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 Uwagi zamieszczone w części pierw-
szej niniejszego tekstu wyg³oszone 
zosta³y podczas debaty dydaktycznej, 
zorganizowanej pod has³em Uniwer-
sytet jako szkoła przez Instytut Filo-
zofii i Socjologii UG dnia 24 maja 
2006 roku. Treść części drugiej nato-
miast, stanowi tych uwag późniejsze
uzupe³nienie. Ca³ość ma charakter 
wypowiedzi aksjologicznie zaangażo-
wanej, i jako taka, wpisuje się w przed-
miotowe ramy filozofii praktycznej, 
tu: odniesionej do sfery (wybranych) 
moralnych aspektów życia uniwersy-
teckiego.

Część pierwsza

  Najpierw diagnoza stanu obecnego 
– skrótowa, ale zarazem przesadzona 
i wyolbrzymiona, metaforyczna i pro-
wokacyjna:
1.  Dzisiejszy uniwersytet jest niczym 
publiczna gie³da wielotowarowa.
2.  Dostawcami towarów (wiedzy) s¹ 
podmioty nieokreślone – podejrzane 
TIR-y ci¹gn¹ ca³ymi kolumnami ze 
stron rozmaitych, rozjeżdżaj¹c przy 
okazji lokalne podwórka.
3.  Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
– coraz ³adniejsi i coraz sprawniejsi, 
ale niczym robotnicy najemni bez 
w³asnych środków produkcji – kręc¹
się pomiędzy rega³ami, by zadośćuczy-
nić wymagaj¹cym klientom. Us³uguj¹ 
jednak tylko w ściśle określonych go-
dzinach pracy, by nie spóźnić się na 
inne, mniejsze gie³dy niepubliczne.
4.  Przekaz wiedzy odbywa się niczym 
jednokierunkowy transfer danych, i 
dopiero życie pokaże, czego nauczyli 
się – a w³aściwie jak ukszta³towali się 
– absolwenci. (Owszem, zegar roz-
woju spo³ecznego tyka bardzo spo-
kojnie, choć być może jest to zegar 
bomby z opóźnionym zap³onem).
5. Potwierdzeniem transferu danych 
jest paragon – tzn. lepiej lub gorzej 
rozwi¹zany test egzaminacyjny (po-
tem trzeba już tylko wype³nić odpo-
wiednie rubryki w protoko³ach, kar-
tach, indeksach itp.).
6.  Dialog intelektualny sprowadza się 
do poziomu pozdrowień: dzień dobry 
– do widzenia (a i to nie zawsze ma 
miejsce).
7.  Nie musi tak być.

   A teraz uwagi na temat stanu moż-
liwego:
1.  Uniwersytet, także dzisiaj, może 
być miejscem wymiany intelektualnej 
i krytycznej dyskusji, i także dzisiaj 
może być miejscem wymiany moral-
nej.
2. Do tego konieczne jest jednak prze-
zwyciężenie z³udzenia makroskopo-
wego.
3.  Marzenia o przywróceniu uniwer-
sytetowi – na poziomie makrostruktur-
alnym – charakteru wspólnoty moral-
nej, przestrzeni dialogu, który toczy³ 
się będzie między mistrzem i jego 
uczniami, wydaj¹ się naiwne i ja³owe.
4.  Dzisiejszy uniwersytet sta³ się bo-
wiem dworcem kolejowym i na czas 
d³ugi pewnie nim pozostanie; sku-
piać będzie tylko na chwilę chwilowo 
zbieżne interesy jego użytkowników.
5.  Ale realistyczne wydaje się marze-
nie o znalezieniu na uniwersytecie 
miejsca dla krytycznej dyskusji. Tylko 
że jest to marzenie – i trzeba o tym 
konsekwentnie pamiętać – marzenie 

mikroskopowe, marzenie z poziomu 
mikroskali organizacji pracy uniwer-
syteckiej.
6.  Rzutnik multimedialny, komputer, 
pulpit przeznaczony do sterowania o-
świetleniem i żaluzjami, oraz rozmaite 
zbiurokratyzowane procedury uniwer-
syteckiego dzia³ania, to sprzęty, które
nie zagwarantuj¹ krytycznej dyskusji. 
A wydaje się nawet, że czasami sku-
tecznie j¹ eliminuj¹ – forma popraw-
nego dialogu oczarowuje bywalców 
sali uniwersyteckiej, a życie za oknem
toczy się zwyczajnie.
7. Zatem: (a) w imię krytycznego na-
mys³u nad sprawami, które s¹ dla nas 
ważne, i (b) po to, by nie (s)tracić kon-
taktu z żywymi ludźmi i ich doświad-
czeniem, warto czasami (przepraszam
za s³owo) chrzanić te wszystkie super-
nowoczesne procedury – wszak ich
znaczenie jest nadrzędne wobec mo-
ralnej wartości przebiegu i efektów in-
telektualnej wymiany, jaka może do-
konywać się na wyższej uczelni, mię-
dzy konkretnymi osobami, które tę 
uczelnię wspó³tworz¹.

Część druga

 Mówi³ Florian Znaniecki: Nie znam 
nic pod tym względem bardziej za-
bójczego od przeważających obecnie 
w Polsce usiłowań szczegółowego u-
regulowania całego curriculum uni-
wersyteckiego, zwłaszcza w zakresie 
studium prawniczego, medycznego 
oraz przygotowania do egzaminów  
nauczycielskich. Żaden przyszły praw-
nik, medyk lub nauczyciel, który chce
sumiennie uczynić zadość stawianym 
mu wymaganiom w zakresie erudycji,
a nie chce przedłużyć o dwa-trzy lata 
okresu studiów, nie ma czasu i energii,
aby cokolwiek samodzielnie przemyś-
leć w ciągu całego swego pobytu w 
uniwersytecie. Co będzie z pokolenia,
którego umysły w najlepszym swym 
wieku, gdy właśnie samorzutność u-
mysłowa najbardziej się rozwijać po-
winna, konsekwentnie i bez wytchnie-
nia wtłaczane są w ramy gotowych 
formu³? Wprawdzie są jednostki, któ-
rych poczucie sumienności w przygo-
towaniu do egzaminów ustępuje na 
drugi plan wobec instynktownie od-
czuwanych potrzeb samodzielnego 
myślenia, jak są też inne – i tych jest 
większość – u których to samo po-
czucie sumienności idzie w kąt przed 
lenistwem lub chęcią zabawy. Co jed-
nak myśleć o systemie, który jednym 
umożliwia twórczy rozwój umysłowy 
tylko za cenę niesumienności, u innych
zaś nie może rozwinąć tego minimum 
zainteresowań umysłowych, które jest 
niezbędną cechą intelektualnie do-
jrzałego człowieka?
  Gdyby nie pewna charakterystyczna
stylistyka językowa, można by pomy-
śleć, że przytoczone wyżej s³owa, to 
wypowiedź z przys³owiowego wczo-
raj. Tymczasem zapisano je z gór¹ o-
siemdziesi¹t lat temu, gdy budowano
nie czwart¹, ale dopiero drug¹ Rzecz-
pospolit¹. W pewnym sensie cieszyć 
może fakt, że przez te lata nasz świat 
uniwersytecki, mimo rozmaitych prze-
obrażeń – mówi¹c potocznym języ-
kiem – nie zawali³ się i kszta³cenie 
wyższe odbywa się nadal, a rzesze za-
interesowanych nim nie malej¹. Ale 
jasne jest przecież, że sam fakt trwa-
nia czegoś nie orzeka jeszcze o tego 

czegoś jakości; orzeka co najwyżej 
o sile jego (a) odporności na wp³ywy 
otoczenia i (b) zdolności do transfor-
macji.
 W swoim czasie Znaniecki zabiega³ 
o taki system kszta³cenia uniwersy-
teckiego w Polsce, w którym student 
uczy³by się rozumieć wiedzę nie jako 
zbiór martwych formu³ lub absolut-
nych pewników, ale jako żyw¹ i roz-
wijaj¹c¹ się dziedzinę ducha ludzkie-
go. A to poprzez nabieranie wprawy 
w metodycznym i krytycznym stawia-
niu zagadnień istotnych, które myśl 
ludzka faktycznie spotyka³a i spotyka 
na swej drodze. Jedn¹ z dróg realizacji 
tak pojętego kszta³cenia – pisa³ cyto-
wany autor – s¹ wyk³ady, w których 
profesor jako uczony, omawiaj¹c za-
gadnienia, nad którymi sam pracowa³
lub pracuje, dawa³by studentom przy-
k³ad w³asnej twórczości myślowej nie 
w postaci gotowych wyników, lecz 
w dok³adnym opisie przebiegu, który 
go doprowadzi³ lub doprowadza do 
pewnych problemów i rozwi¹zań. I 
owszem, wiadomo sk¹din¹d, że tak 
wtedy, jak i teraz wielu uczonych nie-
chętnie wtajemnicza kogokolwiek w 
przebieg swej pracy, nie lubi mówić 
o swych wahaniach i b³ędach. I o ile 
w przypadku pracy jeszcze nie zakoń-
czonej można to t³umaczyć np. oso-
bistym temperamentem badacza, o ty-
le w przypadku zakończonych już ba-
dań niechęć ta jest – zdaniem Znaniec-
kiego – nazbyt często spowodowana 
obaw¹ utraty swego ‘prestige’, oba-
w¹, przypominaj¹c¹ nieco postawę 
dawnych czarowników i obecnych
prestidigitatorów. Wprawdzie pewna 
ezoteryczność wiedzy bywa pożytecz-
na w relacjach uczonego ze spo³eczeń-
stwem, to jednak – podkreśla cytowa-
ny autor – tam, gdzie zadaniem na-
uczyciela jest kszta³towanie uczniów, 
wchodzi ona w konflikt z tym zada-
niem. Oczywiście udzia³ samych kszta³-
conych w doskonaleniu systemu na-
uki uniwersyteckiej jest równie istot-
ny. Do rozwinięcia samorzutnych dąż-
ności poznawczych konieczne jest za-
tem i to, aby student podejmowa³ za-
gadnienia – i mia³ w toku studiów 
możliwość podejmowania zagadnień 
– które dla niego samego s¹ ważne i 
żywotne, a które zarazem – podkreś-
la³ Znaniecki – leż¹ w kierunku roz-
woju danej nauki i wymagaj¹ nowych 
czynności poznawczych dla swego 
rozwi¹zania.
 Cytowany autor podkreśla³ także zna- 
czenie idea³u osobistego myśliciela,
przyjmowanego dobrowolnie a okreś-
lanego: (a) negatywnie – przez wyma-
ganie, aby cz³owiek uczony by³ za-
wsze niezależny od wartości motywu-
j¹cych dzia³ania ogó³u (zw³. ekono-
micznych i hedonistycznych, a także 
tych spo³ecznych, które objawiaj¹ się 
w szukaniu w³adzy lub popularności); 
i (b) pozytywnie – postulatem dosko-
nalenia w³asnej profesji i dzia³ania dla 
dobra spo³eczności, poprzez praktycz-
ne wykorzystanie wyników pracy ba-
dawczej. Spe³nianie tych wymagań 
– nieosi¹galne dla zwolenników na-
ukowej szarlatanerii – pozwala cz³o-
wieka prawdziwie uczonego obdarzać
zaufaniem spo³ecznym i zwi¹zan¹ 
z tym swobod¹ dzia³ania, choć – przy-
znaje Znaniecki – to raczej egzote-
ryczny filister wiedzy, kontrolowany 
na każdym kroku, często bywa ulu-

bieńcem mas i na niego sp³ywa naj-
więcej nagród, gdy tymczasem myś-
liciel budzi w masach raczej ch³odny 
szacunek i chęć odosobnienia.
 Reasumuj¹c powyższe przywo³ania 
rzec można, że oto, z jednej strony, 
mamy idee uniwersyteckiego kszta³-
cenia: (a) stawianie zagadnień istot-
nych; (b) wspó³dzia³anie w ich roz-
wi¹zywaniu – i to już na etapie kon-
struowania i wypróbowywania narzę-
dzi; (c) kszta³towanie akademickiego 
etosu poprzez m.in. osobisty rozwój 
uczestników dzia³ania, ale także pracę 
na rzecz dobra wspólnego; wreszcie 
(d) intelektualna skromność i szacu-
nek dla wiedzy, która, jako żywa dzie-
dzina ludzkiego ducha, definiowana 
jest przez swój ci¹g³y rozwój.
  Z drugiej strony, mamy jednak realia: 
(a) psychologiczny chyba, bo przecież 
nie obiektywny, brak czasu na reali-
zację tych wymienionych wyżej idei; 
(b) znaczn¹ przypadkowość zawarto-
ści uniwersyteckiej oferty – nierzadko: 
aksjologiczn¹ obcość podejmowanych
zagadnień; (c) biurokratyzację i forma-
lizację procedur akademickiego kształ-
cenia, jak się zdaje, posunięt¹ miejsca-
mi do granic absurdu; (d) zniechęcenie 
do inwestycji i dzia³ań d³ugofalowych 
(np. w zakresie budowania etyki oso-
bistej, etosu grupy czy środowiska), 
skoro zewsz¹d podnoszone s¹ przede 
wszystkim wezwania do systematycz-
nej prezentacji osi¹gnięć bież¹cych; i, 
co za tym idzie (e) częst¹ rezygnację 
z niezależności myślenia – bo przecież 
ta żadn¹ miar¹ dziś nie op³aca się; na-
gradzane s¹ bowiem tylko dzia³ania 
prawomyślne i niek³opotliwe, prze-
prowadzone po określonych szynach, 
efekty przystaj¹ce do gotowych sche-
matów i formu³, osi¹gnięcia (z)defi-
niowane jako takie, przez fundatorów, 
sponsorów nagród itp. (ot, w skrajnych 
przypadkach, nowoczesna wersja daw-
niejszego, partyjnego koryta).
  Na pierwszy rzut oka może to wy-
gl¹dać zgo³a inaczej. U podstaw zapi-
sanych tu uwag tkwi jednak racjonal-
ny optymizm: przysz³ość jest otwarta!
– przysz³ość moralnej jakości relacji 
komunikacyjnych na uniwersytecie 
w g³ównej mierze zależy od naszych 
jednostkowych udzia³ów w jej budo-
waniu. Rozdźwięk, jaki zachodzi mię-
dzy ideami a realiami uniwersyteckie-
go kszta³cenia nie jest bowiem ani 
nowy, ani zapewne ostateczny. Nowa 
jest być może skala naszej intelektual-
nej w tym zakresie penetracji. Ale i 
to nie powinno stanowić przeszkody 
w kszta³towaniu akademickiego eto-
su, o ile tylko pamiętać będziemy, że 
moraln¹ odpowiedzialność za zasoby
przysz³ości ponosimy w stopniu od-
powiadaj¹cym nie abstrakcyjnej wie-
dzy o dzia³aniach teoretycznie możli-

wych, ale w stopniu odpowiadającym
możliwościom dzia³ania faktycznie 
przez nas posiadanym.

Zakończenie

  Kończ¹c niniejsze uwagi warto 
przywo³ać jeszcze jedno twierdzenie 
Znanieckiego, które bez w¹tpienia nie 
straci³o swojej aktualności: Kierunki i 
metody umys³owego kszta³cenia […] 
s¹ w każdej epoce i w każdej zbioro-
wości wynikiem pewnych spo³ecz-
nych tradycji i d¹żeń, i dzisiejszy stu-
dent, i profesor uniwersytetu, podob-
nie jak uczeń i kierownik szko³y filo-
zoficznej w Grecji, jak staroegipski 
kap³an i adept, nie daj¹ się poj¹ć jako 
indywidua spo³eczne inaczej, jak na tle 
swego spo³ecznego środowiska.
  Nie ma sensu obrażać się na fakty 
i narzekać, że dzisiejszy uniwersytet 
jest tak niedoskona³y i różny od tego, 
jakim pamiętaj¹ go jeszcze nienajstar-
si jego pracownicy. Wszak jest on w 
znacznej mierze taki, jakie jest jego 
spo³eczne otoczenie, środowisko. Ale 
to środowisko nie jest przecież statycz-
n¹, bezkszta³tn¹, jednorodn¹ mas¹; 
nie brakuje w nim wartościowych 
jednostek, pracuj¹cych na rzecz dobra 
wspólnego. I jednostki takowe s¹ 
zapewne obecne również na dzisiej-
szym uniwersytecie – bez w¹tpienia 
po obydwu stronach nauczycielskie-
go biurka. Jako pojedyncze podmioty, 
ulokowane w rozmaitych miejscach 
uniwersyteckiej przestrzeni, mog¹ 
dzia³ać grupowo i oddzia³ywać syste-
mowo. Naiwne natomiast jest ocze-
kiwanie – stoj¹ce, jak się zdaje, u pod-
staw faktycznej bierności wielu przed-
stawicieli środowiska akademickiego 
w tym zakresie – że to sam system 
kszta³cenia zrobi przys³owiowy pierw-
szy krok i przywróci moraln¹ jakość
w³asnym komponentom. Ten system, 
o ile oczywiście nie zdarzy się jakiś
totalny kataklizm, będzie raczej kom-
plikowa³ i depersonalizowa³ się coraz
bardziej, otwieraj¹c przed swoimi 
użytkownikami coraz szersze i coraz 
bardziej zaawansowane technologicz-
nie przestrzenie wymiany intelektual-
nej. Rozleg³ość i zaawansowanie tych 
przestrzeni nie jest makroskopowym 
z³udzeniem, ale przewidywanie, że 
rozwój technologii edukacyjnych za-
pewni moraln¹ jakość przebiegu i 
efektów kszta³cenia – niejako bez 
udzia³u pojedynczych osób, podmio-
tów moralnych – takim z³udzeniem 
wydaje się pozostawać. Moraln¹ ja-
kość wszelkiego dzia³ania ci¹gle bo-
wiem wytwarza się ręcznie. I, choć 
etyka nie kończy się na osobistych, 
międzyludzkich relacjach zaintereso-
wanych ni¹ podmiotów, to trzeba pa-
miętać, że tu się zaczyna.

O etyce uniwersytetu  kilka uwag zaangażowanych
WOJCIECH ZIELIŃSKI


