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   W socjologii wiedzy XX wieku 
można odnaleźć dwie przeciwstawne 
tezy: pierwsza t³umaczy, że wiedza za-
leży od form wytwórczości, od tech-
niki, od ustroju gospodarczego i 
oczywiście, jak wyjaśniano w krajach 
socjalizmu realnego, od ustroju gospo-
darczego i struktury klasowej spo³e-
czeństwa; druga konstatowa³a, że ży-
cie spo³eczne zależy od wiedzy. Tezy 
te s¹ skutkiem dominuj¹cego w kul-
turze zachodnioeuropejskiej myślenia 
alternatywnego: „albo... albo...”. Jego 
zniesieniem mog¹ być koniunkcyjne 
analizy konstytuuj¹ce socjologię wie-
dzy. Wiedza wp³ywa na kształt życia
spo³ecznego, a ono z kolei warunkuje 
rozwój wiedzy. 
  Filozoficzn¹ podstawę dla takiego 
myślenia stanowi syntetyzm. Zwolen-
nicy tej filozofii nie w¹tpi¹ w to, że oni 
sami istniej¹, że s¹ rzeczy zewn¹trz 
nich, a między nimi i inni ludzie i że 
we wzajemnym do siebie pozostaj¹ 
stosunku. Tezy ontologiczne, gnoseo-
logiczne i antropologiczne s¹ tu jedno-
ści¹, w której każda może być pun-
ktem wyjścia, a więc pierwsz¹, pod-
staw¹ dla kolejnych rozważań. Ale ta 
podstawa nie ma wartości ontologicz-
nej; jest ona tylko arbitralnym punk-
tem wyjścia, decyzj¹ badacza. 
  Warto podj¹ć próbę znalezienia od-
powiedzi na pytanie: czy owa decyzja
badacza jest nie uwarunkowana, wol-
na? Wydaje się, że nie. G³ębsze zasta-
nowienie się zwraca uwagę na podpo-
wiedź E. Kanta, który rozróżnił: rzecz
sam¹ w sobie, jej przejaw i myśl ludz-
k¹ (s¹dy a priori). Te trzy rzeczywisto-
ści stanowi¹ ca³ość. Przez rzecz sam¹ 
w sobie możemy rozumieć świat, któ-
ry jest, ale który nie jest nam znany. 
O jego istnieniu przekonuj¹ nas kolej-
ne odkrycia. Przejawem jest z kolei 
świat, który możemy nazwać świa-
tem ludzkim, gdyż konkretne rzeczy 
„zosta³y przez cz³owieka nazwane”. 
Jest to obiektywna rzeczywistość, po-
wsta³a w wyniku pracy ludzkiego du-
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cha. Jest ona obiektywna w tym sen-
sie, że jest ona niezależna od tu i teraz
dzia³aj¹cych jednostek ludzkich. Trze-
ci¹ wreszcie rzeczywistość tworzy
świat ducha konkretnych jednostek 
ludzkich. S¹ to te oto konkretne subiek-
tywności – stany duchowości konkret-
nych jednostek ludzkich. 
  W idei uniwersytetu znajduje się 
więc przekonanie, że nie tylko studia 
maj¹ wykazywać zwi¹zek z praktyk¹ 
spo³eczn¹, s³użyć jej. Ale także i od-
wrotnie: praktyka spo³eczna ma wy-
p³ywać z rozwoju twórczości uni-
wersyteckiej. Ten wzajemny zwi¹zek  
winien być z powodzeniem urzeczy-
wistniany poprzez dzia³alność organi-
zatorsk¹.     
  Floriana Znanieckiego podzia³ czyn-
ności poznawczych na trzy klasy od-
nalaz³ swe zastosowanie w postaci 
trzech stopni studiów: licencjackich, 
magisterskich i doktorskich.  Studia li-
cencjackie maj¹ odnosić gotowe war-
tości poznawcze do tych przedmiotów, 
do których się one stosuj¹. „Tu należy, 
np. – powiada F. Znaniecki – poszuki-
wanie przyk³adów dla ilustracji zna-
czenia terminu naukowego, wykony-
wanie eksperymentów dla unaocznie-
nia teorii, stosowanie wyników badań 
naukowych dla zagadnień praktyki ży-
ciowej. Czynności tej klasy moglibyś-
my nazwać czynnościami poznaw-
czego doświadczenia”. St¹d studia li-
cencjackie maj¹ dostarczać orientacji 
w chaosie danych, wprowadzanie w 
świat empiryczny pewnego porz¹dku 
racjonalnego, zgodnego z uk³adem 
posiadanych wartości poznawczych. 
A zatem studia te umożliwiaj¹ do-
świadczać i przekszta³cać dostępn¹ 
nam rzeczywistość. Wartości poznaw-
cze s¹ tu rodzajem narzędzi racjonal-
nego, duchowego wspó³bycia z przed-
miotem, którego dotycz¹.
 Studia magisterskie zaś za przedmiot 
maj¹ nowe wartości poznawcze lub 
modyfikacje tych, które już istniej¹ 
poprzez studiowanie materia³u empi-

rycznego. Przyk³adem tu może być: 
utworzenie terminu dla wyodrębnio-
nej nowej klasy przedmiotów; przyjęcie 
hipotezy na podstawie odkrytych fak-
tów, dot¹d nieznanych; krytyka 
wcześniejszych hipotez, teorii nau-
kowych. „Nazwalibyśmy – pisze F. 
Znaniecki – te czynności czynnościa-
mi poznawczej idealizacji. Tworz¹ one 
bowiem z materia³ów, wydzielonych 
z chaotycznego stawania się naszego 
empirycznego świata, przedmiotów 
odrębnego typu, wyniesionych ponad 
to stawanie się, odgrywaj¹ce ...rolę 
regulatorów, przy których pomocy 
chaos empirycznych danych może być 
w pewnej mierze uporz¹dkowany, 
zracjonalizowany”. 
 Studia doktoranckie zaś za przedmiot
maj¹ gotowe już wartości poznaw-
cze. Treści¹ tych studiów s¹ czynności 
systematyzacji poznawczej. Na nich 
operuje się wartościami poznawczy-
mi oderwanymi od przedmiotów, do 
których się odnosz¹. Oderwanie to
znaczy tu tyle, że nie zajmujemy się 
odtwarzaniem, wytwarzaniem lub mo-
dyfikacj¹ zwi¹zku pomiędzy wartoś-
ciami poznawczymi a przedmiotami, 
których one dotycz¹. Wskazuje się 
raczej na relacje pomiędzy treściami 
wartości poznawczych, modyfikuje
się je, tworzy odmienne ich konfigu-
racje. „Tu – t³umaczy F. Znaniecki 
– należy, np., po³¹czenie zdań w prze-
bieg ci¹g³y wyk³adu, dedukcja wnio-
sku z danych przes³anek, wytworze-
nie ogólnej teorii, której podporządko-
wany zostaje szereg gotowych teorii 
szczegó³owych, krytyka logiczna teo-
rii na zasadzie jej zgodności lub nie-

zgodności z innymi teoriami lub ze
względu na jej zawartość wewnętrz-
n¹”.
   Tak, jak te trzy typy wartości po-
znawczych nie występuj¹ w oderwa-
niu od siebie, tak samo i wymienione 
studia musz¹ się wzajemnie dope³niać.
¯adne z nich nie mog¹ występować 
w odosobnieniu. Ich relację można o-
kreślić jako wstępuj¹c¹ i zstępuj¹c¹, a 
każdy etap studiów jest jakby uchwy-
ceniem fragmentu procesu szerszego. 
  Z tego wynika inny jeszcze wniosek, 
a mianowicie ten, że, jeżeli każdy 
przedmiot posiada wiele stron swego 
przejawiania się, jest ich jedności¹, to
tak samo poszczególne wartości po-
znawcze, odnosz¹ce się do tego przed-
miotu, musz¹ tworzyć określon¹ jed-
ność. W ostatnim okresie zauważamy 
to w postaci poszerzaj¹cej się inter-
dyscyplinarności badań naukowych. 
  Problem jest jednakże w tym, jak tę 
jedność studiów, ich wartości poznaw-
czych uzyskać? Nie odpowiadaj¹c, na 
razie, na to pytanie zatrzymajmy się
nad sama nazw¹ uniwersytetu. Nie 
wyprowadza³bym jej od ³ac. ūnivera-
sãlis, które znaczy: maj¹cy powszech-
ne zastosowanie, powszechny. ogól-
nny. Nazwie uniwersytetu przyporz¹d-
kowa³bym ³ac. rozumienie pojęcia
ūniveristãs, opisuj¹cego: 1. ca³ość 
(wzięt¹ razem), ogó³, ujęcie ogólne, 
ca³ość rzeczy, wszechświat; 2. kom-
pleks maj¹tkowy; zespó³ ludzi, zbio-
rowość, spo³eczność. Ale nie tylko.
Nazwę tę dope³niaj¹ ³ac. treści pojęcia 
universus, które przedstawia tyle co: 
1. ca³y, maj¹cy wszystkie części, zu-
pe³ny; 2. każdy bez wyj¹tku, wszystek; 
3. rozważany, traktowany jako ca³ość; 
4. wszystek naraz, jednocześnie; 5. nie 
podzielony, tworz¹cy jednolit¹ ca³ość; 
6. dotycz¹cy każdego, wszystkiego, 
ogólny, powszechny, generalny, wal-
ny.
 A zatem pojęcie uniwersytetu może 
oznaczać ca³ość wiedzy o świecie, 
ludzkiej duchowości. A ponadto, uni-
wersytet jest kompleksem maj¹tko-
wym oraz ca³ości¹ spo³eczności na-
uczaj¹cych i nauczanych, wychowuj¹-
cych i wychowywanych, czyli wiele 
zjednoczonych subiektywności. Du-
chowość tej ca³ości tworz¹ różnorod-
ne wartości i ich konkretyzacje. S¹ 
to: cz³owiek jako wartość najwyższa, 
d¹ż¹cy do bycia osobistości¹ biolo-
giczno – duchow¹, czyli wzrastaj¹c¹ 
w cz³owieczeństwie. Wymaga ona 
podporz¹dkowania wszystkich dzia-
³ań idei zachowania ludzkości jako 
gatunku (zasada antropiczna) i każdej 
jednostki ludzkiej. Równość i spra-

wiedliwość w jedności wspó³istnieją-
cej i zjednoczonej z wolności¹ i odpo-
wiedzialności¹. Sprawiedliwość za-
wiera w swej treści stosunki między 
narodami. Szczególnie wspó³czesnym 
wyzwaniem jest zniesienie eksploata-
cji neokolonialnej stosowanej przez 
tzw. „bogatych” wobec „biednych”. 
Świadoma dzia³alność (przed rozpo-
częciem jakiejkolwiek dzia³alności 
winien być dookreślony cel podejmo-
wanego wysi³ku duchowego i realne-
go). Wartość ta wymaga ci¹g³ego prze-
kraczania i doskonalenia typu myśle-
nia, szerzej duchowości, któr¹ się po-
s³uguje dzia³aj¹cy. Wspólnotowość 
istoty ludzkiej ujawniaj¹ca sw¹ treść 
w jedności wymiarów: a) horyzontal-
nego, czyli w treści przesz³ości, teraź-
niejszości i przysz³ości, b) wertykal-
nego, w postaci nieskończonego od-
krywania bogactwa treści stosunków: 
Ja – Ty; My - Wy; Ja, My – Inny, In-
ni, c) pola wspó³istnienia, czyli spe³-
niania odkrywanych, w przestrzeni 
wertykalnej, treści wartości w wymie-
nionych relacjach. Jedność uniwersal-
nej i narodowej dzia³alności ludzkiej. 
W narodowym myśleniu o życiu spo-
³ecznym na kuli ziemskiej nie może
być kwalifikacji: lepszy, gorszy naród, 
niżej, wyżej rozwinięty itp., czy „przy-
padkowy”. W myśleniu tym, gorszy
– lepszy, musi być zast¹pione okreś-
leniem „Inny”. Uznanie narodów jako
narodów wyższych i niższych, lep-
szych i gorszych jest podstaw¹ dla 
rozwoju idei i postaw rasistowskich, 
obcych idei uniwersyteckiej. Kolejn¹ 
wartości¹ jest praca, obejmuj¹ca: cel, 
przebieg i efekt, a więc trzy konstytu-
uj¹ce j¹ elementy – uwolniona od po-
trzeby przeżycia biologicznego, we-
d³ug praw piękna, przekszta³caj¹ca się 
w samorzutn¹ twórczość. Trwaj¹cy 
proces emancypacji ogólnej zawiera-
j¹cy w sobie emancypacje cz¹stkowe: 
ekonomiczne, spo³eczne, polityczne i 
duchowe. Wysi³ki dezalienacyjne jak 
określone formy emancypacji ogól-
nej. Naród, znaki, symbole narodowe 
i tradycje. Dziecko; nauczyciel; edu-
kacja; patriotyzm zjednoczony z uzna-
niem innych narodów; język polski; 
nadzieja; poczucie misji zawarte w każ-
dej pracy (praca jako spe³nianie misji); 
w³asność: indywidualna, prywatna, 
spó³dzielcza i państwowa. W³asność 
nie jest wartości¹ podstawow¹. Jest 
ona wartości¹ s³użebn¹ względem in-
nych wartości. Rodzina i odpowie-
dzialność rodzicielska; szacunek wo-
bec rodziców, wychowawców i star-
szych, wobec arystokratów (najlep-
szych).


