ona bo
wiem  niektóre grupy zagadnień, które tu zastały całkowicie nietknięte, jak np. kw e
stie samoorganizacji higienicznej pracy umysłowej.

Naturalnie, si duo faciunt idem, non est idem. Od pierwszego wydania książki 
Rudniańskiego zmieniło się bardzo w iele. Część spraw zdezaktualizowała się, po
w stały zagadnienia nowe. Metodyka poszła naprzód na całym świecie, a m oże szcze
gólnie w  Związku Radzieckim i(czego również nie odnotowano)1; trzeba jednak 
stwierdzić, że książka Rudniańskiego n ie straciła na aktualności.

Jeśli wolno porównać te dwie prace, to trzeba powiedzieć, że pierwsza jest 
podręcznikiem, natom iast praca Pietera — lekturą uzupełniającą, ciekawą i poży
teczną, ale w  gruncie rzeczy teoretyczną, pomimo usiłowania potraktowania wielu  
zagadnień bardzo bliskich każdemu pracownikowi naukowemu.

Pozostaje jeszcze do omówienia strona formalna książki Pietera.
Autor zabiera dość często głos w  sprawach należących do dyscyplin szczegóło

wych. Nie zawsze są to zagadnienia proste i  łatw e do rozwiązania, a często nieko
nieczne z punktu widzenia założeń książki. Ograniczymy się do przykładów.

Na s. 202 stwierdza autor: „Droga każdej nauki «z prawdziwego zdarzenia» po
winna być taka sama, jak droga fizyki. A  drogą fizyki jest opis matematyczny zja
w isk, oparty na badaniach eksperymentalnych”. Twierdzenie powyższe jest wyrazem  
ogólnych tendencji do matematyzacji i  fizykalizmu. Tymczasem nie jest to ani takie' 
oczywiste, ani też z punktu widzenia obiektywizmu naukowego m ożliwe do zrea
lizowania, a przynajmniej na pewno w  niektórych naukach: np. historycznych, mo
ralnych czy też humanistycznych w  ogóle.

W trakcie próby uściślenia znaczenia terminów „subiektywny — obiektywny” 
(na ss. 206—210) rzuca Pieter takie oto kategoryczne stwierdzenie: „Nie m a wątpli
wości co do tego, że materiałem najlepszym  do obiektywizacji twierdzeń, czyli do 
stwierdzenia faktów  powszednich czy naukowych, są dane wzrokowe” (s. 207). Tym
czasem na stronie poprzedniej czytaliśmy: „W św ietle i doświadczenia pospolitego,
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i  nauki choć trochę rapji musimy przyznać stanowisku, w  m yśl którego w szelkie 
przeżycia, m.in. wrażenia wzrokowe, są subiektywne”.

Pomijając pozorną sprzeczność, powiedzieć trzeba, że pierwsze zdanie w  takiej 
formie, jak tu zostało sformułowane, musi być jakoś* zasadniczo ograniczone, 
jeśli miałoby być przyjęte jako mające wartość naukową. Jest przecież pewne, jeśli 
nie oczywiste, że nic bardziej n ie może mylić, jak w łaśnie wzrok. Wiedzą o tym  
tak sędziowie, którzy „świadkom naocznym” bardzo często n ie wierzą i  n ie  mogą 
wierzyć, jak i naukowcy, którzy konstruują najprzedziwniejsze instrumenty w łaś
nie po to, aby nie ulegać złudzeniom własnych oczu. Dzisiaj już Chyba nikt niczego 
n ie chce i  nie może brać „na oko”. Chociaż zaitem oczy są nam konieczne, to jednak 
w  nauce na ogół są to oczy uzbrojone w  'instrumenty pomiarowe. Zatem w  tym  
kontekście termin „dane wzrokowe” bez bliższego określenia jest typowym term i
nem nieprecyzyjnym, nieostrym, a w  konsekwencji — nieprawdziwym.

Tego rodzaju wypowiedzi jest niestety w  książce zbyt wiele, aby można je 
było tu przytaczać, a tym bardziej analizować. Nie przekreśla to  wartości książki, 
niemniej w ydaje się, że arbitralne i łatw e rozstrzyganie spraw, zwłaszcza tych, co 
w dziejach m yśli ludzkiej mają długą i ciernistą drogę, n ie  zawsze jest pożądane, 
a nieraz nawet niemożliwe. Pod tym względem książka wymaga dość daleko idącej 
rewizji.

Również i słownictwo, jakim posługuje się autor, przybiera niejednokrotnie 
formy, które mogą razić w  pracy naukowej. Jak już zauważyliśmy, poznanie po
toczne określa Pieter terminem „powszednie”; pracownika umysłowego nazywa „in
telektualnym” (s. 103); zamiast spostrzeżenia przygodne, pisze .¿przygodne zauwa
żania” (s. 103); słowa „raport” używa na określenie stosunku (s. 219: „niewłaściwy  
raport badacza dla tradycji naukowej” (!). Dalej pisze: „fikcjonalnie”, zamiast fik 
cyjnie; „biografistyka”, zamiast biografia itp.

tDość często pojawiają się błędy składni oraz nieodpowiednie formy części 
m owy. Miejscami język jest nieporadny, a pewne wyrażenia całkowicie n iew łaści
we, jak np. Określanie naukowca teoretyka „rasowym” (s. 395, gdzie zresztą cały  
wywód ma cechy demagogii). Czasem trafiają się również błędy rzeczowe, jak np. 
na s. 372, gdy sokratejskie dajmonion  przypisano Platonowi.

'Odpowiedzialność za część błędów spada oczywiście na wydawnictwo, które 
chyba przy korekcie zastosowało niedostatecznie gęste sito. Np. na s. 69 czytamy 
„apiorie”, zam iast „aporie”; na s. 72 „ważność jako funkcja”, zamiast „jako funkcję”; 
na s. 207 „marzenia sam e”, zamiast „senne”; na s. 407 „psychotyków”, zamiast 
„psychopatyków” itd.

Książkę zaopatrzył autor w  Indeks rzeczow y  (ss. 437—455). Indeks taki jest 
oczywiście bardzo pożyteczny, ale pod warunkiem, że jest dobrze zrobiony. N ie
stety, przy bliższym sprawdzeniu okazuje się, że jest to nie tyle indeks rzeczowy, 
co indeks słowny, a więc sporządzony niefachowo. Nie robił g o  zapewne sam  autor, 
ale pilny student. W większości podaje on odsyłacze słowne i  jeśli naw et zdarzy 
się, że tu i ówdzie trafnie wskazuje na przedmiot, to jednak nic nie usprawiedliwia  
błędów, które raczej zniechęcają, niż zapraszają do korzystania z indeksu.

Biorąc to wszystko pod uwagę, z zadowoleniem odnotowujemy ukazanie się  
Ogólnej m etodologii pracy naukowej na polskim rynku księgarskim, ale rów no
cześnie stwierdzamy, że bynajmniej nie jest to jeszcze jej forma ostateczna. Książ
ka wymaga rewizji, dzięki której można będiZie usunąć w iele usterek, aby 
w pełni ukazała się jej wartość. Może właśnie, w  toku dyskusji wokół tej publi
kacji bliższy ukaże się ideał dobrej pracy naukowej.

Jan Sulow ski


