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PROBLEM WART BADAWCZEGO TRUDU 

Co pewien czas przed społecznościami badaczy poszczególnych dy-
scyplin naukowych staje konieczność reorientacji głównych kierunków 
koncentrowania ich zbiorowego trudu badawczego. Pojawiają się bo-
wiem nowe, pilne zadania, a prace, do których poprzednio najwięcej 
się przykładano, Okazują się wykonane już w tak wielkim stopniu, lub 
też tak bardzo „rozkręcone", iż główne akcenty poczynań organizacyj-
no-badawczych można i należy przenieść na inną problematykę. 

Taki właśnie zwrotny moment przeżywa obecnie społeczność pol-
skich historyków nauki i techniki skupionych wokół Zakładu Historii 
Nauki i Techniki PAN oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN: 
Sztandarowe prace kilku lat ubiegłych — przygotowanie i napisanie 
syntezy historii nauki w Polsce oraz prace naukowe związane z 500-le-
ciem urodzin Mikołaja Kopernika — choć długo jeszcze będą konty-
nuowane, chyba przeszły już przez swe apogeum i dojrzały przynaj-
mniej na tyle, iż mogą i powinny podzielić się swymi priorytetami z in-
nymi przedsięwzięciami. 

Jakie jednak winny to być przedsięwzięcia? 
Jest to zagadnienie wielkie i trudne, którego w całości bynajmniej 

nie zamierzam tu podejmować. Całością tą bardzo interesująco i inspi-
rująco zajął się niedawno na łamach „Kwartalnika Historii Nauki 
i Techniki" profesor Bogdan SuchodolskiNiniejsze wystąpienie — 
w którym chcę tylko zwrócić uwagę na pewien problem (czy też pęk 
problemów) wart tego, aby uczynić zeń jeden z głównych kierunków 
koncentrowania wysiłków badawczych polskich historyków nauki — 
traktuję jako głos w dyskusji zainicjowanej artykułem B. Suchodol-
skiego. 

Jestem z nim zgodny w przekonaniu, że obecne tendencje dalszego 
rozwoju badań w zakresie historii nauki zmierzają nie w jakimś jed-
nym tylko kierunku, lecz w wielu kierunkach „wachlarzowato" rozbież-
nych, że zatem głównych kierunków koncentrowania prac polskich hi-
storyków nauki w najbliższej przyszłości powinno być wiele, więcej niż 
dotychczas. Zgadzam się z nim także, gdy odrzuca (pobrzmiewający 
obecnie coraz częściej) postulat, aby historia nauki legitymowała swą 
rację bytu głównie (jeśli nie wręcz wyłącznie) zaspokajaniem aktual-
nych, bieżących potrzeb społecznych, a więc świadczeniem usług na 
rzecz polityki naukowej, praktyki oświatowej itd. (gdyż — jak pisze 
Profesor — „stosunek społeczeństwa do nauki nie jest wyłącznie sto-
sunkiem zleceniodawcy do zleceniobiorcy"). Niemniej w wystąpieniu 
tym chcę powiedzieć tylko to właśnie, jak — moim zdaniem — historycy 

1 B. S u c h o d o l s k i : Perspektywy rozwoju badań w dziedzinie historii nauki 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1973 nr 2. 
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nauki swymi badaniami mogą najlepiej przysłużyć się politykom nauki 
i za ich pośrednictwem przyczynić się do zaspokajania pewnych, szcze-
gólnie doniosłych bieżących potrzeb społeczeństwa w dziedzinie racjo-
nalizowania działalności naukowej. Czynię to zresztą zgodnie z innym 
stwierdzeniem cytowanego tu artykułu, iż „nauka nie tylko szuka praw-
dy, lecz również chce służyć ludziom". 

Zagadnienie współpracy z polityką naukową i mającym ją prepa-
rować naukoznawstwem2 nurtuje środowisko historyków nauki już od 
pewnego czasu. Powszechne jest też wśród nich przekonanie o potrzébie 
tej wpółpracy. Niestety, dotychczas realizacja tego słusznego postulatu 
przeważnie błądziła po manowcach. 

Błądzeniem takim było przede wszystkim odstępowanie naukoznaw-
stwu pewnej części własnych mocy badawczych (etatów, finansów itd.) 3, 
tzn. kierowanie tych mocy nie na rdzenną problematykę historii nauki, 
lecz na niehistoryczną problematykę naukoznawczą, a więc organizo-
wanie w instytucjonalnych ramach historii nauki prac naukowych (lub 
semi-naukowych, czy nawet quasi-naukowych, „naukawych") z zakresu 
przeróżnych dziedzin naukoznawstwa (socjologii nauki, psychologii 
nauki, ekonomiki nauki itd.) — prac nie będących przy tym jakimś 
przedłużeniem czy uzupełnieniem badań historycznych, lecz faktycznie 
z nimi nie związanych. Ta błędna tendencja wystąpiła w ostatnich la-
tach bardzo mocno w Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN, a kon-
kretnie wyraziła się w utworzeniu w nim tzw. Pracowni Społecznych 
Funkcji Nauki (Pracowni IV), a następnie w stałym powiększaniu jej 
w stosunku do pozostałych pracowni tego Zakładu. Takie koncesje hi-
storyków nauki na rzecz naukoznawców trudno zaakceptować jako praw-
dziwą współpracę. Ze strony tych pierwszych, koncesje tte były raczej 
wyrazem niesłusznego (i podsycanego z zewnątrz) kompleksu mniejszej 
wartości — kompleksu mniejszej przydatności społecznej. 

Sądzę, iż właściwa współpraca między historykami nauki a nauko-
znawcami i politykami nauki powinna polegać — z jednej strony — na 
wykorzystywaniu w polityce naukowej oraz w pracach naukoznaw-
czych rzetelnych osiągnięć historii nauki — z drugiej zaś — na podej-
mowaniu przez historyków nauki umyślnie także tych problemów hi-
storycznych, których opracowanie może oddać usługi politykom nauki 
i naukoznawcom. 

Sądzę też, że historycy nauki najlepiej przysłużą się jej politykom 
i naukoznawcom, gdy badaniami swymi ukazywać będą głębokie per-
spektywy historyczne, które tym politykom i naukoznawcom umożli-
wią studiowanie interesujących ich aktualnych, bieżących problemów 
w sposób rozwojowy, historyczny, dialektyczny. Brak tych perspek-

2 W niniejszym wystąpieniu terminem „nau'koznawstwo" posługuję się w jego 
węższym zakresie, w którym obejmuje on różne nauki o nauce, wszakże bez 
historii nauki. W tym węższym znaczeniu termin ten jest obecnie najczęściej 
używany, aczkolwiek ja sam propagowałem używanie go w zakresie szerszym, 
obejmującym także historię nauki. Zob. W. R o l b i e c k i : Troska o integrację 
nauk o nauce. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1972 nr 1. Zob. też B. Su-
c h o d o l s k i : Odpowiedź na troskę „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 
1972 nr 1 oraz tenże: O podstawach polityki naukowej „Zagadnienia Naukoznaw-
stwa" 1970 nr 4. 

3 Zamiast wyrażenia „moce badawcze", w podobnych kontekstach zwykle 
mówi i pisze się „potencjał badawczy". Wydaje mi się jedinak, iż z dwu tych 
przenośni z terminologii fizyki, bardziej uzasadniona jest ta, którą posłużyłem się 
powyżej. 
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tyw naraża bowiem (a właściwie nawet skazuje) na jak gdyby płaskie, 
dwuwymiarowe widzenie zjawisk w życiu współczesnej nauki, intere-
sujących owych polityków i naukoznawców, a także każe im w nie-
których z tych zjawisk upatrywać jakieś osobliwości czasów obecnych, 
gdy naprawdę zjawiska te występowały już także w przeszłości 4. Chro-
niąc przed tymi niebezpieczeństwami, perspektywy, o których tu mowa, 
pozwalają nieraz ponadto dostrzec pewne prawidłowości rządzące daną 
dziedziną, a przecież znajomość tych prawidłowości można wykorzy-
stać (oczywiście z konieczną w tych wypadkach ostrożnością i rozwagą) 
jako jeden z instrumentów diagnozowania obecnego i prognozowania 
przyszłego stadium rozwoju w tej właśnie dziedzinie. Tak oto historia 
pozwala lepiej rozumieć teraźniejszość, a także lepiej przewidywać 
przyszłość 5. 

Trzeba przy tym podkreślić, że naukoznawcy faktycznie i bardzo 
mocno odczuwają potrzebę takich właśnie perspektyw. Dobitnym tego 
dowodem jest to, iż bardzo często sami próbują je kreślić, podejmując 
amatorskie wycieczki historyczne. Przeważnie jednak nie robią tego 
wystarczająco dobrze, popełniając wiele uproszczeń, gaf typu wishful 
thinking i innych błędów. 

Czas już jednak zaprezentować ową, zapowiedzianą w tytule, „pro-
blematykę wartą badawczego trudu". 

Otóż jest nią kompleks zagadnień dotyczących instytucjonalizacji 
nauki i ściśle z nią związanej specjalizacji działalności naukowej, jej 
profesjonalizacji, etatyzacji, militaryzacji, komercjalizacji, a także form 
społecznej organizacji tej dżiałalności, jej sterowania, finansowania 
i społecznego wykorzystywania jej osiągnięć. Są to wszystko zagadnie-
nia, którymi dziś zajmuje się bardzo wielu naukowców i polityków 
nauki, gdyż nie są to bynajmniej zagadnienia tylko teoretyczne, lecz 
także (a właściwie przede wszystkim) palące zagadnienia praktyczne, 
od rozwiązania których coraz bardziej zależy tempo i kierunek całego 
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego poszczególnych kra-
jów. Pomoc historyków nauki w rozwiązywaniu tych zagadnień, po-
legająca właśnie na „ustawianiu" ich na tle owych „głębokich per-
spektyw historycznych", byłaby szczególnie cenna. 

Dla samych historyków nauki, problematykę tę można by krótko 
sformułować następująco: Jak na przestrzeni dziejów dokonywał się 
proces instytucjonalizacji nauki i jak ewoluowały formy organizacyjne 
działalności naukowej? 

Wkład historyków nauki w opracowanie tego kompleksu zagadnień 
polityki naukowej polegałby na przedstawieniu całego tego dziejowego 
procesu, którego fragmentem, czyli pewnym stadium są przemiany 
obecnie dokonujące się w nauce, zbadanie podstawowych mechaniz-
mów tego procesu, działających w nim przyczyn i warunkujących go 
okoliczności, uchwycenie zasadniczych jego prawidłowości. Są to wszyst-

4 Dowodów na to, że nie są to bynajmniej niebezpieczeństwa wymyślone, lecz 
zupełnie realne, można by wiele zaczerpnąć z bieżącej literatury naukozinawczej. 
Myślę wszakże, że wskazywanie na konkretne publikacje byłoby zupełnie zbęd-
nym obrażaniem drażliwości ich autorów. 

5 Próbę takiego właśnie wiązania badań w dziedzinie historii nauki ze stu-
diami i rozważaniami w zakresie polityki naukowej i futurologii, podjąłem w pra-
cy Przeszłość a przyszłość towarzystw naukowych („Kwartalnik Historii Nauki 
i Téchiniki" 1973 nr 2). Jest to wszakże zaledwie zarys, konspekt właściwego stu-
dium na ten temat. 



718 Waldemar Rolbiecki 

ko zagadnienia kapitalne. Osiągnięcia w tym kierunku powinny stać 
się solidną podstawą naukową dla naukoznawczych ekspertyz, a po-
średnio i dla politycznonaukowych decyzji. Oczywiście, opracowanie 
tych zagadnień byłoby też po prostu pasjonującym samoistnym zada-
niem historiograficznym. 

Żeby jednak to studiowanie mechanizmu i prawidłowości procesu 
instytucjonalizacji nauki (i wspomnianych powyżej procesów towarzy-
szących), było coś warte, musi być oparte na rzetelnych podstawach 
empirycznych. Tymi zaś powinny być przede wszystkim badania dzie-
jów poszczególnych instytucji, takich jak uniwersytety i inne szkoły 
wyższe, towarzystwa naukowe, instytuty badawcze, fundacje itd. Hi-
storie poszczególnych takich instytucji opracowywane są od dawna 
i bardzo często — szczególnie z okazji ich jubileuszów; redakcja „Kwar-
talnika Historii Nauki i Techniki", a także niektóre inne instytucje są 
wprost zarzucane pracami tego rodzaju. Aby jednak z tego obfitego 
dziejopisarstwa móc czerpać zadawalające korzyści dla postulowanych 
tu studiów nomologicznych i generalizacyjnych, należy dziejopisarstwo 
to odpowiednio skoordynować, a przede wszystkim otoczyć troskliwą 
opieką metodologiczną. Dotychczas bowiem jego metodologiczny po-
ziom jest bardzo nierówny, a przy tym przeciętnie raczej niewysoki. 
Historie instytucji naukowych piszą dotychczas (a zapewne i pisać będą 
nadal) przeważnie amatorzy, t j . nie kwalifikowani odpowiednio histo-
rycy, lecz pracownicy naukowi różnych innych specjalności, a czyniąc 
to na ogół z różnych uroczystych okazji, nierzadko dziełom swym na-
dają wybitnie „hagiograficzne" piętno. 

W tym miejscu moich wywodów muszę zrobić pewne zastrzeżenie: 
Społeczne znaczenie opracowywania historii poszczególnych instytucji 
naukowych oczywiście nie sprowadza się tylko do tego, iż historie, mo-
nografie te mogą służyć za podstawę do postulowanych tu studiów 
generalizacyjnych. Monografie te, na przykład, mają ogromne znacze-
nie także w rozwijaniu samowiedzy historycznej i umacnianiu więzi 
grupowej kolektywów pracowniczych tych instytucji. Są też cennymi 
przyczynkami do obrazu dziejów narodowych — obrazu stale jeszcze 
zbyt ubogiego w szczegóły dotyczące dziejów nauki. Niemniej te mo-
nograficzne ujęcia dziejów poszczególnych instytucji naukowych two-
rzą wraz z postulowanymi tu pracami generalizacyjno-nomologicznymi 
pewną poznawczą całość i sądzę, że należy traktować je jako pewną 
całość, także pod względem planistycznym oraz instytucjonalno-organi-
zacyjnym. Prace te należy ściśle połączyć ze sobą tale, aby studia gene-
ralizacyjno-nomologiczne opierały się na pracach monograficznych 
i przyczynkarskich i z nich wyrastały. 

Odnośnie tej kwestii organizacyjno-naukowej chciałbym zgłosić 
pewne bardziej konkretne propozycje. 

Otóż sądzę, iż trzeba rozpocząć od stworzenia osobom pracującym 
w Polsce nad dziejami instytucji naukowych (szkół wyższych, instytu-
tów badawczych, towarzystw naukowych, bibliotek) organizacyjnej 
platformy wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Platformą 
tą mógłby być nowy Z e s p ó ł H i s t o r i i O r g a n i z a c j i 
N a u k i przy Zakładzie Historii Nauki i Techniki PAN. Zespół ten 
powinien stać się też ogniskiem poradnictwa metodologicznego, świad-
czącym swe usługi zwłaszcza owym historykom amatorom spontanicz-
nie spisującym dzieje różnych instytucji naukowych. Szkoda przecieżr 
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nadal marnować wielkie strumienie intelektualnej energii wyzwalane 
w ich przedsięwzięciach, dotychczas tak często chybianych. Dalszym 
zadaniem Zespołu byłoby scalanie, koordynowanie i kierunkowanie w y -
siłków współpracujących w nim osób w celu wspólnego opracowywa-
nia wielkiego problemu, który można by sformułować tak: Proces in-
stytucjonalizacji i rozwoju form organizacyjnych nauki w Polsce i na 
świecie. W ten sposób z prac nieraz drobnych, przyczynkarskich w y -
rastać będzie obraz szerszy, ogólniejszy, przedstawiający nie tylko ogól-
ne zarysy interesujących nas procesów, lecz również pewne osobliwości 
(odrębności) przebiegu tych procesów w naszym kraju (spowodowane 
specyficznymi lokalnymi warunkami rozwoju nauki), a także wyjaśnia-
jący genezę obecnej instytucjonalno-organizacyjnej struktury nauki 
w Polsce i na świecie. Ten ważny aspekt syntezy dziejów nauki w Pol-
sce jest dotychczas bardzo niedopracowany. Istnieje wprawdzie sporo 
prac poświęconych dziejom konkretnych instytucji naukowych, a na-
wet prac o poszczególnych typach tych instytucji (o uniwersytetach, 
o towarzystwach naukowych), ale brak jest pogłębionych ujęć bardziej 
generalnych. 

Dalszym krokiem powinno być oparcie omawianych tu badań także 
na etatowej placówce badawczej — nowej P r a c o w n i H i s t o r i i 
O r g a n i z a c j i N a u k i w Zakładzie Historii Nauki i Techniki 
PAN. Już dziś szereg osób spośród etatowej kadry tego Zakładu przy-
gotowuje prace (m. in. habilitacyjne i doktorskie) z tego właśnie za-
kresu, lecz osoby te rozproszone są po różnych innych pracowniach, 
m. in. takich, które zasadniczo poświęcone są historii poszczególnych 
grup dyscyplin, chociaż prace te z reguły mają zasięg ogólno-naukowy, 
wszech-dyscyplinowy. Organizacyjne scalenie tych prac na pewno by-
łoby korzystne. Jednak zadania projektowanej Pracowni polegać by 
miały nie tylko na tym. Powinna ona stanowić centrum badawcze 
w omawianym zakresie i przede wszystkim prowadzić, w oparciu 
0 prace Zespołu, owe prace scalające, generalizujące, a także organi-
zować prace bibliograficzne, dokumentacyjne i pomocnicze. Pracownia 
ta, startując oczywiście pracami podjętymi spontanicznie jeszcze przed 
jej utworzeniem, powinna wkrótce wypracować szczegółowy program 
1 plan własnej działalności — ale to już dalsza sprawa. 




