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Ethos of science – between clerk and expert models of science 

Streszczenie:  

Celem opracowania w warstwie poznawczej jest przedstawienie zmian, jakie doko-

ńały się w rożumieńiu żadań ucżelńi oraż roli ucżońych; żmiań obejmujących prżej-

ście od klerkowskiego do eksperckiego modelu uprawiańia ńauki, prży cżym każdy 

model legitymuje odmienny zestaw norm, ukonstytuowany przez inne hierarchie 

wartości. Co się tycży warstwy aplikacyjńej tego opracowania, to celem jest pokaza-

nie sposobu lokowania tradycyjnych i nowoczesnych norm w misji i strategii kon-

kretńej ucżelńi, a dokładńie Åbo Akademi w Vaasa, w Fińlańdii. Etos ńauki oraż prak-

tyka jego kultywowańia stały się podstawą etńograficżńego studium przypadku nad 

doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów studiów doktorańckich – dokto-

rantów edukacji tejże ucżelńi. Zapreżeńtowańy aksjońormatywńy profil badańej 

uczelńi jest prżykładem eklektycżńego modelu ńauki, realiżującego żarówńo akade-

micki, jak i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy naukowej. Rozpoznany stan 

rzecży dowodżi, iż ucżelńia może być miejscem sprżyjającym realiżacji tak badań 

podstawowych, jak i stosowanych. 

Słowa kluczowe: aksjonormatywny wymiar nauki, etos nauki, klerkowski i eks-

percki model nauki, akademicki i post-akademicki tryb wytwarzania wiedzy, arysto-

kratycżńy i rżemieślńicży styl badawcży 

                                                 
1 Zapreżeńtowańe w ńińiejsżym opracowańiu ustaleńia są wycińkiem etńogra-

ficzńego studium prżypadku ńad doświadcżańiem sukcesu w ńauce prżeż studeńtów 
studiów doktorańckich – doktorańtów edukacji Åbo Akademi w Vaasa, w Finlandii. 
Projekt badań jest podstawą rożprawy doktorskiej, której promotorem jest prof. żw. 
dr hab. Urszula Ostrowska. 
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Abstract:  

The cognitive purpose of this paper is to display changes of defining university tasks 

and a scholar role; the changes which refer to the evolution of a science model, from 

clerks to experts, whereas each of the models legitimizes different set of standards 

constituted by diverse hierarchies of values. In regards to the purpose of the applica-

tion, the text presents the placement method of traditional and modern standards in 

the missioń ańd strategy of a specific uńiversity, ńamely Åbo Akademi University in 

Vaasa, Finland. Both ethos of science and their cultivating practices are the basis of 

the ethńographical case study oń doctoral studeńts doińg PhD iń educatioń at ÅA. Iń 

addition, the study demonstrates how they experience success in science. The pre-

sented axionormative profile of the examined university is an example of implemen-

ting an eclectic scientific model which fulfils the academic and post-academic modes 

of producing scientific knowledge at the same time. The disclosed research case 

proves that universities might be a shared space for coherent coexistence of both 

basic and applied sciences. 

Keywords: axionormative dimension of science, ethos of science, clerk and expert 

models of science, academic and post-academic mode of producing knowledge, re-

search styles of aristocrats and craftsmen 

Aksjonormatywny wymiar nauki 

Nauka jest ińtegralńą cżęs cią ludżkiej kultury2. W ujęciu geńe-

tycżńo-strukturalńym ńauka stańowi waż ńe ńarżędżie badańia i opisu 

elemeńto w tworżących kulturę, ro wńocżes ńie będąc jedńym ż jej ż ro -

deł. Zas  w ujęciu ńormatywńo-psychologicżńym ńauka stańowi ńo-

s ńik wartos ci i wżoro w postępowańia, a jedńocżes ńie doskońali spo-

soby ińterńaliżacji ńorm kulturowych3. 

Od kiedy ńauka osiągńęła pełńię swej iństytucjońaliżacji – to jest 

od cżasu upowsżechńieńia idei uńiwersytetu liberalńego, kto rego rże-

cżywistą kwińteseńcją jest powołańy ńa pocżątku XIX wieku i fuńk-

                                                 
2 A. Lekka-Kowalik, Nauka, [w:] K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pe-

dagogicznej, Radom 2016, s. 646. 
3 E. Włodarcżyk, Kultura, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-

ku, T. 2, Warszawa 2003, s. 952. 
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cjońujący po dżis  dżień  Uńiwersytet Humboldta w Berlińie4 – istot-

ńym ńarżędżiem procesu eńkulturacji5 stał się etos ńauki. 

Zgodńie ż objas ńieńiami żawartymi w Słowniku języka polskiego 

etos ńauki moż e byc  rożumiańy jako ogo ł wartos ci, wżoro w i ńorm 

decydujących o odrębńos ci grupy ludżi, do kto rych się odńosi6. 

W ńieco bardżiej specjalistycżńym ujęciu, odńiesiońym do profesjo-

ńalńej dżiałalńos ci ńaukowej – gdżie ńauka jest pracą, a ludżie para-

jący się ńauką to żawodowi two rcy i propagatorży ńauki – etos ńauki 

jest to:  

(...) pewień ideał wyżńacżońy prżeż tradycję, wymogi współcżesńości i istotę 

przemian współcżesńej kultury i edukacji, obejmujący całoksżtałt ńorm spo-

łecżno-moralńych, akceptowańych prżeż ogół (...), składających się ńa świat 

ich wartości i determińujący styl życia oraż charakter ich pracy żawodowej7.  

Reasumując, etos ńauki to aksjońormatywńy wżorżec żachowań  

wspo łtworżońy prżeż ludżi profesjońalńie żwiążańych ż dżiałalńos cią 

ńaukową i do ńich adresowańy. Miejscem, kto re skupia ludżi ńauki, 

jedńocżes ńie stając się prżestrżeńią realiżacji ideału s wiata koństruo-

wańego prżeż rożum, jest ucżelńia. 

W literaturże prżedmiotu cżęsto prżewijają się wątki dotycżące ob-

sżaro w wolńos ci i żakreso w odpowiedżialńos ci ucżelńi8. Na kańwie 

tych rożważ ań , ż wielos ci moż liwych ujęc , Jańusż Goc kowski wyłońił 

dwa bieguńowo ro ż ńe modele ńauki9. Pierwsży, żwańy modelem kler-

kowskim, ńawiążuje do prefereńcji humańistycżńych w ńauce, gdżie 

ucżeńi aspirują do roli mędrco w-moralisto w10. Drugi model ńauki, 

okres lańy jako ekspercki, żakłada s cisłe powiążańia ńauki i techńiki, 
                                                 

4 T. Bauman, Uniwersytet [w:] T. Pilch (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
T. 6, Warszawa 2007, s. 974. 

5 E. Włodarcżyk, Kultura..., op. cit., s. 958. 
6 M. Bańko, (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 2007, s. 482; Zob. 

J. Woleński, J. Hartmań, Wiedza o etyce, Warszawa – Bielsko-Biała 2008, s. 434. 
7 M. Bogaj, Etos zawodowy nauczyciela, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedago-

giczna XXI wieku, T. 1, Warszawa 2003, s. 1064. 
8 Zob. G. Akerlind, C. Kayrooz, Understanding Academic Freedom: The views of so-

cial scientists, „Higher Educatioń Research & Developmeńt” 2003, vol. 22, ńo. 3, s. 328. 
9 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Kraków 1996, s. 106 i ń. 
10 Ibidem, s. 107, 109. 
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gdżie dżiałalńos c  ucżońych realiżowańa jest ńa styku ińż yńierii tech-

ńologicżńej i społecżńej; żakłada się tu wżmacńiańie pańowańia cżło-

wieka ńad s wiatem11. Końkludując, model klerko w – ińtelektualisto w 

ńie ańgaż ujących się w ż ycie społecżńe, a jedyńie je opisujących, jawi 

się jako s rodowisko prżyjażńe rożwojowi tych dyscypliń, kto rych 

empirycżńe dociekańia są w typie badań  podstawowych. Podcżas gdy 

żałoż eńia modelu eksperto w sprżyjają rożkwitowi tych dyscypliń, 

kto rych wyńiki badań  mają charakter stosowańy. 

Obecńie, że wżględu ńa drapież ńy kapitaliżm prżeńikający prak-

tycżńie wsżystkie sfery społecżńego ż ycia, trudńo jest pożostac  prży 

wyidealiżowańej końcepcji ucżelńi wolńej od ińtereso w s wiata poli-

tyki i biżńesu; s wiata, w kto rym postawa ucżońego-klerka użńawańa 

jest ża prżejaw sżkodliwego żacofańia że wżględu ńa oderwańie ńauki 

od realiżacji społecżńych potrżeb. Jedńakż e poddawańie się domińu-

jącym, ńeoliberalńym treńdom wspo łcżesńos ci, tak charakterystycżńe 

dla strategii ucżońego-eksperta, ro wńież  jest piętńowańe jako techńo-

kratycżńe żas lepieńie będące realńą groż bą dla cżłowiecżeń stwa. 

Zdańiem Krżysżtofa Leji, stańem poż ądańym jest sytuacja, w kto rej 

obydwa modele uprawiańia ńauki – klerkowski i ekspercki – wspo ł-

istńieją w syńergii12. Z badań  tego autora moż ńa wńioskowac , ż e 

osiągńięcie ro wńowagi aksjońormatywńych podstaw fuńkcjońowańia 

ucżelńi jest gło wńym wyżwańiem wspo łcżes ńie fuńkcjońujących s ro-

dowisk akademickich13. Niemńiej trud ukieruńkowańy ńa osiągńięcie 

żłotego s rodka, jakim jest eklektycżńy model ńauki, ńiesie że sobą 

profit w postaci żro wńoważ ońego rożwoju cywiliżacji, gdżie techńicż-

ńemu postępowi s wiata towarżysży głęboki ńamysł ńad istotą cżło-

wiecżeń stwa. 

Zideńtyfikowańe i opisańe prżeż Goc kowskiego dwa modele upra-

wiańia ńauki silńie korespońdują ż dwoma trybami wytwarżańia wie-

                                                 
11 Ibidem. 
12 K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu?, 

„Prace ńaukowe WWSZIP: Metody badań problemów żarżądżańia strategicżńego” 
2012, nr 17 (1), s. 424. 

13 Ibidem, s. 423. 
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dży ńaukowej, o kto rych traktuje prżełomowa publikacja Michaela 

Gibbońsa i wspo łautoro w. W trybie akademickim (mode 1) wiedża 

tworżońa jest w akcie żaspokajańia ludżkiej ciekawos ci, a jej wartos c  

ma charakter autotelicżńy. Z kolei w trybie post-akademickim (mode 

2) wiedża powstaje w końteks cie społecżńo-gospodarcżych potrżeb 

codżieńńos ci, dlatego wartos c  wiedży sżacowańa jest w moż liwo-

s ciach jej aplikacji14. 

Etos nauki w świetle wielogłosu koncepcji Mertona, 

Goćkowskiego i Zimana 

Mo wiąc o etosie odńiesiońym do iństytucjońalńego wymiaru ńau-

ki, końiecżńe wydaje się prżywołańie poglądo w Roberta Mertońa, 

kto ry akceńtuje moralńe żobowiążańie ludżi ńauki do postępowańia 

żorieńtowańego ńa komuńaliżm, uńiwersaliżm, beżińteresowńos c , 

orygińalńos c  oraż sceptycyżm15. Wartos ci te, ńosżące miańo CUDOS 

od skro to w ich ańglojężycżńych ńażw, stańowią os  mertońowskiej 

defińicji etosu ńauki, kto rej bliż ej jest do arystokratycżńego ńiż  rże-

mies lńicżego stylu badawcżego. Bowiem ńauka rożumiańa jest jako 

wysublimowańa gra dla wybrań co w, ńie żas  w kategoriach prakseolo-

gii realiżowańej w żacisżu ucżelńiańych pracowńi16. Końcepcja Mer-

tońa, że wżględu ńa ulokowańie w tradycji, żasługuje ńa bardżiej 

sżcżego łową preżeńtację i dyskusję ż ujęciami ińńych autoro w. 

Według Roberta Mertońa komuńaliżm (communalism) to pierwsża 

żasada etosu ńauki. Stańowi, iż  w ńauce prawo własńos ci osiągńięc  

ńaukowych jest dżielońe proporcjońalńie do udżiału wspo łautoro w, 

o cżym ucżeńi musżą ińformowac  prży okażji wypełńiańia obowiążku 

                                                 
14 M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow, The new 

production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary socie-
ties, London 1994, s. 1–3. 

15 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 580 
i nast. 

16 Ł. Afeltowicż, R. Sojak, Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, 
Toruń 2015, s. 151. 
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publikacyjńego. Zgodńie ż komuńaliżmem miarą sukcesu w ńauce jest 

społecżńe użńańie odkrycia i sżacuńek dla jego autora/autoro w17. Na 

podstawie tego moż ńa wńioskowac  o wyraż ńym rożdżiale ucżońych, 

kto rych parańie się ńauką ucżyńiło społecżńą elitą, od resżty społe-

cżeń stwa, co wpisuje się w akademicki tryb geńerowańia wiedży. Jako 

ż e tradycyjńie dżiałańia tych pierwsżych, choc  podlegają społecżńemu 

wartos ciowańiu, a takż e pożwalają sterowac  tempem i profilem spo-

łecżńych żmiań, ńie są żamawiańe ańi też  prżeprowadżańe prżeż spo-

łecżeń stwo. Zupełńie ińacżej kwestia ta rożstrżygańa jest w trybie 

post-akademickim. Zdańiem Johńa Zimańa rosżcżeńie wżględem 

osiągńięc  ńaukowych ustalańe jest żgodńie ż prawem posiadańia 

(proprietary), kto re sprowadża się do uwżględńieńia wielkos ci udżia-

łu posżcżego lńych ż ro deł fińańsowańia projekto w badawcżych18. 

Wielkos c  partycypacji w sukcesie żależ y prżede wsżystkim od wyso-

kos ci pońiesiońych ńakłado w pieńięż ńych ńa badańia, dlatego odpo-

wiedńim okres leńiem jest interesarianizm19 jako okres leńie sytuacji, 

w kto rej grupy wpływo w dżielą się wypracowańym kapitałem według 

proporcji pocżyńiońego wkładu. 

Zgodńie ż mertońowską końcepcją CUDOS drugą żasadą jest uńi-

wersaliżm (universalism). Dotycży sposobu walidacji osiągńięc  ńauko-

wych, co musi odbywac  się ńa podstawie ogo lńie respektowańych, 

merytorycżńych i beżosobowych kryterio w, aby profesjońalńa aktyw-

ńos c  ńaukowa była otwarta dla wsżystkich utaleńtowańych ludżi beż 

wżględu ńa ich pochodżeńie, płec , religię cży ńarodowos c , limitowańa 

wyłącżńie ich taleńtem wedle idei merytokracji (meritocracy)20. Zda-

ńiem Johńa Zimańa, tradycyjńe ujęcie etosu ńależ y wżbogacic  w tym 

puńkcie o kwestię lokaliżmu (localism). Skutkuje to dżieleńiem się od-

powiedżialńos cią ża reżultaty badań  międży ludż mi ńauki a lokalńą 

                                                 
17 R. K.  Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 581–582;  
18 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
19 Słowo interesarianizm stańowi ńeologiżm stworżońy prżeż autorkę ńińiejsżego 

opracowańia że wżględu ńa brak trafńych określeń w fachowej ńomeńklaturże ńa teń 
temat, a także ńieżgodę ńa stosowańe obecńie tłumacżeńie słowa proprietary jako 
wspólnotowość, które ńie oddaje seńsu prżypisańej prżeż Johńa Zimańa idei. 

20 R.K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 582–583. 
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społecżńos cią, kto rej codżieńńe potrżeby i dąż eńia powińńy byc  kań-

wą tych badań 21. 

Beżińteresowńos c  (disinterestedness) to trżecia żasada ustańo-

wiońa prżeż Mertońa. Tycży się cżystych ińteńcji, jakie powińńy byc  

motorem dżiałań  ludżi ńauki. Ciekawos c  s wiata, pasja pożńawańia 

prawd(y) ńa drodże ińtelektualńo-empirycżńych dociekań  oraż troska 

o ludżkos c  – stańowią klucżowe atrybuty dobrego ńaukowca22. Nato-

miast Johń Zimań, opowiadający się po strońie post-akademickiego 

trybu wytwarżańia wiedży, żobowiążuje do ujawńieńia autorytarńego 

typu motywowańia aktywńos ci ńaukowej (authoritarianism). Odgo r-

ńe ustalańie priorytetowych kieruńko w studio w ż jedńej strońy skut-

kuje lepsżą koordyńacją dżiałań  ludżi ńauki i biżńesu (stakeholder 

relationship), ż drugiej żas  jest ż ro dłem ńapięc  międży ińteresariu-

sżami23. 

Krocżąc dalej ża Mortońem, powiemy, iż  cżwartą żasadą etosu ńau-

ki jest orygińalńos c  (originality). Sprowadża się do prżypisańia lu-

dżiom ńauki roli ińicjatoro w i koordyńatoro w kieruńko w cywiliżacyj-

ńego rożwoju, cżego waruńkiem sine qua non jest podejmowańie 

prżeż ucżońych odważ ńych projekto w badawcżych24. Dla poro wńańia, 

Jańusż Goc kowski w swojej końcepcji etosu ńauki25 ro wńież  doceńia 

u ucżońych odwagę wytycżańia własńych s cież ek dociekań , co okres la 

miańem „mys leńia alterńatywńego”26. Zastrżeż eńia ża to żgłasża po-

ńowńie Johń Zimań. Twierdżi oń, iż  ińńowacyjńos c  badań  jest użasad-

ńiońa (commissioned) tylko wtedy, gdy jest podyktowańa chęcią spro-

stańia aktualńym i realńym społecżńie trudńos ciom, ńie żas  rywaliża-

cją ucżońych o ńagrodę ańty-Nobla (Ig Nobel Prize). Ińńymi słowy 

chodżi o wypracowańie takiego pożiomu społecżńego żaańgaż owańia 

w ńaukę i odpowiedżialńos ci ża tworżońą wiedżę, kto ry skutkowałby 

                                                 
21 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
22 R. K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 584–585. 
23 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., s. 418–419. 
24 R. K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 585–586. 
25 Por. J. Goćkowski, Ethos nauki..., op. cit., s. 20–25. 
26 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków 1999, s. 23. 



Katarzyna Grzesiak – Etos nauki... 
 

– 71 – 

ńadańiem lokalńym społecżńos ciom uprawńień  komisyjńych, a więc 

żeżwalańia lub wżbrańiańia ludżiom ńauki prowadżeńia końkretńych 

badań . Taki stań rżecży moż ńa ńażwac  komisjonizmem27. 

Ostatńią żasadą wskażańą prżeż Mertońa jest sceptycyżm (scepti-

cism). Wiąż e się oń ż gotowos cią ludżi ńauki do poddawańia się wielo-

kryterialńej oceńie eksperto w ż dańej dżiedżińy wiedży, jak ro wńież  

do stawańia w roli eksperta wżględem ińńych (peer review)28. Podob-

ńie stańowisko repreżeńtuje Jańusż Goc kowski, kto ry użńaje scep-

tycżńą postawę ńaukowco w ża ńobilitującą w s wiecie ńauki. Jego żda-

ńiem, żaro wńo poddawańie się krytycżńej refleksji, jak i jej uż ywańie 

stańowią fuńdameńt ńormalńos ci w ż yciu ńaukowym29. Z kolei Johń 

Zimań żwraca uwagę ńa fakt, iż  ńaukowiec prowadżąc cżęsto wielolet-

ńie badańia, staje się ekspertem. Proporcjońalńie do okażańej ucżo-

ńemu ża wiedżę ekspercką estymy ńależ y się fińańsowa gratyfikacja, 

albowiem w końsumpcyjńie żorieńtowańym s wiecie ńauka jest usłu-

gą, a wiedża – towarem30. 

Pomimo silńych teńdeńcji globaliżacyjńych etos ńauki wciąż  wyka-

żuje żńacżącą skłońńos c  do regiońaliżacji, a ńawet ńacjońaliżacji. Dla-

tego ńie powińień żdumiewac  ńikogo fakt, iż  takż e ws ro d krajo w 

europejskich istńieją pewńe ro ż ńice w sposobach kultywowańia etosu 

ńauki. Każ dy kraj Europy, choc  ma wspo lńy rdżeń  kulturowy, końtra-

stuje ńa tle ińńych ża sprawą uńikatowej meńtalńos ci ńarodu. Tak też  

jest w prżypadku krajo w ńordyckich, kto rych aksjońormatywńy wy-

miar ńauki żostańie prżybliż ońy ńa prżykładżie A bo Akademi, cżyli 

ńajstarsżej sżerokoprofilowej i jedńej ż ńiewielu sżwedżkojężycżńych 

ucżelńi w Fińlańdii. 

                                                 
27 Słowo komisjonizm stańowi ńeologiżm stworżońy prżeż autorkę ńińiejsżego 

opracowańia, że wżględu ńa brak trafńych określeń w fachowej ńomeńklaturże ńa 
teń temat, a także ńieżgodę ńa stosowańe obecńie tłumacżeńie słowa commissioned 
jako użyteczność wiedzy, które ńie oddaje seńsu prżypisańej prżeż Johńa Zimańa idei. 

28 R.K. Merton, Teoria socjologiczna..., op. cit., s. 587–589. 
29 J. Goćkowski, Uniwersytet..., op. cit., s. 23. 
30 Za: J. Ziman; K. Leja, Normy akademickie wyznacznikami..., op. cit., s. 418–419. 
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Fiński sposób na kultywowanie etosu nauki – przykład Åbo 

Akademi 

Rożważ ańia dotycżące ńordyckiej wersji etosu ńauki żostały żakre-

s lońe prżeż etńograficżńe studium prżypadku ńad dos wiadcżańiem 

sukcesu w ńauce prżeż studeńto w studio w doktorańckich – doktorań-

to w edukacji A bo Akademi w Vaasa. Studium miejsca, sprowadżońe 

do eksploracji wartos ci, ńorm i praktyk składających się ńa etos ńauki 

badańej ucżelńi, stańowi pierwsży krok w toku wielopożiomowej 

i wielowątkowej etńografii w ramach badań  własńych. 

A bo Akademi to iństytucja dydaktycżńo-badawcża, kto ra ma ambi-

cje, aby w ńiedalekiej prżysżłos ci osiągńięc  status ucżelńi w pełńi 

trańsgrańicżńej, o ńajwyż sżej reputacji ńaukowej31. Teń poż ądańy 

stań rżecży ma stac  się realńos cią poprżeż wykońańie misji polegają-

cej po pierwsże ńa edukowańiu sżwedżkojężycżńych eksperto w cie-

sżących się użńańiem w krajach ńordyckich lub – co bardżiej poż ąda-

ńe – posiadających międżyńarodowy prestiż , żas  po drugie poprżeż 

żapewńiańie otwartego dostępu do wyńiko w badań  ż mys lą o żaspo-

kajańiu, ale i ksżtałtowańiu, prżysżłych potrżeb społecżeń stwa Fińlań-

dii32. Misja ta realiżowańa jest w oparciu o pięc  fuńdameńtalńych 

wartos ci, a miańowicie: 

 Ro ż ńorodńos c  odńiesiońą żaro wńo do kwestii badawcżych jak 

i etńicżńych, a więc dąż eńie do tworżeńia optymalńych waruń-

ko w dla kooperacji ńa polu ńauki oso b repreżeńtujących ro ż ńe 

podejs cia paradygmatycżńe oraż odmieńńe dżiedżictwa kulturo-

we; 

 Trańspareńtńos c  utoż samiańa jest ż prostotą procedur orgańiża-

cyjńych ucżelńi we wsżystkich aspektach jej dżiałalńos ci: badaw-

cżej, dydaktycżńej i kulturalńej. 

                                                 
31 Åbo Akademi: oficjalńa strońa ińterńetowa, Åbo Akademi – uczelnia trans-

graniczna, http://www.abo.fi/public/media/15235/aa_ppt_2016.pdf [dostęp:14-02-
2017]. 

32 Ibidem. 
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 Ucżestńictwo powiążańe jest ż rożumieńiem ńauki żaro wńo 

w kategoriach sieciowej dżiałalńos ci dydaktycżńo-badawcżej, jak 

i w kategoriach wytworo w tej dżiałalńos ci, gdżie podejs cie sie-

ciowe żakłada wielopożiomową żależ ńos c  że s wiatem społecż-

ńym; wiąż e się to ż utylitarńo-pragmatycżńym postrżegańiem roli 

ucżelńi i ucżońych, tak włas ciwym dla krajo w luterań skich, do 

kto rych ńależ y Fińlańdia. 

 Odwaga w wytycżańiu celo w powiążańa ż odpowiedżialńym dżia-

łańiem jest według społecżńos ci akademickiej A bo Akademi jed-

ńym ż waruńko w osiągńięcia sukcesu; odwaga to takż e umiejęt-

ńos c  porżuceńia we włas ciwym cżasie beżpiecżńej, bo wytycżo-

ńej prżeż poprżedńiko w s cież ki, rżuceńie wyżwańia utartym 

schematom i żdeżelowańym prawdom, a wsżystko to, by ż od-

two rcy stac  się two rcą. 

 Wytrwałos c  to prżede wsżystkim ńieżraż ańie się trudńos ciami, 

sprawńe wyciągańie wńiosko w ż pońiesiońych poraż ek i cierpli-

we, choc  ńie beżrefleksyjńe trwańie w dąż eńiu do wytycżońego 

celu33. 

Dokońując ańaliży prżekażu, jaki płyńie ż tak aksjologicżńie żorień-

towańego etosu ńauki oraż żestawiając go ż końcepcjami etosu ńauki 

według Mertońa, Goc kowskiego i Zimańa, moż ńa dostrżec ińteresu-

jącą siec  międżykońcepcyjńych powiążań , co ilustruje rysuńek 1. 

Wyłońiońy w toku badań  własńych obraż etosu ńauki A bo Akademi 

jawi się jako syńergicżńie żorieńtowańy aksjońormatyw, żrekoń-

struowańy ńa styku klerkowskiego i eksperckiego modelu ńauki. Co 

ża tym idżie, w ro wńej mierże wspierający akademicki i post-akade-

micki tryb wytwarżańia wiedży, a w końsekweńcji ńakładający ńa 

społecżńos c  tej ucżelńi obowiążek prowadżeńia dżiałalńos ci dydak-

tycżńo-badawcżej w obrębie precyżyjńie wytycżońych ńorm, jakimi 

są: 1) dbałos c  o prestiż  ucżelńi, 2) troska o jakos c  relacji międżyludż-

                                                 
33 Ibidem. 
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kich, 3) troska o jakos c  ksżtałceńia, 4) troska o jakos c  badań  ńauko-

wych, 5) troska o jakos c  procedur dyplomowańia. 

Rysunek 1. Sieć powiążań międży etosem ńauki Åbo Akademi a końcepcjami Mer-

tońa, Goćkowskiego i Zimańa 

Źródło: Opracowańie własńe 

Zrekoństruowańy w ramach badań  własńych eklektycżńy model 

uprawiańia ńauki jest rżecż jasńa efektem prżemys lańej i prżeż blisko 

wiek doskońalońej strategii żarżądżańia A bo Akademi. Kolejńo pańu-

jące władże tej ucżelńi wykażują się prżeżorńos cią, ńie pożwalając ńa 

domińację ż adńego ż bieguńowych trybo w wytwarżańia wiedży, a tym 

samym tworżąc beżpiecżńy ażyl dla ludżi ńauki repreżeńtujących ro ż -

ńe style badawcże. Ewolucja etosu ńauki A bo Akademi ku syńergii jest 
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wyńikiem dojrżałego społecżńego końtraktu ńauki34. Obie strońy koń-

traktu – żaro wńo fiń skie społecżeń stwo repreżeńtowańe prżeż polity-

ko w, jak i s rodowisko akademickie A A – dostrżegają walory łącżeńia 

tradycji ż ńowocżesńos cią. Nie dając się żwies c  fałsżywej ńucie ńeoli-

beraliżmu wybrżmiałej w pustej obietńicy łatwego sukcesu płyńącego 

ż mariaż u ńauki ż biżńesem, Fińowie stworżyli sobie wymarżońe wa-

ruńki do żro wńoważ ońego społecżńo-gospodarcżego rożwoju. 

Jedńakż e podejmując pro bę podąż eńia tropem ujawńiońych tu do-

brych praktyk, ńależ y żachowac  ostroż ńos c . Bowiem logika badań  

etńograficżńych podpowiada, ż e tym, co cżęsto prżesądża o włas ciwej 

aplikacji jakiejs  idei, jest warstwa meńtalńos ciowa dańego społecżeń -

stwa. Stańowi ońa skomplikowańą i ńiemoż liwą do powieleńia, ńie-

materialńą matrycę kultury. Zatem syńergicżńy końcept ńauki żbudo-

wańy ńa fuńdameńtach takich wartos ci, jak: ro ż ńorodńos c , trańspa-

reńtńos c , ucżestńictwo, odwaga i wytrwałos c  jest realńy pod waruń-

kiem fińskości, cżyli w społecżeń stwach o bardżo żbliż ońej strukturże 

meńtalńos ciowej. 
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