
Witold Zontek

Czy badania mają być inspirowane 
przede wszystkim ciekawością, 
chęcią poznania, czy tylko 
potrzebami rynku?

Powyższe pytanie identyfikuje jeden z najbardziej aktualnych problemów 
debatowanych w gremiach naukowych, państwowych i społecznych. Zresztą 
już na początku pojawia się pewna pułapka – czy badania naukowe można 
sprowadzić do wspólnego mianownika we wszystkich gałęziach nauki? Co 
bowiem poprzez badania naukowe rozumie prawnik, biolog, lekarz, fizyk, 
informatyk, chemik itd.? Które z aktywności podejmowanych przez przed-
stawicieli chociażby tych kilku wyliczonych profesji stanowią w najczystszym 
rozumieniu owe badania noszące dodatkowo przymiotnik naukowości? 
Zresztą wypada wszelką analizę zadanego zagadnienia rozpocząć wykład-
nią pojęć zawartych w pytaniu. Czym jest owa ciekawość? O jak szeroko 
zakreślone granice rynku chodzi? A właściwie – co tak naprawdę znaczy 
„badać”? Już na początku obrad Kongresu Kultury Akademickiej dostrzec 
można było pewien rozdźwięk w ocenie metody badawczej. W swym refe-
racie otwierającym obrady Kongresu Kultury Akademickiej prof. Sztompka 
zawarł pewną krytykę faktu, że we wnioskach grantowych „humanistów” 
(kimkolwiek by oni nie byli) analiza literatury wpisywana jest jako element 
badań i swoiście wyceniona. Cóż – tak przecież wygląda praca badawcza 
chociażby prawnika – lektura tysięcy stron orzeczeń sądowych i głosów 
doktryny. Ale nie o przytyk tu chodzi, ale o ukazanie już ab initio funda-
mentalnego rozdźwięku w postrzeganiu roli badacza. Dla nas, prawników, 
podobnie przecież niezrozumiałe jest nazywanie obserwacji rozwoju jakie-
goś grzyba czy bakterii badaniem i domaganie się na to funduszy (zresztą 
nieproporcjonalnie większych niż na nasze całe czytanie literatury).

Jednak dla oczyszczenia swoistego przedpola dalszej dyskusji wypada 
przynajmniej roboczo rozstrzygnąć zagadnienie dużo bardziej fundamen-
talne – czym w istocie ma być uniwersytet, gdzie powinny się ogniskować 
owe badania? Określenie roli tej instytucji stworzy konceptualne ramy dla 
rozważań o charakterze badań naukowych. Jedną z piękniejszych prób 
określenia, czym jest uniwersytet, przedstawił pod koniec XIX wieku. John 
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Henry Newman w eseju The Idea of a University1 podkreślając, że jest to 
miejsce spotkań, komunikacji i cyrkulacji „myśli przez osobiste relacje i kon-
takty pomiędzy ludźmi ze wszystkich zakątków świata”. Widział on uni-
wersytet przede wszystkim jako miejsce, wokół którego powinno toczyć się 
życie społeczeństwa. Ma to być miejsce promujące pewien styl życia, oso-
bistą styczność naukowców przekazujących wiedzę dalej i wymieniających 
się pomysłami, hołubiących ciągły rozwój intelektu, niesłabnącą miłość do 
studiowania i poświęcenia dla szlachetnych celów. Dostrzegał też ogrom-
ną wartość nauczania w relacji mistrz–uczeń, poetycko opisując ją jako 
„przekazywanie prawdy, czyli subtelnego, niewidzialnego, złożonego ducha 
wlewającego się do umysłu nauczyciela i zamykanego w nim na wieczność 
przez jego pasje, wyobraźnię i rozum, przez zadawania pytań raz po raz, 
poprawianie i wyjaśnianie oraz powracanie do pryncypiów”. 

Zatem to te dwie perspektywy – rozwoju naukowego i edukacji – wy-
suwane są na plan pierwszy2. Przyjmując jednak za punkt wyjścia swoiste 
status quo, konieczność prowadzenia badań naukowych przez uniwersytety, 
warto pochylić się głębiej nad tytułowym pytaniem. Skoro grono naukow-
ców decyduje się na wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego, za-
sobów wiedzy, doświadczenia, ale także infrastruktury oraz, a może i prze-
de wszystkim, funduszy swojej almae matris, to czy zasadnym byłoby zadać 
im pytanie – „a co z tego będziemy mieli my, jako społeczeństwo”? Na ile 
dopuszczalne i uwzględniane winny być tutaj kontrola3 i głośne zadawanie 
pytań? Czy wolno nam wątpić w sens tych badań?

Wątpliwości te nie są ani nowe, ani nawet oryginalne. Gdy chodzi o pe-
wien model funkcjonowania świata naukowego, zwłaszcza wspieranego 
z państwowej kasy, podwaliny konceptualne tego modelu najdobitniej wyło-

1 Przy czym nie chodzi tu o pracę Johna Henry’ego Cardinal Newmana The Idea of a Uni-
versity. Defined and Illustrated. I. In Nine Discourses Delivered to the Catholics of Dublin. II. In 
Occasional Lectures and Essays Addressed to the Members of the Catholic University (London–
New York–Bombay–Calcutta 1907), lecz o esej zamieszczony w „Harvard Classics Volume 
28 Essays English and American with introductions, notes and illustrations” (red. Charles 
W. Eliot, New York 1910).

2 Obecnie już w zupełnie przyziemnym wydaniu role uniwersytetu w powyższy sposób 
określają ramy prawne kształtujące zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (także 
w pewnym sensie, jak na akt prawny, dość wzniośle) określa w art. 4 ust. 3, czym uczelnia 
wyższa ma się zajmować. Stanowi ona, że „uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przeka-
zywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną 
część narodowego systemu edukacji i nauki”. Jednak w tym akcie prawnym próżno szukać 
zdecydowanych akcentów kładzionych przez ustawodawcę na jeden bądź drugi przejaw ak-
tywności uczelni. 

3 Prowadzona przecież już coraz śmielej i bardzo otwarcie przez społeczeństwo obywa-
telskie, potrafiące błyskawicznie reagować za pomocą Internetu na wszystkie zjawiska ota-
czającego nas świata.
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żył chyba Vannevar Bush, dyrektor amerykańskiego Biura Badań i Rozwoju 
(Bush 1945). Postawił on bardzo stanowczą tezę, że podstawą wszelkiego 
rozwoju jest swoboda badań podstawowych. Uczelnie nazwał źródłami wie-
dzy i zrozumienia. Rozwoju nauki upatrywał w wolnym (free) funkcjonowa-
niu wolnych umysłów pracujących nad tematami wybranymi przez siebie, 
kierowanymi ciekawością eksploracji nieznanego. Zdaniem Busha m.in. naj-
istotniejsze odkrycia medycyny mające praktyczne zastosowanie (często na 
wielką skalę) bardzo często zapoczątkowane zostały przez zupełnie odległe 
i niepowiązane badania, prowadzone bez konkretnego celu i nienastawio-
ne zupełnie na rozwiązanie skonkretyzowanego zagadnienia. Uniwersytety 
i inne ośrodki badawcze mają zatem zapewniać szasnę na swobodne studia 
nad naturą w obszarach wybranych jedynie poprzez ciekawość konkretnego 
badacza. Badania podstawowe mają być podejmowane bez presji oznacze-
nia ich praktycznego celu. Autor opracowania sam zaznaczył, że jest jasne, 
iż nie każda gałąź przemysłu od razu (a może nawet w ogóle) zyska na tych 
nieskrępowanych badaniach. Remedium na to jest już selekcja zagadnień 
przez przemysł, który sam (przy pewnym wsparciu instytucjonalnym pań-
stwa) będzie decydował, w jakie obszary perspektywiczne będzie inwesto-
wał (ibidem: 18). Ów model liniowy (tj. od wolnych badań podstawowych 
do praktycznej aplikacji) został, jak się wydaje, przyjęty w USA i części Eu-
ropy Zachodniej, jako obowiązujący. Niewątpliwie jest on kuszący dla środo-
wiska naukowego, które dostaje do ręki potężny argument, prima facie nie 
do zbicia – „nasze badania są fundamentem wszelkiego następczego rozwo-
ju, a ich implikacje może nie są znane dziś, więc tym bardziej nie wolno ich 
zaniechać, ani nawet ograniczać”. 

Od razu jednak nasuwają się dwie wątpliwości. Po pierwsze, ten sposób 
myślenia niekoniecznie jest adekwatny dla każdej dziedziny wiedzy. Za-
pewne można pokusić się o twierdzenie, że owa wolność i nieskrępowanie 
badań są odwrotnie proporcjonalne do ich kapitałochłonności4. Po drugie, 
model liniowy, jako koncepcja naukowa, podlega weryfikacji i falsyfikacji. 
Obecnie zarzuca się, że nie jest on poparty żadnymi wiarygodnymi danymi 
statystycznymi (prof. M.W. Grabski w artykule Spór o innowacyjność [2013] 
powołuje się na liczne badania wskazujące, że ok. 90% najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie produktów powstało w ramach badań prowadzo-
nych na potrzeby przemysłu/przez ten przemysł, a tylko 10% na podstawie 
prac teoretycznych na przykład z poprzedniej dekady). Prosty przepis autora 
modelu liniowego można byłoby streścić, parafrazując hasło wyborcze Billa 
Clintona, hasłem „Nakłady, głupcze!”. Finansowanie badań podstawowych 

4 Wszakże im więcej funduszy należy uzyskać, niezależnie czy ze źródeł prywatnych, czy 
publicznych, wydaje się, że uzasadnienie ich wydania musi być pełniejsze.
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miałoby stać się remedium na wszystkie bolączki oraz zapewnić należyty 
poziom innowacyjności. Tylko czy w erze demokratycznej kontroli całej sfe-
ry publicznej można w ten sposób jeszcze racjonalnie rozmawiać o polityce 
finansowej badań? 

Jako przedstawiciel nauk prawnych jestem w oczywisty sposób niekom-
petentny, by wypowiadać się autorytatywnie o sposobie finansowania badań 
na wydziale fizyki czy chemii. Jednak zakładam wspólny mianownik nasze-
go podejścia do szukania owej mitycznej „prawdy”. Musimy przynajmniej 
uczciwie, przed samym sobą, uzasadnić wybór tematu badawczego. Wybór 
ten winien być, nawiązując do języka prawa procesowego, „swobodny, ale 
nie dowolny”5. Stać za nim muszą jakieś chociażby mgliste, ale racjonalne 
przesłanki. Nie chodzi tutaj bowiem jedynie o perspektywę praktycznej apli-
kacji wyniku tych badań w przemyśle, ale o poznanie prawdy, która wzbo-
gaci w sposób szczery zagregowaną wiedzę ludzkości (i pewnie wpływa na 
szeroko rozumiany dobrobyt). 

Nie można też łudzić się, że owo poszukiwanie prawdy przez nieskrępo-
wane zadawanie pytań w każdej dziedzinie nauki będzie tak spektakularne, 
jak na przykład badania nad nowym superwytrzymałym materiałem, który 
może zrewolucjonizować przemysł komputerowy lub telekomunikacyjny6. 
Tylko czy tak modna w ostatniej dekadzie innowacyjność gospodarki musi 
stanowić jedyne kryterium dla rozwoju człowieka i determinować perspek-
tywę wszelkiej jego aktywności? Są przecież dziedziny, które z założenia nie 
służą bezpośrednio gospodarce, ale przede wszystkim umacnianiu człowie-

5 Otóż sąd analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ma dokonać jego 
„swobodnej” oceny, tj. kierować się zasadami poprawnego rozumowania, logiki oraz 
doświadczeniem życiowym. Prawnicy przeciwstawiają tej preferowanej skądinąd metodzie, 
dokonanie oceny w sposób „dowolny”. To bowiem największy grzech owego sądu, gdy wnios-
ki wyciągnięte z dostępnego materiału dowodowego nie poddają się racjonalizacji i weryfika-
cji. Wtedy proces należy powtórzyć.

6 Zresztą, będąc prawnikiem, chyba jako pierwszy spotkam się z zarzutem, że badania 
prowadzone na moim wydziale (uwzględniając specyficzne rozumienie tego pojęcia w przy-
padku niskonakładowych, nieeksperymentalnych dziedzin) niewiele wnoszą do ogólnej puli 
wiedzy, a ich praktyczna aplikacja wręcz nie istnieje. Zapewne jeszcze potrafiłbym się wy-
bronić wskazując, że wiele godzin spędzonych na lekturze opasłych tomów poświęconych 
analizie np. subsydiarności, jako przesłanki stanu wyższej konieczności mogą, gdy zostaną 
przekute w artykuł naukowy, dać podstawę do bardzo konkretnego rozstrzygnięcia sądowe-
go. Zresztą paradoksalnie nauka prawa w aspekcie prowadzenia badań nie różni się wiele od 
np. informatyki. Opracowywane koncepcje wykładni, rozważania o normach, różne zestawy 
argumentacyjne dotyczące tego samego przepisu i wiele innych czasem służą partykularnemu 
celowi, jakim jest rozwiązanie konkretnej sprawy, ale czasem stanowią podwaliny pod roz-
strzygnięcie problemu w dalekiej przyszłości, którego dziś nie jesteśmy sobie w stanie nawet 
wyobrazić. My, prawnicy, często sięgamy po literaturę międzywojenną, dlatego że znajdziemy 
w niej odpowiedzi na pytania, które pojawiły się dopiero teraz. Ale jak miałby uzasadnić swo-
je funkcjonowanie w obliczu wcześniej zarysowanych zarzutów historyk czy filozof?
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czeństwa i wzrostowi ogólnego poziomu rozumienia świata, emocji, zjawisk 
społecznych i kulturowych. Nie można jednak wykluczyć, że pośrednio tej 
gospodarce posłużą, gdyż wydaje się całkiem uzasadnione, by twierdzić, że 
osoba o szerokich horyzontach i głębokiej wiedzy ogólnej w swojej szczegó-
łowej dziedzinie także będzie się rozwijać. 

Ale wracając do konkretów. Model liniowy z założenia daje naukow-
com autonomię i wolność pod sztandarem nieskrępowanego rozwoju na-
ukowego, który w rezultacie przynieść może zysk w aspekcie finansowym 
(ale nie musi). Zapewne dobrym uzasadnieniem podejścia prezentowane-
go przez V. Busha są Nagrody Nobla. Pewne badania są doceniane dopiero 
wiele lat później, gdyż ich propagatorzy zapewne nie myśleli nawet nad 
konkretnym zastosowaniem tego, co robią. Chociażby zeszłoroczna nagro-
da w dziedzinie medycyny i fizjologii (Randy Schekman, James Rothman, 
Thomas Südhof) za odkrycie mechanizmów transportu w komórce doty-
czyła badań rozpoczętych w latach siedemdziesiątych XX wieku na potrze-
by poznania podstawowych zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu 
(z czystej ciekawości i fascynacji), a dziś wiedza ta posłużyć może do lep-
szego projektowania terapii w przypadku chorób o podłożu neurologicz-
nym7. Podobnie przykład etiologii kuchenki mikrofalowej, która została 
opracowana dzięki powstaniu radarów lotniczych, a te z kolei zawdzię-
czają swoje teoretyczne opracowanie równaniom Jamesa Clerka Maxwella 
dotyczącym elektrodynamiki klasycznej, zdaje się wskazywać na prymat 
badań podstawowych8 (choć od równań Maxwella do pierwszej kuchenki 
minęło bez mała 90 lat!). 

Jednak w latach dziewięćdziesiątych XX wieku koncepcja V. Busha została 
zakwestionowana przez Donalda Stokesa (1997). Wskazał on, że podział na 
nauki podstawowe i stosowane jest nieprecyzyjny i zgubny. Zestawił ze sobą 
badania prowadzone dla czystego poznania bez innego celu (jako przykład 
dając Nielsa Bohra i jego badanie nad atomem), czysto praktyczne przed-
sięwzięcia (Thomas Edison) oraz właśnie Ludwika Pasteura, który w swych 
badaniach w dziedzinie bakteriologii i wirusologii połączył ciekawość 
(funkcjonowanie mikroświata) oraz aspekty praktyczne (szczepionka)9. 
Postawił na interakcje pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi. 

7 Oczywiście w przypadku badań medycznych, jednak zapewne każdy ma odległą projek-
cję konkretnych profitów dla samej medycyny, farmakologii, czy też przemysłu farmaceutycz-
nego. Czasem można od razu wskazać na realne zyski w wymiarze merkantylnym, ale niekie-
dy ma się jedynie świadomość dokładania owej przysłowiowej cegiełki do wielkiego projektu. 

8 Opisuje to powiązanie w niezwykle przystępny i anegdotyczny sposób prof. R. Tadeusie-
wicz na swoim blogu w portalu natemat.pl, http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/91489,o-
-kuchence-mikrofalowej-i-radarze-czyli-trudne-slowo-serendipity. 

9 Tzw. use-inspired basic research.
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Ta koncepcja wydaje się ze wszech miar racjonalna i wręcz perfekcyjnie 
kompromisowa. Żadnych zbędnych, bezproduktywnych badań, ale też twar-
de założenie, że nie jest rolą nauki rozwiązywanie każdego pojawiającego 
się problemu praktycznego w oderwaniu od szerszej perspektywy rozwoju. 
Jednak można jej zarzucić dokładnie to samo co modelowi liniowemu – ge-
neralizację i traktowanie na równi wszystkich gałęzi nauki. Pytanie oczy-
wiście, w jakiej formie przyjmie się ten model interaktywny? Na ile badacz 
będzie musiał uzasadnić wybór tematu badawczego? Czy stwierdzenie, że 
posłuży to do lepszego poznania funkcjonowania ludzkiego organizmu jest 
satysfakcjonujące? Z tego rozumienia antycypować można potencjalnie nie-
skończone profity (od przemysłu farmaceutycznego począwszy, a na wydłu-
żeniu długości życia i zmniejszeniu umieralności skończywszy). Czy jednak 
z podobną atencją społeczeństwo podejdzie do planu badań procesów za-
chodzących wewnątrz czarnych dziur? Wszakże chodzi tu o poznanie zasad 
działania Wszechświata! Ale czy szczera odpowiedź, że na dziś nie wiemy, 
co nam to wymiernego da (obok wiedzy i lepszego zrozumienia), może sta-
nowić argument przeciwko rozpoczynaniu tego rodzaju przedsięwzięcia? 
W tym przedmiocie interesujące stanowisko zajęła prezydent Uniwersytetu 
Harvarda Drew G. Faust wskazując, że koncentrując się na rozwiązywaniu 
teraźniejszych problemów, wspierając rozwój wąsko rozumianej ekonomii 
i gospodarki, tracimy z pola widzenia szerszą perspektywę. Faktem jest mia-
nowicie, że świat wciąż ulega dynamicznym zmianom (tak było, jest i bę-
dzie). Zadała więc pytanie, w jaki sposób uniwersytet ma przygotować mło-
dych ludzi, kolejne pokolenie zdolne do wprowadzania innowacji, jeśli nie 
potrafią oni wyobrazić sobie świata innego niż ten tu i teraz. Obok służenia 
swoim autorytetem i potencjałem rozwojowi dobrobytu społecznego, uni-
wersytet musi prowadzić działalność opartą na ciekawości i zgłębianiu wie-
dzy jako takiej, cytując za panią prezydent – „wiedzy o malutkich cząstkach 
oraz krańcach galaktyk” (Faust 2010).

Czy powyższe wywody przybliżają nas do jakiejkolwiek czytelnej i me-
rytorycznej konkluzji? Zapewne nie, ale to dlatego, że pytanie jest niezwy-
kle ogólne. Prowadzenie badań z czystej ciekawości nigdy nie może zostać 
porzucone, gdyż wyzbylibyśmy się immanentnej cechy naszego gatunku, 
jakim jest żądza poznania. Nie oznacza to jednak, że mają one być w każ-
dym przypadku finansowane bez zadawania zbędnych pytań. Sam rozwój 
nauki nie przekłada się w sposób prosty na rozwój społeczeństwa. Ma ono 
prawo do żądania, by uniwersytety podjęły także działalność w kierunku 
rozwiązywania istotnych problemów, z którymi tylko one dzięki swemu 
potencjałowi mogą się zmierzyć. W obecnych czasach ultraszybkiego prze-
pływu informacji, w bezprecedensowej w historii ludzkości skali, żądamy 
szybkich rozwiązań. Kładziemy nacisk na optymalizację, ergonomię, przy-
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datność itp. Nie lubimy marnować czasu bez wizji krótkoterminowego zy-
sku. Najprostszym przełożeniem tych potrzeb jest silniejsze powiązanie bi-
znesu z uniwersytetami. Będzie on dostarczał funduszy, ale także inspirował 
do ukierunkowania badań. Będzie także wskazywał, jakich umiejętności 
potrzebują aktualnie młodzi ludzie opuszczający mury uczelni z dyplomami 
w swej specjalizacji, by następnie brać udział w badaniach czysto aplika-
cyjnych na przykład w laboratoriach Google czy krakowskiego Comarchu. 
Przecież tutaj także chodzi o ciekawość, tyle że w nieco zawężonej optyce. 
Jednak by nie popaść w skrajność, którą niewątpliwie byłoby zdominowanie 
funkcjonowania uczelni przez zamówienia składane przez biznes, należa-
łoby zapewnić pewien nienaruszalny poziom finansowania dziedzin, które 
nie są w stanie temu biznesowi zaoferować krótkoterminowych wyników. 
Uniwersytet w ten sposób mógłby znajdować dodatkowe, ale istotne źródło 
finansowania, współdziałając z przedsiębiorstwami, ale przez to zapewnić 
sobie pewien komfort i autonomię pozwalającą mu na prowadzenie badań 
podstawowych (niebezpośrednio aplikacyjnych). 

Jednak wszelkie poważne rozważania na wzniosłe tematy, by nie zostać 
odebranym jako wszystkowiedzący, ex cathedra wygłaszający nieomylne 
tezy – wypada podsumować anegdotą. Amerykański komik Andy Samberg 
w 2013 roku w swojej humorystycznej mowie do absolwentów Harvardu 
powiedział, że dla absolwentów nauk humanistycznych nie ma miejsca na 
świecie, chyba że przekują je w aplikację na iPhone’a10. To jedno ekstremum 
– można by rzec „twórz innowację, albo giń”. Przeciwstawić temu możemy 
jednak kultowe już usprawiedliwienie wszelkich nieuzasadnialnych działań, 
czyli stwierdzenie: „To jest miś na miarę naszych możliwości!”. Czyli proszę 
nie pytać o nic, będą prowadzone badania.

Zdrowy rozsądek nakazuje zatem ulokować podejmowanie aktywności 
naukowej bez presji każdorazowego przełożenia jej wyników na aplikację 
na smartfona, ale jednak z koniecznością wskazania, że jej wyłącznym ce-
lem nie jest jedynie ów miś na miarę możliwości badacza. 

10 Zob. http://www.youtube.com/watch?v=UN_K-UIREYA, minuta 6:30–6:50.
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