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N ie studiowałem filozofii praw-
dy, a w czasach gdy studiowa-
łem, nie było jeszcze inżynie-
rii materiałów budowlanych.

Jedynie zaimek dzierżawczy „moje”
w tytule zdaje się nie budzić wątpliwo-
ści, a zarazem uprawnia do pewnej swo-
body wypowiedzi, a nawet „mojego błę-
du”; poszukując prawdy, powinno się
jednakże błędu unikać.

Dwukrotnie ślubowałem: dociekać
prawdy, głosić ją oraz dawać jej świa-
dectwo swoim postępowaniem – ślubo-
wanie akademickie i pomnażać naukę
nie dla pospolitej korzyści ani próżnej
chwały, ale aby szerzyła się coraz bar-
dziej prawda, od której zawisła przy-
szłość i szczęście rodzaju ludzkiego
– ślubowanie doktorskie.

Gnębiło mnie to od zawsze. Ślubo-
wałem i co z tego wynika – wynikło?
W 2015 r. opublikowałem (dr J. J. So-
kołowska – współautorka) artykuł „Ma-
terial model and revealing the truth” [1],
którego motto stanowiły przytoczone
ślubowania. Nie oparłem się wówczas,
aby nie dodać cynicznego komentarza
prokuratora Piłata: Cóż to jest prawda?

Prawda jest jedna i prawdziwa. Nie-
mniej pytanie, jaka jest prawda inżynie-
rii materiałów budowlanych, wydaje mi
się uprawnione. Prawdę w kontekście tej
wypowiedzi [2] rozumiem trochę w tau-
tologicznym sensie – aby pisać zdania
prawdziwe, tzn. zgodne z rzeczywisto-
ścią. Ponadto ślubowanie akademickie
mówi o dążeniu do prawdy, nie zaś od-
krywaniu prawdy objawionej. Powagi
sytuacji nadaje fakt, że w Preambule
Konstytucji Rzeczypospolitej [3] praw-
da – obok sprawiedliwości, dobroci
i piękna – jest wymieniona jako wartość
uniwersalna, czerpiąca swe źródło w Bo-
gu bądź przez niepodzielających tej wia-
ry wywodzona z innych źródeł.

Nauka może być zdefiniowana jako
dążenie do prawdy; w prawdzie zaklę-

ty jest cel, ale i etos nauki [4]. Prawda
jako wartość uniwersalna nie powinna
być opatrywana przymiotnikami, nato-
miast może być odnoszona do przed-
miotu: prawda kogo, czego – moja
prawda o inżynierii materiałów budow-
lanych. Co jeśli nowe ustalenia przeczą
poprzednim przyjętym za prawdę? Wy-
daje się, że postęp nauki nie zawsze pro-
wadzi prostą drogą do prawdy. Często
odpowiadamy tylko na pytanie, czy mo-
del opisujący dane zjawisko jest wy-
starczająco prawdziwy. Oczywiście
zdaję sobie sprawę, że w tych docieka-
niach nie jestem odosobniony ani
współcześnie, ani też na przestrzeni
dziejów.

Zacznę od nakreślenia obszaru roz-
ważań, a upatruję go w relacji materiał
− konstrukcja.

Nośność i stateczność
a entropia

Wymagania podstawowe wobec
obiektu budowlanego brzmią bardzo
zdecydowanie, bardzo mechanistycznie,
wręcz w stylu Newtona. To mechani-
styczne ujęcie dominowało od zawsze,
począwszy od kodeksu Hammurabie-
go (XVIII w. p.n.e) i dziesięciorga
ksiąg „O architekturze” Witruwiusza
(I w. p.n.e.), aż po Dyrektywę Europej-
ską w 1989 r. (EPD 89/106/EWG). W tej
Dyrektywie dopiero ostatnie szóste wy-
maganie nakazuje oszczędność energii.
W 2011 r. powstała nowa wersja wy-
magań podstawowych (CPR 305/20),
w której znalazło się dodatkowe wyma-
ganie (siódme!), które głosi zrównowa-
żone wykorzystanie zasobów natural-

nych, w tym przez zapewnienie trwało-
ści obiektów budowlanych oraz powtór-
ne użycie i recyklizację elementów. Jest
to nawiązanie do I zasady termody-
namiki – prawa zachowania energii
(ilość energii w układzie pozostaje
niezmieniona). Natomiast we współcze-
snym zbiorze wymagań podstawowych
ani w historii kodów budowlanych nie
ma nawiązania do II zasady termody-
namiki – prawa entropii.

Entropia jest miarą prawdopodobień-
stwa termodynamicznego układu, którą
przywykło się traktować jako miarę
stopnia nieuporządkowania układu.
II zasada termodynamiki określa kieru-
nek i nieodwracalność procesów samo-
rzutnych. Układ samorzutnie dąży do
stanu maksymalnego prawdopodobień-
stwa termodynamicznego (zwiększenia
entropii).

Zajmując się trwałością budowli,
a przede wszystkim ochroną i naprawą
konstrukcji betonowych, nie udało mi
się zyskać szerszego zainteresowania dla
termodynamicznie uzasadnionej nie-
uchronności niszczenia się konstrukcji
z upływem czasu [5]. Jest to interesują-
ce, ponieważ zasady mechaniki i termo-
dynamiki działają od zawsze – niezależ-
nie od momentu ich sformułowania
i przyjęcia do wiadomości.

Pogwałcenie zasad mechaniki kończy
się z reguły gwałtownie i spektakularnie
katastrofą. Entropia rośnie pełzająco,
a jej skutki odłożone są w czasie. Nie-
mniej efekt końcowy może być drama-
tyczny, szczególnie w przypadku kon-
strukcji sprężonych [6]. Przykładem jest
katastrofa mostu Morandi w Genui
w 2019 r., którą przypisuje się pęknię-
ciu skorodowanych stalowych cięgien
sprężających po przeszło pięćdziesięciu
latach pracy. W tym kontekście przywo-
łuje się jako model „klif Seneki” [7],
czy też „efekt Seneki” [8]: byłoby to
w naszej słabości oraz w naszych trud-
nościach jakąś pociechą, gdyby wszyst-
ko niszczało tak wolno jak powstaje.
Tymczasem zysk wzrasta powoli, a stra-
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W swoich dotychczasowych poszu-
kiwaniach nie umiałem sformułować
jednej uniwersalnej prawdy inżynierii
materiałów budowlanych. Przytoczę
więc kilka prawd cząstkowych:

■ prawda wywodu naukowego;
■ prawda oceny naukowej;
■ prawda kierunków rozwoju;
■ blask prawdy naukowej.
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ta spiesznie (Seneka, Listy moralne
do Lucjusza). Myśl Seneki ilustruje ry-
sunek 1 wykorzystywany w niektórych
modelach dynamiki systemów [9]. Dia-
gram „klifu Seneki”, w odniesieniu do
obiektów budowlanych, będzie miał
w pewnym stopniu odmienny przebieg
(rysunek 2) ze względu na trwałość
użytkowania wyróżniającą te obiekty.

Zgodnie z pierwszym prawem termo-
dynamiki energia nie powstaje, ani nie
znika; może tylko zmieniać swoją for-
mę. Nie możemy prosto przekształcić
jednej formy energii w inną, proce-
som rzeczywistym zawsze towarzyszy
wzrost entropii (rysunek 3); energia zo-

staje rozproszona w postaci ciepła, po-
wstają produkty odpadowe. Tylko część
energii może być wykorzystana jako
praca użyteczna, co odpowiada energii
użytecznej – egzergii.

Pojęcie egzergii zostało wprowadzo-
ne przez słoweńskiego fizyka Zora-
na Ranta w 1955 r. Są podejmowane
działania, aby egzergia była traktowa-
na jako miara zrównoważoności od-
działywań środowiskowych [10]. Układ
izolowany w stanie równowagi dąży
do maksimum entropii. Oddziaływanie
między dowolnym systemem a jego śro-
dowiskiem może być analizowane na
podstawie wymiany energii (np. na cie-
pło) i transportu (przepływu) masy.

Wszystkie żywe organizmy uczestni-
czą w przepływie energii i masy; otrzy-
mują energię i masę o niskiej entropii,
a są źródłem entropii wysokiej. W przy-
padku węgla użytego do ogrzewania po-
zyskujemy ze złoża węgiel o wysokiej
egzergii (niska entropia), a do środowiska
powraca – jako produkt odpadowy – po-
piół o małej egzergii i dużej entropii. Sy-
tuacja ulega radykalnej zmianie, jeśli
elektrociepłowniczy popiół lotny jest spo-
żytkowany w betonie. Istotny jest taki do-
bór procesu, aby pochłaniał minimum eg-
zergii i generował jak najmniej entropii.

Przedstawiona na rysunku 3 sytuacja
energetyczna zmieniająca się na osi cza-
su obejmuje w kategoriach kosmologicz-
nych okres od Big Bang do absolutnego
MEP (Maximum Entropy Production).
Punktem osobliwym jest zrównanie en-
tropii z egzergią, a następnie stale rosną-
ca przewaga entropii nad egzergią. W od-
niesieniu do wybranych układów (sytu-
acji lokalnych i chwilowych) można to
interpretować jako wystąpienie bariery
termodynamicznej. Tytułem przykładu
można próbować powiedzieć, że obser-
wowany kryzys w przemyśle węglowym
nie jest spowodowany deficytem węgla
w złożach, lecz takimi uwarunkowania-
mi wydobycia, że towarzysząca temu
procesowi entropia przekracza egzergię
zawartą w wydobywanym węglu. Już L.
Boltzman w 1886 r. zwracał uwagę [11],
że to nie deficyt surowców kopalnych,
lecz wielkość entropii związana z ich po-
zyskiwaniem stanie się problemem egzy-
stencjonalnym. W takim punkcie zwrot-
nym powinna mieć zastosowanie zasada
odpowiedzialności H. Jonasa [12]: unika-
nie katastrofy, której nie da się przewi-
dzieć, ale której można by uniknąć, rezy-
gnując z podjęcia ryzyka.

W kategoriach ogólnych do okresu
przed wystąpieniem bariery termodyna-
micznej można odnieść zalecenia wyni-
kające z „piramidy energetycznej”:
oszczędność energii (racjonalizacja zu-
życia energii, izolacyjność cieplna);
priorytet wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych; ograniczenie wy-
korzystania energii ze źródeł kopalnych
jedynie do wykreowania metod pozy-
skiwania energii ze źródeł odnawial-
nych. Ziemia jest jedna, podlega prawu
zachowania energii i prawu rosnącej en-
tropii, a nie tylko prawu grawitacji.

Prawda wywodu naukowego
W moim odczuciu dyscyplina nauko-

wa „budownictwo”, jak mało która, od-
nosi się do absolutu:

stoi – nie stoi,
spełnia wymagania podstawowe

– nie spełnia,
obciążenia mniejsze albo większe

od dopuszczalnych,
konstrukcja albo sterta gruzu.

Arystotelesowska dwubiegunowa ka-
tegoryczność „prawda – fałsz” zapew-
nia komfort decyzji, chociaż zawsze
w odniesieniu do przyjętego modelu
i założeń. Im bliżej spraw materiało-
wych, tym częściej występuje sformuło-
wanie „tak, ale …”. W zagadnieniach
oceny trwałości budowli, szczególnie
szacowania trwałości resztkowej, za-
gadnienia nie są już tak jednoznaczne
[13], gdyż odwołujemy się do stopnia
i prawdopodobieństwa. Oceniając sto-
pień zrównoważenia budowli, wręcz
oficjalnie mówimy o obiekcie prawie
zeroenergetycznym [14].

Prawda w inżynierii materiałów bu-
dowlanych jest z reguły prawdą stopnia,
a nie prawdą dychotomiczną; bliżej jej
do Platona niż Arystotelesa. Nakaz „nie
kłam – mów prawdę” jest kategoryczny:
albo – albo. Zakłada jednak, że adwer-
sarz zna prawdę i jej nie mówi albo kła-
mie. W nauce, która jest poznawaniem
prawdy, prawda jest stopniowalna – na-
stępuje zbliżanie się do prawdy. W tej
stratyfikacji można się dopatrzyć „star-
szeństwa” mechaniki przed technologią.
W inżynierii materiałów budowlanych
chętnie są stosowane odwołania (często
pośrednie) do logiki zbiorów rozmytych.

Analizując wywód naukowy, można
wyróżnić:

● prawdę faktu doświadczalnego;
● prawdę wnioskowania naukowego;
● prawdę prezentacji naukowej.

Rys. 1. Ilustracja „efektu Seneki” wzoro-
wana wg U. Bardi [9]

Rys. 2. „Klif Seneki” w odniesieniu
do obiektu budowlanego; zaznaczono dwa
momenty wycofania obiektu z eksploata-
cji: 1 – w wyniku oddziaływań entropo-
wych; 2 – w wyniku oddziaływań entropo-
wych i zadziałania czynnika zewnętrznego

Rys. 3. Energia w kategoriach kosmolo-
gicznych na osi czasu („piramida energe-
tyczna”) [10]
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W każdym z tych podzbiorów wystę-
puje wiele prawd cząstkowych. Prawda
pojedynczego pomiaru wydaje się w od-
czuciu badacza „najprawdziwsza”.
W odniesieniu do materiałów złożonych
makroniejednorodnych, a takimi są ma-
teriały budowlane, zawiera jednak zbyt
mało informacji, aby być przydatna. Re-
prezentatywność pojedynczego wyniku
w stosunku do niejednorodności obiek-
tu badanego jest nikła. Zwiększamy więc
liczbę pomiarów i w odniesieniu do te-
go zbioru „określamy dokładność” [15],
posługując się pojęciem „precyzji” jako
miarą rozproszenia i „poprawnością” ja-
ko miarą położenia (rysunek 4). Różni-
ce pomiędzy zbiorami oceniamy za po-
mocą statystycznych testów istotności.

W budownictwie lepiej mieć w przy-
bliżeniu rację niż się dokładnie mylić.

Chcąc poznać przyczyny i mechanizm
zjawiska, pytamy jak i dlaczego? W od-
niesieniu do wyrobów budowlanych,
zważywszy odpowiedzialność ich stoso-
wania, dokładamy starań, aby zapewnić
spełnienie właściwości w przewidywa-
nym zastosowaniu (rysunek 5) – temu
służy walidacja i weryfikacja [16, 17].

Staramy się uporządkować punkty
pomiarowe wobec różnych zmiennych,
dążąc do uzyskania powierzchni odpo-
wiedzi i utworzenia modelu zjawiska.
Coraz bardziej oddalamy się od prawdy
pojedynczego pomiaru: „cenę w praw-
dzie”, którą ponosimy za uogólnienie
poznania, określamy za pomocą staty-
stycznych miar zależności. Dla badacza
jest to zadanie zapewnienia równowagi
pomiędzy wyzwaniem wydobycia isto-
ty zjawiska z gąszczu wyników badań
a wykazaniem jej istotności. Bywa przy

tym, że zwodniczo następstwu czasu
przypisujemy sprawczość przyczyno-
wo-skutkową.

Rozważając prawdę prezentacji na-
ukowej, łatwiej jest wymienić pułapki

czy potknięcia na drodze do prawdy pre-
zentacji, niż wskazać dobre praktyki.
Pozornie niewinna zmiana wielkości
kroku skali nagle ukazuje „istotną” za-
leżność, której trudno się dopatrzyć przy
„normalnej” skali. Skrupulatne prowa-
dzenie linii przez wszystkie punkty
– a więc pozornie „blisko prawdy”
– prawdy nie odkrywa, lecz mylnie su-
geruje nieciągłość (pierwsza pochodna
przechodzi przez wartość zero) i w kon-
sekwencji nieustanne zmiany mechani-
zmu zjawiska (rysunek 6a). Opisanie
w tym samym zbiorze danych funkcji
regresji w postaci potęgowej (rysu-
nek 6b) bądź logarytmicznej (rysu-
nek 6c) zapewnia w obu przypadkach
odpowiednią korelację i determinację
(R2 > 0,95). W przypadku funkcji potę-
gowej wartości na osi rzędnych wydają
się rosnąć szybciej i bez ograniczeń
asymptotycznych w przeciwieństwie
do modelu logarytmicznego, a w rozwa-Rys. 4. Parafraza myśli J.M. Keynesa (1924) w odniesieniu do budownictwa, w ślad za

PN-ISO 5725-1 [15]

Rys. 5. Środki ostrożności w odniesieniu do cech zapewniających użyteczność wyrobów
budowlanych [16, 17]
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żanym przypadku wzrost nieograniczo-
ny jest pozbawiony sensu fizycznego.

Zmiana układu współrzędnych za-
przecza definicji kwadratu (rysunek 7),
mimo że na wszystkich wykresach jest
prezentowana ta sama prawda – kwa-
drat. Mamy tu jednak odczucie „praw-
dy nieuczciwej” [1].

Amerykański filozof R. A. Wilson
(1932 – 2007) twierdzi, że każdy dzięki
przeżytemu bagażowi doświadczeń wi-

dzi świat inaczej i „prawda jest w oczach
obserwatora” [18]. Godzinami mógłbym
się wpatrywać w kłębowisko włókien
aramidowych połamanych w wyniku
wytłaczania i gdyby nie towarzyszące
temu studia nie dostrzegłbym, że decy-
dujący o uszkodzeniu mechanizm to wy-
boczenie, a odległość między uszkodze-
niami jest stała i wynosi 100 µm. Praca
została opublikowana (wspólnie z prof.
J. L. White’em) 40 lat temu [19] i jest
po dziś dzień cytowana (268 razy wg
Google Scholar). To doświadczenie
uczyniło ze mnie wielkiego zwolenni-
ka hasła L. E. Boltzmana nie ma nic
bardziej praktycznego niż dobra teo-
ria. Uważam, że idea powinna poprze-
dzać każdy projekt, każdy program ba-
dawczy, dlatego też organizując konfe-
rencję poświęconą innowacyjnym wy-
zwaniom techniki budowlanej [20], do-
łożyłem wszelkich starań, aby była ona
poprzedzona publikacjami dziesięciu
polskich naukowców [21, 22].

Prawda jest piękna sama w sobie i po-
winna jej towarzyszyć odpowiednia pre-
zentacja pozwalająca, przy możliwie
skromnym doborze środków, przekazy-
wać maksimum informacji. Do proble-
mów szczególnie istotnych należy zali-
czyć sztukę upraszczania [23], ważną
na wszystkich poziomach inżynierii ma-
teriałów budowlanych (rysunek 8), a mia-
nowicie: jak zmniejszyć złożoność, do-
stęp do wiedzy uczynić łatwiejszym,
a wnioskom nadać praktyczną przydat-
ność. Warunkiem brzegowym jest zacho-
wanie równowagi dokładność – prosto-
ta. Należy przy tym zauważyć, że ze
względu na stopień niepewności wystę-

pujący zarówno po stronie cech technicz-
nych niejednorodnych (!) materiałów bu-
dowlanych, jak i po stronie obciążeń ma-
teriału w konstrukcji, istnieje stała ten-
dencja rozwijania metod probabilistycz-
nych – wnioskowania w kategoriach sta-
tystycznych. Niepewność ta ma miejsce
przede wszystkim w odniesieniu do
obiektów przewidzianych do naprawy
[25, 26] i skutkuje m.in. rozwojem badań
nieniszczących.

Prawda oceny naukowej
Uprawnienia do oceny osiągnięć in-

nego autora (dzieła czy wniosku awan-
sowego) są zbyt wielkim przywilejem,
aby go nie stosować z umiarem. Należy
też dodać, że nie każda opinia – nawet
uczonego – jest prawdą. Konkurują ze
sobą dwie metody oceny: peer review
(jest charakterystyczne, że dotychczas
nie udało się uzyskać polskiego odpo-
wiednika [27]) i bibliometryczna ocena
parametryczna. Dawałem już wyraz
przekonaniu [28, 29] o nieuchronności
udziału wskaźników parametrycznych
w ocenie naukowej, lecz jedynie tytułem
niezbędnego uzupełnienia, gdyż nadmiar
parametryzacji oddala nas – w moim
przekonaniu – od prawdy oceny.

Parametryzacja jest użytecznym na-
rzędziem do obiektywizacji i sporządza-
nia list rankingowych. Sytuacja jednak-
że staje się szczególna, gdy dotyczy ze-
społów ludzkich, szczególnie zespołów
wybitnych osobowości i ich ambicji za-
wodowych. W przypadku inżynierii lą-
dowej (i transportu) dotyczy to zbioro-
wości, która zajmuje się podstawami na-
ukowymi projektowania, technologii
wznoszenia, utrzymania, naprawy, roz-

biórki i recyklizacji obiektów budowla-
nych [30]. Ta działalność w wymiarze
praktycznym pochłania olbrzymie wiel-
kości materii (masy i energii) – prze-
szło 40% światowej konsumpcji.

W dyscyplinach inżynieryjnych na-
uka i wiedza technologiczna przenikają
się wzajemnie. W tej sytuacji szczegól-
ne zobowiązania spoczywają na tych,
którzy opracowują podstawy naukowe
tej działalności i zrozumiały jest pewien
„konserwatyzm” znajdujący odbicie
w ekspresji wypowiedzi, determinujący
działalność dyscypliny [29]. Określając
dokonania naukowca liczbą, zatraca się
bogactwo jego osobowości. Parametry-
zacja jest też wyrazem pewnego kon-
formizmu w środowisku, gdyż znacznie
łatwiej jest stwierdzić, która z dwóch
liczb jest większa, niż opracować profe-
sjonalną ocenę, w której przymiotniki
trzeba krytycznie odnieść do faktografii.

Digitalizacja oceny naukowca i jed-
nostki naukowej prowadzi do utowaro-
wienia nauki i jej dehumanizacji. Z dru-
giej jednak strony nie skutkuje takimi
transferami profesorów jak w przypad-
ku wybitnych sportowców. Istotnymi
elementami parametrycznej oceny są
liczba publikacji i ich cytowalność oraz
związany z tym parametrem indeks
Hirscha. Prawdą jest, że trudno mówić
o istotnym wkładzie do nauki, jeśli dzie-
ła danego autora nikt inny dotychczas
nie zacytował. Trudno też zaprzeczyć,
że dwie wspaniałe Osobowości – So-
krates i Chrystus – które jak dotychczas
wywarły największy wpływ na rozwój
cywilizacji, nie pozostawiły po sobie ani
jednego słowa pisanego, nie licząc kil-
ku słów pisanych przez Chrystusa paty-
kiem po piasku.

Im ocena bardziej sprowadza się do
zagregowanej liczby, tym większa ła-
twość decydentów w ukierunkowaniu
(z reguły skromnych) strumieni finanso-
wych do poszczególnych dziedzin i jed-
nostek naukowych. Dwa podstawowe
wskaźniki oceny parametrycznej – licz-
ba cytowań i indeks Hirscha – wymaga-
ją „dojrzewania”. W obszarze inżynierii
lądowej publikacja w sensie liczby cy-
towań staje się zauważalna w okresie
3 – 6 lat od jej opublikowania. Tak więc
ocena wniosku awansowego tylko na tej
podstawie byłaby cofnięta w czasie.
„Prawdziwa ocena” z natury rzeczy po-
winna zawierać ekspercki element pro-
gnostyczny. Digitalizacja oceny ma też
wiele różnych skutków dla warsztatu

Rys. 7. Zmiana układu współrzędnych deformuje kwadrat

Rys. 8. Poglądowa ilustracja „sztuki
upraszczania” w zagadnieniach inżynierii
materiałów budowlanych [24]
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naukowego. Temperament autora, jego
osobowość, przejawia się w stylu wypo-
wiedzi. Prawda prezentacji zostaje za-
tracona w braku precyzji wypowiedzi.
Następuje zakłamanie przez nieprecy-
zyjność intencjonalną (brak wiedzy)
bądź płynącą z nieumiejętności definio-
wania pojęć, używania zamiennie róż-
nych terminów czy braku dyscypliny
w składni zdania. Powstaje konflikt
między intencją wypowiedzi a wielo-
znacznością jej interpretacji.

Ubocznym i, przynajmniej w naukach
technicznych, pozytywnym skutkiem
parametryzacji jest zwiększona tenden-
cja do publikacji wieloautorskich. Obecnie
liczba publikacji jednego autora to mniej
niż 10% ogółu publikacji, a przeciętna licz-
ba autorów jednego artykułu zwiększyła
się do przeszło pięciu [29 ÷ 32]. Sprzyja
to – w naukach technicznych – umiejęt-
ności współpracy badawczej, ale jedno-
cześnie zderza się często z konserwatyw-
nym konformizmem recenzentów wnio-
sków awansowych, którzy są zmuszeni
do oceny wkładu własnego kandydata.
To jest też dylemat Infelda-Einsteina: czy
publikując wspólnie z Einsteinem
w 1938 r. „The Evolution of Physics”, to
Infeld stracił „bo współautor”, czy In-
feld zyskał „bo z Einsteinem”?

W przypadku ewaluacji działalności na-
ukowej ma miejsce przeciwstawienie za-
sady Pareto nie więcej jak 20% naukow-
ców w danym zespole przysparza powy-
żej 80% osiągnięć naukowych skompli-
kowanej „arytmetyce slotów punkto-
wych”. Zaprzecza to roli lidera w nauce
i sprowadza naturalnych liderów z funk-
cji mentora do roli „mistrza gry” w swo-
istej „grze o punkty”. Samokrytycznie jed-
nak trzeba przyznać, że podejmując decy-
zję udziału w publikacji współautorskiej,
zapewne nikt z nas nie analizuje, jakie ro-
le spośród 14 możliwych [31] będzie speł-
niał w zespole autorskim.

Wiele kryteriów ewaluacji podawa-
nych za prawdę trudno mi jest za praw-
dę przyjąć. Trudno jest nie mieć wątpli-
wości wobec aksjomatów określanych
jako „zasada dziedziczenia prestiżu”
[32] – taka publikacja jakie czasopismo
i taka książka jakie wydawnictwo. Nie
pytamy, czy artykuł był mądry, tylko
gdzie został opublikowany. Nasuwa się
też wątpliwość, czy będzie tylko lepiej,
jeśli uczeni okażą się racjonalni i ogra-
niczą się do działalności h-skutecznej?
W przedstawionych rozważaniach stara-
łem się przedstawić postulat „życzliwej

powściągliwości” jako – moim zdaniem
– najbliższy prawdy oceny naukowej.
Można postawić zarzut, że życzliwa po-
wściągliwość przy ocenie publikacji
prowadzi do akceptacji, a nawet wzro-
stu liczby prac przeciętnych, także mar-
ginalnych. Zarzutu tego nie formułował-
bym explicite, gdyż zdarza się tak
w rozwoju nauki [33, 34], że niektóre re-
zultaty marginalne mogą się okazać za-
czątkiem nowej fazy rozwoju (rysunek 9)
– zmiana paradygmatu. W populacjach
uczonych tolerujących jedynie rezulta-
ty znakomite, prawdopodobieństwo
takich przemian jest znikome.

To wskazanie „życzliwej powściągli-
wości” w odniesieniu do budownictwa
wiąże się również ze szczególną odpo-
wiedzialnością – rzekłbym „semantycz-
ną” – recenzenta w tym obszarze. „Bu-
downictwo” – do niedawna oficjalna na-
zwa dyscypliny naukowej, bardziej mo-
że się kojarzyć z rzemiosłem niż z na-
uką. Pod tym względem jest jeszcze go-
rzej w intensywnie rozbudowujących
swoją infrastrukturę Indiach, gdzie kie-
runek budowlany ma nazwę „brick and
mortars engineering”, czyli „inżynieria
cegły i zapraw?” [35]. W inżynierii lą-
dowej i transporcie – obecna nazwa dys-
cypliny – występuje szczególnie głębo-
kie przenikanie się nauki i inżynierii,
stąd niejednokrotne trudności wyodręb-
nienia zagadnień naukowych i poczucie
małego potencjału dysertabilności. Pro-
blem ten występuje nie tylko w Polsce
czy w Indiach – w innych krajach też się
poszukuje: How much science is here?
[36]. M. Porter, profesor University of
California, w zakończeniu swojej „Wia-
ry w liczbę” [37] stwierdza, że parame-
tryzacja staje się tym ważniejsza, im eli-

ty okazują się słabsze. Być może to jest
przyczyną niepokoju i emocji, jakie budzi
wprowadzenie parametryzacji w nauce.
A. Einstein głosił, że większość ludzi jest
przekonana, że to intelekt czyni uczonego.
Są w błędzie – to charakter. Ten atrybut
nie jest w żaden sposób ujęty w parame-
tryzacji nauki, rzadko też niestety znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w recenzjach
wniosków awansowych.

Prawda kierunków rozwoju:
zdefiniowana przeszłość
– rozmyta przyszłość

Przeszłość stała się, więc jest deter-
ministyczna, przyszłość staje się, więc
jest probabilistyczna, natomiast pro-
gnoza realizuje się tylko w pewnym
stopniu, więc jest rozmyta. Prognozy
niesprawdzające się nie oznaczają, że
były kłamliwe. Prawda prognozy kryje
się w dobrej wierze, czyli w uczciwości
jej przygotowania. Jestem przekonany,
że idee powinny poprzedzać programy
badawcze, a jeśli tak, to konieczne są
studia dotyczące podstawowych kierun-
ków rozwoju (megatrendy), a także
przewidywanych paradygmatów ma-
łych i średnich warsztatów badawczych.
Jest to zagadnienie trudne, gdyż nie ma
logicznych przesłanek, aby antycypo-
wać przyszłość na podstawie doświad-
czeń z przeszłości.

Indukcja jako usiłowanie transforma-
cji informacji cząstkowej do pełnej nie
znajduje również uzasadnienia w teorii
informacji. Nie znając jednakże celu, nie
możemy wykorzystywać sił napędzają-
cych zmiany do rozwoju własnego. We-
dług Seneki Starszego nie ma sprzyjają-
cego wiatru dla żeglarza, który nie zna
portu przeznaczenia. Należy też zauwa-

Rys. 9. Poglądowe przedstawienie dynamiki badań naukowych [34]; A – faza dojrzała;
B – moment przełomowy; rezultaty marginalne okazują się genialnymi, dając zalążek
nowej fazy rozwoju
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żyć, że moment powstania prognozy
– odczytanie wyłaniającej się „fali tech-
nologicznej” – warunkuje równowaga
pomiędzy niepewnością i ryzykiem prze-
słania a arogancją przedstawienia idei.
Megatrendy w technologii kilkudziesię-
ciu ostatnich lat to zapoczątkowana w la-
tach 50. ubiegłego wieku technologia
układów scalonych; w latach 70. – bio-
technologia; w latach 90. – nanotechno-
logia (rysunek 10a). Obecnie można by
się spodziewać wyłonienia technologii
cyfrowej jako makrotrendu. Wszystkie
te tendencje były ukierunkowane na in-

tensyfikację metody. Być może nastąpi
reorientacja, nastawienie na cel – przy-
jęcie koniecznego wariantu przetrwania:
ochrona dobrego życia i jego przyszło-
ści, a nie nieskrępowany postęp (rysu-
nek 10b). Przemawiają za tym rozważa-
nia o barierze entropowej, jak również
zasada ostrożności wg H. Jonasa [12]:
nowe rozwiązania wprowadzone po uzy-
skaniu jednoznacznej wiedzy, że w rezul-
tacie nie dojdzie do nieodwracalnych
konsekwencji. Należy też podkreślić, że
moje słowa pisane są w szczególnym
czasie. W sposób oczywisty oddziałuje
groza pandemii Covid-19; ma też miej-
sce rosnący niepokój świata. Od 1980 r.
stale rośnie liczba artykułów o zagroże-
niu egzystencjonalnym i ryzyku globalnej
katastrofy. Udział artykułów o tej tematy-
ce w 2017 r. przekroczył 15% ogółu pu-
blikacji naukowych [38]. Z drugiej stro-
ny, nawiązując do wspomnianej już aro-
gancji sposobu prezentowania idei, moż-
na wspomnieć, że zgodnie z prognozą

opublikowaną w 1997 r. w „Nature” [39],
począwszy od 7 lutego 2020 r. all science
will be novel. To autorzy – S. H. Friedman
i J. O. H. Karlson, na podstawie danych
z dwudziestolecia 1975 – 1995, doko-
nali ekstrapolacji ekspotencjalnej
udziału publikacji, które w tytułach za-
wierały „novel, novelty” i doszli do ta-
kich właśnie wniosków.

Obecnie, po przeszło trzydziestu la-
tach od proklamowania w ONZ [42] idei
zrównoważonego rozwoju, w statysty-
kach światowych trudno się dopatrzyć
[7] wymaganego przez wielu wizjone-
rów rozłączenia wzrostu gospodarczego
od wzrostu zużycia energii (materii).
Niemniej można oczekiwać, że idea ta
przynajmniej częściowo zrealizuje się
przez hasło gospodarki o obiegu za-
mkniętym [43]. Spektakularnym przy-
kładem idei, której oddziaływanie prze-
kracza osiągane skutki materialne, jest
trwałość obiektów budowlanych. Bu-
dowle są wznoszone, trwają, i niszcze-
ją, i są rozbierane, a idea ich trwałości
od czasów Hammurabiego trwa.

Przedstawione trendy rozwoju domi-
nujących technologii mają charaktery-
styczny kształt (rysunek 10a). Pokazana
została jednakże jedynie pierwsza część
krzywej dzwonowej – „optymistyczna”
[23, 44]. Tak też prezentowana jest „mo-
ja” krzywa rozwoju betonu (rysu-
nek 11), obejmująca tylko wznoszącą
część krzywej dzwonowej. Uogólniona
krzywa rozwoju betonu przedstawia za-
równo postęp jakościowy, reprezento-

wany przez kształtowanie się w cią-
gu 160 lat wytrzymałości betonu, jak
i rozwój ilościowy mierzony wzrostem
produkcji betonu oraz unaocznia, iż si-
łą napędzającą ten proces jest wzrost de-
mograficzny. Nasuwa się pytanie: czy
w przyszłości będzie podobnie? Czy na-
dal postęp będzie miał charakter ekspo-
tencjalny i tak ostro wznoszący się
w górę? Czy będzie nadal możliwe opi-
sanie wzrostu ilościowego i jakościo-
wego tą samą funkcją, czy też rzędne
wytrzymałości i wielkości produkcji za-
czną się rozdzielać? Wzrost demogra-
ficzny będzie również w przyszłości
miał wpływ na rozwój ilości produkcji.
To jest nie do uwierzenia, ale istnieje
prognoza, że od 2050 r. produkcja be-
tonu nie będzie się zwiększać [45].
W tym czasie (2050 r.) osiągnie mak-
simum (18 mld ton/rok) i zacznie stop-
niowo maleć. To zmniejszanie będzie
zależało m.in. od tego, jak intensywnie
w ciągu najbliższych trzydziestu lat bę-
dziemy wdrażać zasady zrównoważo-
nego rozwoju i w jakim stopniu uda się
uzyskać poprawę trwałości betonu (ry-
sunek 12).

Uważam, że rozwój nauki w obrębie
małych i średnich warsztatów naukowych
odbywa się wg „urojonej histerezy” (ry-
sunek 13). Po okresie inkubacji ma miej-
sce bardzo szybki rozwój dziedziny i gro-
madzenie nowej wiedzy. W pewnym mo-
mencie publikacje zaczynają przynosić
znacznie mniej nowej wiedzy (są potwier-
dzeniem, weryfikacją), a bywa, że ją

Rys. 10. Megatrendy w rozwoju technologii;
niebieskie linie to „fale technologii wpły-
wające na społeczeństwo”, opublikowane
w 2013 [40], w ślad za T. A. Volde, 1998
[41]. Linie zielone i czerwone to trendy pro-
gnozowane

Rys. 11. Uogólniona krzywa rozwoju betonu [23]
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uszczuplają. Są to przyczynki, wątpliwo-
ści i zaprzeczenia, wtórne odkrycia czy
wręcz powtórzenia. Mamy okres dojrza-
łości, a potem „zmęczenia tematyki”. Ko-
niec cyklu jest początkiem nowej histere-
zy (z reguły z nowo sformułowanym pa-
radygmatem), która jednakże startuje
z istotnie wyższego poziomu wiedzy.

„Urojenie histerezy” zawiera w so-
bie ujemną strzałkę czasu i w katego-
riach fizyki jest niemożliwe. To wła-
śnie entropia wyznacza strzałkę czasu.
Niemniej takie przedstawienie jest
zgodne z moimi odczuciami. Tę „pu-
łapkę czasu” można ominąć, wprowa-
dzając nieciągłość pomiędzy przesunię-
tymi krzywymi logistycznymi (rysu-
nek 14). Wrażenie histerezy pozostaje,
co – wg mnie – dobrze odpowiada sta-
nowi ducha badacza w tym okresie.

W mojej dziedzinie betonowych
kompozytów polimerowych (C-PC,
Concrete-Polymer Composite) doświad-
czyłem, a raczej przeżyłem, cały ten
cykl, a w latach 2001 – 2013 czułem się
za jego rozwój szczególnie odpowie-
dzialny jako wice-, a następnie prezy-
dent International Congress on Poly-
mers in Concrete (ICPIC). Trwało to bli-
sko 50 lat – od mojej pierwszej publika-
cji z tej dziedziny w 1974 r. [46, 47]
i pierwszego międzynarodowego kon-

gresu w 1975 r. Doświadczyłem efektu
nieoczekiwanego [patent 108380 (1975)
i patent 122507 (1975)], wynikającego
z połączenia najnowocześniejszego
wówczas materiału – polimeru z najbar-
dziej tradycyjnym – betonem. Doświad-
czyłem także satysfakcji współtworze-
nia modeli materiałowych nowych roz-
wiązań i towarzyszących temu sporów
[48 ÷ 50] oraz poczucia dojrzałości
w poszukiwaniu dróg rozwoju [51], aż
po zadanie pytania, czy polimer jest
nadal czynnikiem kreującym postęp
w technologii betonu [52].

Wreszcie w opublikowanym w ubie-
głym roku artykule pt. Would recycled
plastics be a driving force in concrete
technology? [53] przedstawiłem zarys
paradygmatu ukierunkowującego no-
wy cykl rozwoju:

● cel to nie lepszy beton dzięki wpro-
wadzeniu polimeru, lecz beton o niepo-
gorszonych właściwościach mimo zasto-
sowania odpadów tworzyw sztucznych;

● środek modyfikujący to nie ciekły
oryginalny polimer jako spoiwo bądź
współspoiwo, lecz recyklizowane stałe
odpady tworzyw sztucznych jako czę-
ściowe wypełniacze;

● przyczyna tych zmian to nie dąże-
nie do uszlachetnienia betonu, nadanie
mu określonej użyteczności, lecz „od-
ciążenie” składowisk odpadów tworzy-
wowych, które obecnie wynoszą 70 mld
ton i stale rosną, a trwałość ich jest sza-
cowana na 450 – 600 lat; w tym czasie
będą zanieczyszczać wodę, niszczyć or-
ganizmy żywe żyjące w wodach natural-
nych i niszczyć środowisko także pod
względem estetycznym;

● działanie wynika nie z faktu, że be-
ton potrzebuje więcej polimeru, lecz
z sytuacji, że środowisko nie może za-
akceptować już więcej odpadów two-

rzyw sztucznych. W tym kontekście ha-
sło „dobry beton to beton zrównoważo-
ny” nabiera nowego znaczenia. Należy
zaznaczyć, że prognozy opracowywane
w innym momencie cyklu rozwojowego
i zaadresowane do innych obszarów na-
uki bywają znacznie bardziej optymi-
styczne. Jako przykłady mogę tu przyto-
czyć w odniesieniu do architektury opra-
cowanie W. Bonenberga i O. Kaplińskie-
go [54], w odniesieniu do inżynierii lą-
dowej opracowanie W. Radomskiego
[55], a w odniesieniu do nauk technicz-
nych w ogóle – studium K. Furtaka [56].

Blask prawdy naukowej
Prawda jest celem i ideałem nauki,

a za naukę odpowiedzialny jest na-
ukowiec. Jan Paweł II w swojej encykli-
ce Veritas Splendor przypisał prawdzie
blask. Czyż nie odczuwamy, że ten
blask powinien towarzyszyć naszym
dziełom? Ważna jest nie tylko znajo-
mość reguł gry przy wyborze skutecznej
strategii działalności naukowej, lecz
również dochowanie wierności warto-
ściom. Ślubowanie doktorskie zawiera
przestrogę a zarazem obietnicę: prawda,
od której zawisła przyszłość i szczęście
rodzaju ludzkiego. Ślubowanie akade-
mickie mówi zaś, że należy dawać świa-
dectwo prawdzie swoim postępowaniem
– to nadaje konkret działaniu. Jeśli na-
uka staje się towarem, to musi mieć
swoje „wagi i miary”, swoją cenę i swój
marketing.

Powstaje pytanie, czy na tym jarmar-
ku nie tracimy blasku nauki? Czy gło-
sząc, że liczy się tylko artykuł opubliko-
wany w niektórych czasopismach, nie
stawiamy formy przed treścią i w kon-
sekwencji błyskotki przed blaskiem?
Arystoteles [Etyka nikomachejska] gło-
si, że gdy jedno i drugie jest drogie, obo-
wiązek nakazuje wyżej cenić prawdę. Są
zapewne w historii okresy, kiedy praw-
da staje się szczególnym wyzwaniem.
W czasie antyelitarnego populizmu
dążenie do prawdy w nauce staje się
ważniejsze niż zwykle.

Ziemia jest jedna, a zasoby ziemskie
są ograniczone. Jedynie pomysłowość
ludzka jest nieograniczona w dobrym
i złym. Wyłącznie ludzkiej odkrywczo-
ści można przypisać nadzieję w prze-
zwyciężaniu ograniczeń i racjonalnym
gospodarowaniu zasobami. Ważne jest,
aby domena prawdy i domena pozna-
nia były tożsame. Jestem przekonany
o sprawczej potędze dobrych idei.

Rys. 12. Prognoza wzrostu populacji i wy-
twarzania betonu [45]

Rys. 13. Rozwój stanu wiedzy wg modelu
„urojonych histerez”

Rys. 14. Rozwój stanu wiedzy według mo-
delu przesuniętych krzywych logistycznych
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