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  Przedstawione wartości, jako for-
malno – logiczne mog¹ być konkre-
tyzowane i prezentowane w postaci 
logiczno – symbolicznej, czyli w takiej, 
na jak¹ pozwala określona sytuacja
socjologiczna, w jakiej ten, czy inny 
uniwersytet się znajduje. Chodzi tu za-
równo o treści wiedzy prezentowanej,
jak i o jakość kompleksu maj¹tkowe-
go oraz o sk³ad spo³eczności nauczają-
cych i wychowuj¹cych oraz naucza-
nych i wychowywanych. Wartości te 
w konkretnej dzia³alności uzyskuj¹ 
treść teoretyczno – przedmiotow¹. 
Wyrażaj¹ określone znaczenie uniwer-
sytetu w konkretnym miejscu jego 
funkcjonowania.
  Powracaj¹c do jedności wiedzy, do 
poszczególnych stopni studiów uni-
wersyteckich warto zwrócić uwagę na 
potrzebę określonej, poziomej i piono-
wej korelacji poszczególnych jej prze-
jawów. Konkretne segmenty tworz¹-
ce drogę jej wstępowania winny być 
wzajemnie się dope³niaj¹ce, ale zara-
zem nie nachodz¹ce na siebie po to, 
by nie tworzyć sztucznych przestrze-
ni do tzw. zagospodarowania. Tyczy 
to g³ównie edukacji oraz organizacji. 

Spe³nienie tych wymagań pozwoli u-
rzeczywistniać się idei „prawdziwe-
go uniwersytetu”, o jakim mówi się 
w Wielkiej Karcie Uniwersytetów 
Europejskich. W przestrzeni ducho-
wej takiego uniwersytetu nie może 
nie być odkrytych już przestrzeni du-
chowych, a ponadto każdy, konkretny 
uniwersytet winien uprawiać dla sie-
bie znamienn¹ duchowość, tak¹, jakiej 
nie ma inny uniwersytet.     
  Poszczególne przestrzenie ducha nie 
mog¹ nachodzić na siebie. Jest bo-
wiem zniekszta³ceniem, a nie posze-
rzeniem nauk, jeśli ich przedmioty na-
chodz¹ na siebie. Dlatego odpowiada-
j¹c na wcześniej postawione pytanie: 
jak uzyskać jedność nauk, duchowej 
przestrzeni uniwersyteckiej, trzeba po-
wiedzieć, iż jedność tę stanowi ca³ość 
świata ludzkiego. St¹d istnieje potrzeba 
dope³niania poszczególnych dyscyp-
lin naukowych wiedz¹ filozoficzn¹. 
Dope³nianie to winno wskazywać na 
miejsce uprawianej subdyscypliny
w ca³ości ludzkiego świata.  
  W idei uniwersytetu XXI wieku 
trzeba umieścić kategorię, która wska-
że na możliwość jej urzeczywistnia-
nia się. Tę potrzebę zaspokaja pojęcie 
„stawania się”. Za St. Kozyrem – Ko-
walskim można powiedzieć, że „sta-

wanie siê” obejmuje procesy „…wy-
³aniania się z jednej odrębnej i trwa³ej 
struktury innej trwa³ej i odrębnej struk-
tury, z jednego rodzaju tego, co się już 
sta³o inny rodzaj tego, co stało się już
gdzieś i kiedyś i co z mniejszym lub 
większym prawdopodobieństwem sta-
nie się znowu”. Spośród wielu możli-
wych konkretyzacji tej kategorii na 
jedn¹ tu chcę zwrócić uwagę. Otóż 
uniwersytet staje się poprzez swoje, 
dla niego znamienne szko³y ducho-
wego w³adztwa nad rzeczywistości¹ 
już odkryt¹ i nad jej odkrywaniem. 
W³adztwo to ujawnia się przez okreś-
lony typ stosunków spo³ecznych. Sta-
nowi¹ go treści relacji „mistrz – uczeń”. 
Mistrz jest autorytetem dla ucznia, i to 
g³ównie w przestrzeni merytorycznej, 
a nie formalnej. W tej drugiej można 
myśleć o zacieraniu się wspomnianej 
relacji. Natomiast pierwsza przestrzeń 
nigdy znikn¹ć nie może, nawet po wy-
gaśnięciu dzia³alności naukowej, a to 
z tego powodu, iż każda duchowość 
jest znakiem swego czasu. To jest tak 
samo jak byśmy chcieli odrzucić auto-
rytet Arystotelesa dlatego, że nie pisa³ 
nic o lotach kosmicznych.

 Rozważan¹ tu relację „mistrz – uczeń”
można opisać pos³uguj¹c się ergan-
tropi¹ – koncepcj¹ filozoficzn¹ sfor-
mu³owan¹ przez A. Nowickiego, uka-
zuj¹c¹ „...ontologiczn¹ jedność czło-
wieka i dzie³ ludzkich”. Każdy uczeń 
ma do czynienia z „dzie³ami”, „wy-
tworami” swego mistrza. Pozostaj¹c 
z nim w stosunku swój wysiłek du-
chowy koncentruje na „wdzie³owst¹-
pienie”, wniknięcie w przestrzeń du-
chow¹ swego mistrza.
  Jeden i drugi, przemiennie staj¹c się 
podmiotem i przedmiotem, wspó³-
tworzy dwa następuj¹ce procesy:
1. poprzez wyjawianie z siebie cz¹s-
teczek duchowości eksterioryzowanie 
się we w³asnych wytworach;      
2. interioryzowanie cz¹steczek ducho-
wości, dzie³ wyjawianych przez drugi 
cz³on stosunku.
 Tworzone dzie³o zawiera cz¹stki „ca-
³ej duszy wytwórczej”, „twórca wystę-
puje w nich i dzięki temu jest trwale 
obecny”. Odbiorca zaś przyswaja so-
bie owe cz¹stki duchowości uznając
je za „duchowy pokarm”, przekształ-
caj¹c je w cz¹stki w³asnej osobowoś-
ci, duchowości. „Z czytanych ksi¹żek 
– A. Nowicki – s³uchanych wykła-
dów, ogl¹danych obrazów, przedsta-
wień teatralnych i filmów, z g³ęboko 

przeżywanej muzyki budujemy na-
szą osobowość wykorzystuj¹c «uczest-
nictwo w kulturze» do autokreacji
(czyli... «trudnej sztuki tworzenia sa-
mego siebie»). «Wstępuj¹c» w dzie³a 
ludzi możemy poddać się ich mocy 
roztapiania nas w sobie...”
   Uniwersytet jest t¹ instytucj¹ spo-
³eczn¹, gdzie spe³niany jest proces 
stawania się duchowości ludzi w nim 
pracuj¹cych. To stawanie się uwidacz-
nia się w postaci przemiennego dosko-
nalenia duchowości samej w sobie i 
duchowości ujawniaj¹cej się w prak-
tyce spo³ecznej. Oznacza to, że „cz³o-
wiek uniwersytetu” tworzy duchowy,
idealny obraz przedmiotu znamienne-
go dla określonej sytuacji socjologicz-
nej i następnie, obraz ten eksteriory-
zuje w kierunku osoby z nim wspó³-
dzia³aj¹cej. Osoba ta, student, czło-
wiek pogr¹żony w praktyce spo³ecz-
nej, rekonstruuje obraz tej duchowoś-
ci i interioryzuje go jako swój obraz, 
swego, przysz³ego dzia³ania. Stosuj¹c 
ów obraz w praktyce modyfikuje go 
stosownie do istniej¹cych warunków
spo³ecznych, kulturowych, „uzgadnia-
j¹c” go z treści¹ w³asnej, zmienionej
osobowości. Tę modyfikację eksterio-
ryzuje następnie w kierunku „cz³o-
wieka uniwersytetu”, który interioryzu-
j¹c owe modyfikacje wzbogaca w³as-
n¹ duchowość. 
  Relacja „mistrz – uczeń” jest więc 
ci¹g³ym procesem wzrastania podmio-
towości obu cz³onów stosunku. W tym
wzrastaniu, stawaniu się można uchwy-
cić pewne struktury jako względnie 
trwa³e. Pierwsz¹ z nich może być stan
ducha studenta rozpoczynaj¹cego stu-
dia. Jest on przesiąknięty treścią prak-
tyki spo³ecznej, treści¹ potoczn¹, często 
uznan¹ za oczywist¹; po prostu mówi: 
„tak już jest i inaczej być nie może”. 
Wówczas profesor staje przed dodat-
kowym zadaniem. Musi próbować u-
sun¹ć istniej¹ce fa³sze. Uda mu się to 

tym bardziej im więcej jego ducho-
wość będzie silna w swej ekstrioryza-
cji. Drugim stopniem jest podmioto-
wość studenta kończ¹cego studia li-
cencjackie; kolejn¹ – podmiotowość 
magistra itd. A kiedy owa relacja:
„mistrz – uczeń” przekszta³ca się w 
relację „mistrz – mistrz”? Wydaje się, 
że wówczas, gdy uczeń dorasta do sa-
modzielności w stawaniu się jego du-
chowości. Wówczas ów mistrz – by³y 
uczeń tworzy relację funkcjonuj¹c¹ 
w jego duchowości. Tworzy j¹ stosu-
nek: „duch, który jest – duch, który po-
winen i może być”. Jest to praca nad 
tworzeniem w³asnej duchowości, o
wiele trudniejsza i bardziej wymaga-
j¹ca. W relacji tej nie ma bowiem niko-
go z zewn¹trz; nikt nie podpowie, nikt 
nie skarci. Tutaj duch pozostaje sam 
ze sob¹.
  Na tym etapie mistrz jest mędrcem. 
Nie potrzebuje już żadnego pośredni-
ka. O takim mędrcu mówi³ Arystyp 
z Cyreny odpowiadaj¹c na pytanie: 
„jak¹ przewagę nad innymi ludźmi 
maj¹ filozofowie?”. Powiada³: „Tę, 
że gdyby zosta³y zniesione wszystkie 
prawa, my żylibyśmy tak samo, jak 
żyjemy teraz”. W twierdzeniu tym 
można odnaleźć przekonanie o du-
chu, który zmierza do pe³nej subiekty-
wizacji istniej¹cej obiektywności; któ-
ry staj¹c się d¹ży do zniesienia rozróż-
nienia subiektywności i obiektywno-
ści.  
  W omawianej tu relacji w zakresie 
treści poznawczych powinny znajdo-
wać się, obok wymienionych wyżej 
wartości, czynności poznawczego do-
świadczenia, poznawczej idealizacji,
określone teorie porz¹dkuj¹ce rzeczy-
wistość. Ta z kolei, będ¹c weryfikacj¹ 
duchowego ogl¹du, pobudza go do 
dalszej pracy i tak w nieskończoność.
  Wspomniany syntetyzm nakazuj¹c 
odrzucić podstawę, pierwotność rze-
czywistości materialnej jako wartości 

ontologicznej, na uniwersytecie musi 
być zanegowany w tym sensie, że w tej 
instytucji pierwotność, ale odnoszon¹ 
tylko do stosunku „mistrz – uczeń”, 
przypisujemy duchowości mistrza. 
Od niej się tu zaczyna i od jej jakości 
zależy jakość studiów uniwersytec-
kich.      
  Resumuj¹c, idea uniwersytetu XXI 
wieku może być urzeczywistniana po-
przez wzrastanie szkó³ poszczegól-
nych mistrzów – profesorów, które 
w jedności by³yby treści¹ wzrastania 
ducha ludzkiego, a za jego pośrednict-
wem, by³yby inicjatorem stawania się 
świata cz³owieka. Dlatego uniwersy-
tet nie jest spraw¹ regionu, miasta, czy 
jakiejś innej mikrostruktury spo³ecz-
nej. Jest on instytucja narodu, świata i
dlatego naród, świat winien zabiegać 
o jego kondycję duchow¹. Istniej¹ce 
struktury: wydzia³y, instytuty, zak³ady 
mog¹ pe³nić funkcje formalne, pomoc-
nicze. 
  Pozostaje jeszcze pytanie, czy uni-
wersytet winien zajmować się rzecza-
mi praktyczno – użytecznymi? Zde-
cydowanie nie. Nad tymi rzeczami 
pracuj¹ różnego rodzaju wzorcownie, 
laboratoria produkcyjne, itp., czasem 
nies³usznie przyjmuj¹ce nazwy tra-
dycyjnie przypisane uniwersytetom. 
W tym kontekście pada pytanie o 
środki materialne. Jeżeli uniwersytet 
jest spraw¹ narodu, świata, to trzeba 
powiedzieć, że na uniwersytet środ-
ków nie może brakować. Naród, któ-
ry nie kszta³ci swego ducha, staje się 
narodem ahistorycznym, narodem 
bez przysz³ości. Świat, cywilizacja, 
która nie kszta³ci swej duchowości, 
zmierza do swego końca. Dla takich 
cywilizacji ukuliśmy kategorię: „cy-
wilizacje zaginione”.
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