
Analiza argumentacji

Tekst zródlowy:

Bogusław Wolniewicz, O pracy naukowej 

“Mawia się nieraz - i wielu chętnie w to wierzy - że poziom nauki polskiej jest niezadowalający, bo za niskie są 
wynagrodzenia jej pracowników. Dlatego ludzie odchodzą do innych zawodów, lepiej płatnych. […]

Wyjaśnienie przez pensje nie trafia mi do przekonania. […]

By nadawać się do pracy naukowej, trzeba mieć  w sobie wewnętrzny do niej napęd; i to nie napęd „do nauki w ogóle”, 
lecz do określonej dyscypliny: do fizyki lub do biologii, do elektrotechniki lub do filozofii. Napęd ów ma się zaś tylko 
wtedy, gdy ma się w sobie zainteresowanie tą właśnie sferą rzeczywistości i wiedzą o niej - spontaniczne, żywe i 
trwałe. Bierze się ono stąd, że nosi się już w sobie zaródź jakichś idei własnych w tej sferze: że ma się już tam jakieś 
swoje „pre-idee”. Nie muszą być nowe w tym sensie, że nikt dotąd jeszcze na nie nie wpadł. […]

Człowiekowi brzemiennemu naukową pre-ideą nie wysokość zarobków jest magnesem, który go do nauki ciągnie. 
Magnesem tym jest nadzieja, że przez pracę w niej dokona się „rozwiązanie” w położniczym sensie tego słowa: że 
zyska tam wiedzę i sprawność umysłową, które mu pozwolą nadać owym napędowym pre-ideom postać dojrzałych 
idei naukowych i tak wyrzucić je z siebie na zewnątrz, więc niejako „urodzić”. 

Zarobki w nauce muszą spełniać pewne minimum, które pozwalałoby oddać się owemu procesowi porodowemu bez 
reszty, dzień i noc.[…]Minimum musi więc być, ale jest to minimum skromne. Wystarczy zaś dlatego, że kandydatowi 
z napędem do nauki poród idei jest ważniejszy niż to, za czym uganiają się inni: luksusy i zaszczyty, wille i wojaże. Nie 
dlatego, by je ascetycznie lekceważył, lecz dlatego, że tamto bardziej mu się liczy. 

Wypowiedzmy myśl dziś wstydliwą: nauka jest nie zawodem, lecz powołaniem. Powołania za pieniądze się nie kupi, 
bo kto je ma, ten ma tym samym inną hierarchię wartości. Należy do pewnej arystokracji, choć nie metryką urodzenia 
nadawanej. Tylko tacy wnoszą do nauki nowe idee. Reszta to wyrobnicy, czasem pożyteczni, przeważnie jednak naukę 
tylko zamulający. Wyższe pensje wzmogą tylko napór i napływ tych wyrobników na uczelnie, co widać dobrze po 
nowej ich odmianie, jaką stanowią „łowcy grantów”, po niemiecku Stipendienjäger. […]

Gdy czterdzieści lat temu Kongres amerykański „wypowiedział wojnę rakowi” i uchwalił na badania nad tym 
schorzeniem miliardowe dotacje, nie uzyskał za te miliardy nic prócz paru głośnych oszustw naukowych. […] “

Analiza: 

Teza na rzecz której przebiega (wstępnie): 

Zwiększenie pensji pracowników nauki polskiej nie podniesie jej poziomu.

A. Podział tekstu na bloki stwierdzeń (wyłączone zostały krótkie kawałki tekstu) 

1. By nadawać się do pracy naukowej, trzeba mieć  w sobie wewnętrzny do niej napęd; i to nie napęd „do 
nauki w ogóle”, lecz do określonej dyscypliny: do fizyki lub do biologii, do elektrotechniki lub do 
filozofii.  

2. Napęd ów ma się zaś tylko wtedy, gdy ma się w sobie zainteresowanie tą właśnie sferą rzeczywistości i 
wiedzą o niej - spontaniczne, żywe i trwałe. Bierze się ono stąd, że nosi się już w sobie zaródź jakichś idei 
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własnych w tej sferze: że ma się już tam jakieś swoje „pre-idee”. Nie muszą być nowe w tym sensie, że 
nikt dotąd jeszcze na nie nie wpadł. 

3. Człowiekowi brzemiennemu naukową pre-ideą nie wysokość zarobków jest magnesem, który go do nauki 
ciągnie. Magnesem tym jest nadzieja, że przez pracę w niej dokona się „rozwiązanie” w położniczym 
sensie tego słowa: że zyska tam wiedzę i sprawność umysłową, które mu pozwolą nadać owym 
napędowym pre-ideom postać dojrzałych idei naukowych i tak wyrzucić je z siebie na zewnątrz, więc 
niejako „urodzić”. 

4. Zarobki w nauce muszą spełniać pewne minimum, które pozwalałoby oddać się owemu procesowi 
porodowemu bez reszty, dzień i noc.[…]Minimum musi więc być, ale jest to minimum skromne. 

5. Wystarczy zaś dlatego, że kandydatowi z napędem do nauki poród idei jest ważniejszy niż to, za czym 
uganiają się inni: luksusy i zaszczyty, wille i wojaże. Nie dlatego, by je ascetycznie lekceważył, lecz 
dlatego, że tamto bardziej mu się liczy. Wypowiedzmy myśl dziś wstydliwą: nauka jest nie zawodem, lecz 
powołaniem. Powołania za pieniądze się nie kupi, bo kto je ma, ten ma tym samym inną hierarchię 
wartości. 

6.  Reszta to wyrobnicy, czasem pożyteczni, przeważnie jednak naukę tylko zamulający. 

7. Wyższe pensje wzmogą tylko napór i napływ tych wyrobników na uczelnie, co widać dobrze po nowej ich 
odmianie, jaką stanowią „łowcy grantów”, po niemiecku Stipendienjäger. […] 

8. Gdy czterdzieści lat temu Kongres amerykański „wypowiedział wojnę rakowi” i uchwalił na badania nad 
tym schorzeniem miliardowe dotacje, nie uzyskał za te miliardy nic prócz paru głośnych oszustw 
naukowych. […] 

B. Powyższe kawałki tekstu zastąpię teraz krótszymi probując nie zgubić ich myśli przewodniej.  

1. Do pracy naukowej trzeba mieć powołanie. 

2. Powołanie jest skutkiem posiadania pewnych ‘pre-idei’ w danej dziedzinie. 

3. Posiadanie ‘pre-idei’ przyciąga do pracy naukowej. 

4. Zarobki w nauce muszą przekraczać pewien poziom, by umożliwić spokojna prace. 

5. Dla kogoś z powołaniem do nauki dobra materialne nie maja znaczenia. 

6. Osoby bez powołania w nauce ‘zamulaja ja’. 

7. Wyższe pensje wzmogą napływ wyrobników 

8. Zwiększenie dofinansowania może nie tylko nie zwiekszyć skuteczności badan, ale doprowadzić do  
oszustw  

C. Pierwsza propozycja struktury argumentacyjnej 

Diagram: 



!  

Analiza: 

Powyższy fragment tekstu przedstawia argumentacje na rzecz  tezy, ze zwiększenie pensji pracownikow naukowych nie 
wpłynie korzystnie na jej jakość.  Powyższą argumentację można by podzielić na trzy części (gałęzi w powyższym 
diagramie). Trzy opisane niżej części wspierają wniosek w odmienny sposób: 

a) Argumenty 1-3 wyrażają myśl, że powołanie do pracy naukowej powoduje tak silny pociąg do pracy 
naukowej, ze dobra materialne nie maja znaczenia. Nie ma zatem możliwości, żeby wynagrodzenia 
pracownikow naukowych ‘z powołania’ wpływały jakkolwiek na jakość ich pracy. Zatem nie ma potrzeby ich 
podnoszenia. Wydaje się, że argumenty są konkluzywne, tzn jeśli przyjmiemy bez zastrzeżeń dwa pierwsze, to 
rzeczywiście możemy wyciągnąć 3) i 4) jako wnioski. Wydaje się jednak, że są one w niewielkim stopniu 
akceptowalne - są bardzo ogólne (trudno powiedzieć, czy można je zastosować do każdego) i zbyt 
‘idealistyczne’. 

b) Argumenty 1, 4-6 – seria argumentów wspierających tezę, ze wyższe zarobki spowodują ze do nauki napłyną 
osoby bez powołania, które beda naukę ‘zamulac’. Argument ten w zasadzie nie wyczerpuje wszystkich 
możliwości. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wyższe zarobki przyciągną nie tylko zamulaczy ale 
także wartościowe dla niej osoby. Poza tym są też pewne zadania w nauce, powiedzmy na przykład w naukach 
chemicznych, gdzie praca nie polega tylko na snuciu ‘wielkich idei’ ale także wymaga sporej ilości pracy 
laboratoryjnej. Wtedy tacy wyrobnicy może nie wniosą wiele do samej nauki, jednak ich praca jest dla jej 
rozwoju niezbędna. 



c) Trzeci i ostatni argument to fragment: 

‘Gdy czterdzieści lat temu Kongres amerykański „wypowiedział wojnę rakowi” i uchwalił na badania nad tym 
schorzeniem miliardowe dotacje, nie uzyskał za te miliardy nic prócz paru głośnych oszustw naukowych. […]’ 

Możemy ten fragment rozumieć tak, ze istnieją przypadki, gdy pieniądze nie tylko nie stanowią motywacji do 
pracy naukowej, a mogą nawet przyczynić się do różnego typu nadużyć i oszust. Argument jest więc mało 
konkluzywny - stwierdzenie to niewiele wnosi w rozumowanie. 

Skupię się teraz na kolejnych argumentach: 

1)

)  

Jest to argument w zasadzie kluczowy dla dalszego przebiegu rozumowania. Ma on charakter filozoficzny, 
można by chyba ze rzec, ze jest to pewnego typu namysł nad naturą pracy naukowej. Stwierdza on w pełnym 
swoim sformułowaniu, ze każdy pretendent do bycia naukowcem (w mocnym sensie) powinien posiadać 
predyspozycje, które określone jest mianem powołania. Powołanie to jest efektem żywego zainteresowania 
wybrana dziedzina nauki. Żywość tego zainteresowania powinna mieć u swoich podstaw pewnego rodzaju 
kreatywność. Efektem tej kreatywności powinny być pewne pomysły, które nazwane są ‘pre-ideami’. 
Powołanie jest zatem warunkiem koniecznym do pracy naukowej. 

Problem tego argumentu (najważniejszego w przedstawionym rozumowaniu) to jego subiektywność a przez to 
trudność w zweryfikowaniu. Niewątpliwie jednak pewnego rodzaju żywe zainteresowanie przedmiotem badań 
jest niezbędne aby odnieść sukces na polu naukowym, nie mniej jednak wydaje się, ze jest ono równie 
niezbędne w przypadku innych profesji.  

Kolejny problemem, lub pytaniem, jest czy powołanie takie ma charakter stopniowalny - to znaczy czy można 
je mieć bardziej lub mniej. Nie byłoby chyba od rzeczy twierdzić, że niektórzy mają je mocniej niż inni, tak jak 
prawdopodobnie można mieć ‘pre-idee’ mniej lub bardziej wyraziste. 

2)

)  

Wolniewicz w tym argumencie zakłada, ze posiadania ‘pre-idei’ a co za tym idzie – powołania do pracy 
naukowej jest warunkiem w pewnym sensie wystarczającym do pracy naukowej. Oznacza to, ze jeśli ktoś ma 
takie powołanie, to ciekawość i potrzeba rozwinięcia ‘pre-idei’ zwycięży. 

Na ten argument jest chyba trudniej przystać niż na argument 1). Można zastanowię się, czy powołanie do 
nauki nie jest w tym przypadku za bardzo zaostrzone, czy nie przypisuje się mu zbyt wielkiem roli. Pojawia się 
na przykład pytanie, czy można być powołanym do kilku rzeczy na raz – jeśli tak, to czy powołania mogą się 
wzajemnie wykluczać i pewne z nich mogą nie zostać zrealizowane. Kolejnym pytaniem jest – na drodze do 
realizacji tego powołania nie mogą pojawić się inne czynniki, które uniemożliwią mu realizacje, na przykład 
lenistwo. Można też zastanawiać się, czy tego typu żywe zainteresowanie musi realizować się poprzez tylko 
poprzez naukę - być może praca ‘komercyjna’ np. dla statystyka może okazać się bardziej zajmująca niż 
naukowa. 

Relacja miedzy 1) a 2). 
Argumenty te są dość podobne. Można pomysleć, ze  

Do pracy naukowej trzeba 
miec powolanie, ktore jest 

skutkiem ‘pre-idei’.

Posiadanie ‘pre-idei’ 
przyciaga do pracy 

naukowej.



1) oznacza, ze warunkiem koniecznym do pracy naukowej jest powołanie 
2)  oznacza, ze warunkiem dostatecznym do pracy naukowej jest powołanie 
Możliwe wiec, ze powinny one być na tym samym poziomie a nie, jak na diagramie powyżej, ze 1) jest 
nadrzędny i wspiera 2).  

3)

)  

Jeśli przyjmiemy argument 2) ze powołanie jest warunkiem wystarczającym do pracy naukowej, to znaczy 
jeśli ktoś rzeczywiście ma takie powołanie, to jego priorytetem życiowym jest praca naukowa, wtedy 
rzeczywiście można przystać na argument 3.  

Trudno jednak przystać na stwierdzenie, że hierarchia wartości człowieka opiera się tylko i wyłącznie na 
jednej, pierwszej wartości.  

Co w takim razie jeśli ktoś stanąłby przed wyborem pracy w dwóch różnych jednostkach badawczych, z 
których jedna (powiedzmy, zagraniczna) oferuje znacznie korzystniejsze warunki finansowe a praca w 
obu nie różniłaby się pod względem naukowym? Wydaje się, że w takich okolicznościach rozsądniej 
byłoby wybrać tę drugą, co oddala nas on końcowego wniosku. 

4)

)  
Argument jest akceptowalny. Komfort finansowy z pewnością ma wpływ na spokojną pracę. 

5)

)  
Jeśli wynagrodzenia zostaną zwiększone, wtedy więcej osób będzie skorych do pracy naukowej.  

6)   

                          )  
   
  Argument ten ten nabiera siły wtedy, gdy dodamy pewien ukrytą przesłankę - że wraz ze wzrostem   
  pensji ‘wyrobnicy’, którzy z większym zapałem rzeczywiście będą podchodzić do pracy naukowej 
  zostaną na uczelnie wpuszczeni. Jeśli tak - nauka rzeczywiście zostanie zamulona. Jeśli jednak będzie 
  istniał sensowny system eliminacji ‘zamulaczy’ nic takiego stać się nie musi. 

 7) 

Dla kogos z powolaniem do 
nauki dobra materialne nie 

maja znaczenia.

Zarobki w nauce musza 
przekraczac poziom

minimum, by umozliwic 
spokojna prace.

Wyzsze pensje wzmoga 
naplyw wyrobnikow(osob 

bez powolania)

Osoby bez powolania w 
nauce ‘zamulaja ja’.



  )                            
 Jest to tylko pewien przykład - nie reguła. Nie powinna być traktowana jako argument przeciwko   
 finansowaniu nauki. 

Zwiekszenie dofinansowania 
moze nie tylko nie zwiekszyc 

skutecznosci badan, ale 
dobrowadzic do  oszustw 

Na dalszych stronach: przykładowa analiza wykładowcy: 
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1. Zaznaczenie głównych tez na tekście:

SZKIC analizy sugerowej przez wykładowcę:

Pieniądze nie zwiększą tej cechy

Pieniądze nie zwiększą tej cechy

Prawdziwy naukowiec ma cechy, których nie da się stymulować pieniędzmi



  )                            
 Jest to tylko pewien przykład - nie reguła. Nie powinna być traktowana jako argument przeciwko   
 finansowaniu nauki. 

Zwiekszenie dofinansowania 
moze nie tylko nie zwiekszyc 

skutecznosci badan, ale 
dobrowadzic do  oszustw 



Żeby podnieść poziom nauki, trzeba 
powiększyć liczbę pr. badaczy i pr. badań 

Prawdziwy badacz ma CECHY,
 których nie są w żadnej relacji z pieniędzmi

Pr. badań nie da się stymulować pieniędzmi
 (walka z rakiem)

Pieniądze w nauce prowadzą nawet do złych zjawisk 
(polowanie na granty, zamulanie przez miernoty)

Pieniądze nic nie dadzą, wystarczy minimum

2. Krótkie sformułowania zaznaczonych tez (1-5)

(...)  (wskazane poniżej w ramkach)

3. Sporządzenie diagramu (zasadniczy układ argumentacji)

4. Ocena metodą ARS:  ogólnie w skrócie -- tezy zasadniczo akceptowalne, ale niektóre tylko
częściowo, zależy jak je rozumieć

5. Konkluzywność - wątpliwa, 

IM:  istnieje możliwość, że nawet same pieniądze spowodowałyby 
pewne pozytywne zjawiska, przeważające nad negatywnymi, 
a jeszcze bardziej prawdopodobna możliwość, że pieniądze w połączeniu z innymi działaniami, 
dałyby efekty, a same działania bez pieniędzy, mogłyby nie wystarczyć.

Teza zbyt mocna, w powyższej formie rozumowanie niekonkluzywne. 
Gdyby tezę osłabić: "Same pieniądze nic nie dadzą", 
rozumowanie byłoby bardziej przekonujace.


