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Od redakcji 

Blisko rok tem u przedslawialismy Czylelni/com sy tuacJr2 "szko
ly przed reformq ", DzL~ zapraszal71Y do rejZeksji nad slanem " uni
wersylelu p rzed" , reanimacjq ". Czy w sformulowaniu Iy m nie rna 
p rzesady / Bez wqlpienia laic. Chociaz z epoki PRL wyszlisrny jako 
j edno z najgorzej wyk<iztalconych spoleczellstw Europy, to w ciqgu 
oSlalnich dziesi~ciu lat wiele udalo si r( poprawi(;: ficzba sludenlow 
wzrosla ponad Irzykrolnie; czesc uczelni reformuje sir(, doslosovvujqc 
do siandardow mit;!dzynarodowych; powslalo sporo nowych, takie 
prywalnych, szkol wyzszych; w nieklolych dziedzinach nauki nadra
biamy dyslans dzielqcy nas od czolowki swiatowej. 

/slniejejednak, Illeslely, lakie druga slrona medalu. Wzrost Iicz
by stL/denlow jesl nieomal wprosl proporcjonalny do". obnizeniaja
kosci wykszlalcenia, uczelnie bowiem okazafy sit;! materialnie, orga
nizacyj nie i kadrowo nieprzygolowane na "szlurm " mlodziezy. Ta 
oslalnia wywodzi sir{ przede wszyslkim z rodzin lepiej syluowanych, 
gdyz konstylucyjna jikcja bezplall10sci kszlalcenia w praktyce odbie
ra szans? na uzyskanie indeksu biedniejszym. CZ{;SC srodowiska aka
demickiego pogrqzona jest w marazmie lub dotkni{;ta kryzysem mo
ralny m. 

Jak sprawic, by dost~p na sludia byl rzeczywiscie powszech
ny? Co Irzeba zmienic w sposobiejinansowania szkolnictwa wyzsze
go, w syslemie organizacji, w programach dydaktycznych? Jak naj
lepiej wykorzystac pOlencjal polskiej nauki? Jakiego wsparcia wy
maga ona ze slrony pWlstwa? Jakie zadania slojcl przed samym sro
dowiskiem akademickim ? Co zrobil:, by Polska nie slala si{; w wiekll 
XX! " gospodarczq, inleleklualnq i kulluralnq czarnq dziurq ", przed 
czym przestrzega profesor Lukasz Turski, aulor tekstu b{;dqcego punk
tem wyjscia do dyskusji, klora - mamy nadziejt; wykroczypoza lamy 
" Znaku "? Stawiajc£(; wszyslkie Ie pylania, nie zapominamy 0 wymia
rze bardziej jill1damenlalnym, 0 tym, co nazywanc bylo od wiekow 
misjq uniwersyleill . Pylamy wreszcie 0 rolf? uniwersylelu kalolickie
go, klory w zmienionych okolicznos:ciach musi na nowo okreilil: swo
jq lozsamosc 
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" " KOSCIOL WOBEC 

BEZROBOCIA: 
CZYIJAK 

"POCIESZAC"? 
Aniela Dylus 

Wielotysi~czne red ukcje za trudnienia przeprowadzane 
przez Hut~ im. Tadeusza Sendzimira spotkaly si~ ze szczeg61nq 
reakcjq ze strony Kosciola krakowskiego: dzies i~c nowohuckich 
parafii w r6iny spos6b wlqczylo si~ w akcj~ pomocy zwalnianym. 
Akcja 0 tej skali nie rna precedensu w postkomunistycznej Polsce, 
dla tego warto przyjrzec si~ jej na tie danych 0 zasi~gu bezrobocia 
w naszym kraju. 

O kolo 12-procentowy wskain ik bezrobocia w Polsce (a w nie
kt6rych regionach dwukrotnie wyiszy) musi budzic niepok6j. Jest 
to nie tylko problem ekonomiczny. Przeszio 2-milionowa rzesza 
bezrobotnych oznacza przeciez pauperyzacj~ duzych kr~g6w spo
leczenstwa, utra t~ bezpieczenstwa socjalnego, bezradnosc, poczu
cie beznadziejnosci i bezsensu. Stanowi zagrozenie pokoju spolecz
nego, jes t niebezpieczenstwem dla mlodej demokracji. W dodat
ku zaledwie 23% pozostajqcych bez stalego zatrudnienia rna pra
wo do zasilku. Pozos tali, tzn. dlugotrwale bezrobotni, zyjq z po
mocy socjalnej. Z miesiC)ca na miesiqc malejC) szanse ich ponowne
go zatrudnienia. Za suchymi liczbami kryjC) si~ indywidualne dra
maty ludzkie i konflikty rodzinne. 
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Bezrobocie stalo si~ u nas prawdziwq kl~skq takie dlatego, ze 
spoleczenstwo zostalo nagle skonfrontowane z nie znanymi daw
niej problemami i jest zupelnie nie przygotowane do radzenia 
sobie z nimi. Wielu zyjqcych z zasilku wpada w apati~. Biernie 
oczekuje "odgornego" rozwiqzania sprawy. Trudno si~ dziwic, 
skoro przez lata przyzwyczajono nas, ze zagwarantowanie miejsc 
pracy jest oczywistym, wylqcznym obowiqzkiem panstwa. Ci, 
ktorzy mimo wszystko probuj'l sobie jakos radzic, czyni'l to nie 
zawsze w zgodzie z prawem. Prac~ "na czar no", w szarej strefie 
trudno uznac za zadowalaj'lce rozwi'lzanie problemu. Choc do
raznie na pewno lagodzi dotkliwe potrzeby bytowe zaintereso
wanych, dlugofalowo wcale nie zapewnia utrzymania, a dodat
kowo generuje wiele powaznych problemow, chociazby dalsz'l 
erozj~ naszej kultury prawn ej. W zwi'lzku z podej mowaniem 
pracy "nie rej esh"owanej", ale tez legalnej pracy sezonowej w kra
ju i za granic'l, bezrobotni w Polsce sC) grup'l 0 "rozmytych kon
turach". 

Ta nowa "kwestia spoleczna" niewC)tpliwie rna wielorakie obli
cza. Trudna sytuacja na rynku pracy dodatkowo negatywnie rzu
tuje na stosunki pracy. Pracownicy szantazowani grozb'l zwolnie
nia zmuszani bywaj'l do akceptacji niegodziwych warunkow pra
cy. Wyrazajq zgod ~ na niesprawiedliwe wynagrodzenie, brak za
bezpieczen socjalnych, falszowanie danych dotycz'lcych zarobkow 
(by obnizyc koszty ubezpieczen spolecznych) i w ogole na "przed
miotowe" traktowanie. 

Jesli bezrobocie dotyka wielkoprzemyslowej klasy robotniczej, 
musi mu towarzyszyc poczucie gl~bokiej niesprawiedliwosci spo
lecznej . Wlasnie stoczniowcy, gornicy, hutnicy mog'l si~ dzis czuc 
szczegolnie sfrustrowani. Przeciez cale lata wmawiano im pelnie
nie "przodujqce( roli. To oni potem zainicjowali podziwiany przez 
caly swiat przewrot "solidarnosciowy", a w stanie wojennym "cier
pieJi przesladowanie dla sprawiedliwosci". Dzis znalezli si~ na 
marginesie zycia spolecznego. Inni "skonsumowali" ich ofiarnosc. 
Ci~zka praca w stoczni, kopalni, hucie stala si~ malo potrzebna, na 
jej owoce nie rna wielkiego popytu. Okazalo si~ nagle, ze prze
mysl ci~zki, niegdysiejsze "oczko w glowie" gospodarki, jest prze
starzaty, wymaga ogromnych dotacji i gruntownej restrukturyza
cji. Monoindustrialna struktura gospodarki, zwi'lzana z ni'l struk
tura zawodowa nieadekwatna do dzisiejszych potrzeb rynku pra
cy oraz socjalistyczna urbanizacja powoduj'l zrozumial'l immobil
nosc wielkoprzemyslowych robotnik6w. 
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Jedn o jest pewne: niezaleznie od skali i cbarakteru bezrobocia 
zadna sila spoleczna nie moze przechodzic do porzqdku dl.ienne
go wobec tego zjawiska. Dotyczy to r6wniez Kosciola. Przeciez wy
r6znionym adresatem chrzescijanskiego o r~dzia Sq w szyscy ubo
dzy, slabi, "ile si~ majqcy". Wierny swej "preferencyj nej opcji na 
rzecz ubogich" Kosci61 (i powszechny, i lokalny) w swym nallcza
niu spolecznym upomina si~ 0 bezrobotnych, a poszczeg6lne die
cezje, parafie, ruchy religijne i stowarzyszenia katolik6w swieckich 
podej mujq konkretne dzialania dla zlagodzenia skutk6w bezro
bocia. 

Na margi nesie pi~kIlej inicja tywy Kosciola krakowskiego na
suwajq si~ pewne uwagi og6lniejszej natury. Si~gajqc do skarbca 
tradycji tzw. katolicyzmu spolecznego, odkryjemy w n im bezcen
nq wskaz6wk~ metodycznq. Kolejne kroki kazdej projektowanej 
akcji wyznaczac powinna mianowicie triada: widziec - ocenic 
dzialac. 

Punktem wyjscia musi bye profesjonalni e sporzqdl.ona diagno
za . Trafne rozeznanie sytuacji jest tym wazniejsze, im mniej dana 
plac6wka i pracujqcy w niej ludzie Sq wyspecj alizowani w swiad
czeniu okreslonej pomocy. Wprawdzie pelni najlepszych intencji 
wolontariusze braki wiedzy fachowej i doswiadczenia zazwyczaj 
nadrabiajq zarliwosciq, ale sam zapal, nieodpowiednio ukierun
kowany, moze po p rostu zaszkodzie adresatom pomocy. Z kolei 
zaangazowanie swiadczqcych pomoc szybko ulega "wypaleniu" 
w konfrontacji z nieprzewi dz ianymi tr udnosciam i czy "nie
wdzi~cznosc iq" jej adresat6w. Dlatego dobrze si~ stalo, ze dziala
nia koscielne w Nowej Hucie poprzedzone zos taiy spotkaniem 
proboszcz6w z hutnikami. Rozmowa, w kt6rej uczes tn iczyli takZe 
przeds tawiciel zwiqzk6w l.awodowych, miejscowy poseI i etyk 
spoleczny dotyczyla mozliwosci pomocy zwalnianym z HTS. Sklad 
uczestnik6w tego spotkania swiadczy wlasnie 0 ch~ci dogl~bnego 

rozeznania sytuacji. Proboszczowie obiecujq sobie ponadto wiele 
w tym wzgl~dzie po najb lizszej kol~dzie, kt6ra powinna ukazae 
rzecl.ywistq skal~ problemu. Na pewno bel.posredni kontakt 
z bezrobotnymi i ich rodzinami jest wlasciwq plaszczyznq diagno
zy, ale warto jq uzupelnic. Zapoznanie si~ chociazby l. informacja
mi url.~d6w pracy moze pom6c w identyfikacji specyfiki miejsco
wego bezrobocia. Dla podj~cia adekwatnych dzialan bel.cenna jest 
l.najomose socjologicz.nego przekroju bel.robotnych: wieku, pici, 
wyksl.taicenia, zawodu, dlugosci okresu pozostawa nia bel. pracy, 
sytuacji rodzinnej itp. Z suchych na poz6r empirycznych danych 
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statystycznych naprawd~ mozna w iele wyczytac. Ponadto w ciq
gu ostatnich dziesi~ciu lat bezrobocie w Polsce stalo si~ przedmio
tem licznych badan naukowych . Na naszym rynku wydawniczym 
dost~pne sq monograficzne opracowania ekonomicznych, psycho
logicznych i socjologicznych aspekt6w tej kwestii, a takZe r6zne 
pami~tniki i wspomnienia samych bezrobotnych. Choc bezrobo
cie obiektywnie "niejedno ma imi~", subiektywne zas reakcje os6b 
nim dotkni~tych Sq bardzo zindywidaalizowane, w zakresie przy
czyn, skutk6w i mechanizm6w zachowan odkrywa si~ jednak pew
ne prawidlowosci. Diagnozujqc sytuacj~, mozna nawiqzac do juz 
dokonanych ustalen . Nie trzeba zaczynac od zera, metodq pr6b 
i bl~d6w. 

Dotyczy to r6w niez drugiego etapu post~powania: "oceny" 
danej kwestii spolecznej. Jakiekolwiek kryteria oceny bezrobocia 
by przyjqc: ekonomiczne, pragrnatyczne, polityczne, spoleczne czy 
wreszcie moralno-personalistyczne, okazuje si~ one ewidentnym 
zlem. Ze wzgl~du na wielorakosc przyczyn i r6znorodnosc nega
tywnych skutk6w bywa por6wnywane do nowotworu. Niszczy 
gospodark~ i zycie rodzinne, zagraza pokojowi spolecznemu ca
lych narod6w, ogranicza mozliwosci samorealizacji jednostek. 
Swiadomosc kompleksowosci tego zjawiska pomoze uniknqc 
uproszczonych sqd6w i gwaltownego szukania winowajc6w. Wo
bec bezrobocia i samooskarzanie ("do niczego si~ nie nadaj~"), 
i oskarzanie os6b blizszych (np . m~za-nieudacznika) lub dalszych 
(dyrektora, bezwzgl~dnego wlasciciela zakladu), calego systemu 
(kapitalistycznego oczywiscie, bo "za socjalizmu nie bylo bezrobo
cia"), "obcego kapitalu" , calych blok6w gospodarczych i organiza
cji mi~dzynarodowych (wymuszajqcych restrukturyzacj~ przemy
slu w Polsce) lub wreszcie anonimowych, nieuchwytnych proce
s6w (np. globalizacji gospodarki) s'l tylez jednostronne, co niespra
wiedliwe. Sqdz~, ze nie do przecenienia jest pomoc Kosciola Uako 
Mater et Magistra) w adekwatnej teologlcznej ocenie calego zjawi
ska. Kosci61 nie ma zludzen co do grzesznosci czlowieka, ale wie 
tez, ze opr6cz grzech6w indywidualnych istniejq "struktury grze
chu". Jego nauczanie jest barierq przeciw u topijnym oczekiwaniom 
zbudowania na ziemi idealnego porz'ldku spolecznego. Chroni 
przed rozpaczq zwiqzanq z faktem, ze mimo upadku "imperium 
zla" nieprawosc i nielad spoleczny szerzq si~ dalej. Ziemscy "fal
szywi prorocy " obiecujqcy "raj na ziemi" Sq tylko uzurpatorami. 
]edynym Zbawcq jest Chrystus. On zas przewidzial: "uboglch za
wsze miec b~dziecie" . Kosci61 glosi eschatologlczne kr6lestwo po
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koju i sprawiedliwosci. Owszem, rozpoczyna si~ ono juz tu i teraz, 
ale w ziemskiej fazie naszej egzystencji nigdy nie b~dzie doskona
Ie. Zadne niepowodzenia w jego budowaniu nie powinny podci
nac nam skrzydel. 

Przechodzqc do "dzialania", koscielni wolontariusze zmagajq
cy si~ z problemem bezrobocia przede wszystkim muszq unikae 
pokusy paternalizmu. Strategia przyj~ta w Nowej Hucie, tj. zaan
gazowanie si~ wielu podmiot6w, r6znych srodowisk i szczebli, 
pozwala zywie nadziej~, ze cala inicjatywa nie rozbije si~ 0 raf~ 

"odg6rnego uszcz~sliwiania" podopiecznych. Utrata miejsca pra
cy jest bowiem glownie problemem samych zainteresowanych. 
Owszem, jest tez problemem pracodawc6w, zwiqzkow zawodo
wych, sil politycznych, wladz lokalnych i panstwowych, a wresz
cie Kosciola, ale subsydiarne dzialanie musi polegac najpierw na 
uruchomieniu sil samopomocy. Wydaje si~, ze z wagi dzialania 
w duchu zasady pomocniczosci zdajq sobie spraw~ zarowno ini
cjator calego przedsi~wzi~cia bp Kazimierz Nycz, jak i dyrektor 
WOjewodzkiego Urz~du Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska . 
Pierwszy swiadomy jest - jak mowil w wywiadzie dla "Gazety 
Wyborczej" - iz "dzialania koscielne (... ) nie mogq zastqpic rozwiq
zan systemowych", drugi oczekuje od Kosciola jedynie uzupelnie
nia "pracy urz~dnikow" . 

Proboszczowienowohuckich parafii intuicyjnie czujq, ze nie 
mozna dzialae na oslep, ze pomoc bezrobotnym "musi bye prze
myslana". Wachlarz jej form - i deklarowanych, i juz reaJizowa
nych - jest szeroki. Niektore polegajq na ofiarowaniu przyslowio
wej "ryby" (bezplatne obiady, zbiorki na tac~ dla potrzebujqcych), 
inne przypominajq zaopatrywanie bezrobotnych w "w~dki" (pa
rafialne biura posrednictwa pracy, stypendia dla dzieci zwalnia
nych pracownik6w). Oczywiscie, 0 proporcjach tych form, 0 sto
sowanych priorytetach mUSZq rozstrzygae lokalne potrzeby czy 
wr~cz niepowtarzalna sytuacja konkretnego czlowieka i jego ro
dziny. Trudno przeciez glodnemu obszernie tlumaczyc skompli
kowany mechanizm funkcjonowania "w~dki" , skoro jego potrze
ba wymaga natychmiastowego zaspokojenia. Sami duchowni 
uznajq zasadnose takich oczekiwan. Chcq, "zeby bezrobotny mogl 
liczye w Kosciele nie tylko na pocieszenie, ale tez pomoc material
nq". Nie kw estionujqc istnienia w Polsce marginesu skrajnej biedy 
(niestety, coraz szerszego), sqdz~, ze glod i niedozywienie tylko 
zupelnie wyjqtkowo wiqzq si~ bezposrednio z bezrobociem. Ow
szem, prowadzi ono do obnizenia stopy zyciowej, ograniczenia 
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kontakt6w, bolesnej marginalizacji, ale wypadni~cie poza pr6g mi
nimum egzystencji nast~puje zazwyczaj dopiero w6wczas, gdy do
chodzi do kumulacji innych negatywnych czynnik6w, takich jak 
na przyklad choroby, niepelnosprawnosc, wielodzietnosc, aliena
cja z kr~gu dalszej rodziny, przyjaci61 czy sqsiad6w, osamotnienie, 
bezradnosc, niegospodarnosc czy wreszcie patologie spoleczne, 
zwlaszcza alkoholizm. Kazda z tych kwestii wymaga - r6wniez od 
wsp61noty parafialnej - "odkrywczosci socjalnej" i zastosowania 
adekwatnych srodk6w zaradczych, ale nie nalezy ich wiqzac 
w pierwszym rz~dzie z projektem zwalczania bezrobocia. 

Aby pomoc nie okazala si~ "pomocq alienujqcq", aby nie pro
wadzila do nadopiekUl1czosci i ubezwlasnowolnienia adresat6w, 
musi wykroczyc poza dorazne, bezposrednie dzialania charyta
tywne. Dlugofalowa, mqdra strategia zawiera si~ w hasle "pomoc 
dla samopomocy". Bye moze i parafia jest dobrym miejscem funk
cjonowania biur posrednictwa i porad nictwa pracy, ale decyzja co 
do ewentualnego uruchomienia takiej plac6wki musi zostae po
przedzona dokladnq kalkulacjq mozliwosci (odpowiednie pomiesz
czenie, wyposazenie, wykwalifikowany personel, finanse itp.). 
Niefachowe uruchomieni e jakiejs efemerydy, dublujqcej w dodat
ku oficjalne struktury posrednictwa pracy, byloby nie tylko kon
traproduktywne, ale po prostu nieuczciwe. Tym bardziej nie Sq
dz~, aby ambona byla wlasciwym miejscem posrednictwa pracy. 
Rozumiem dobre intencje proboszcza, kt6ry w ten spos6b chcial
by doprowadzie d o spotkania swego bezrobotnego parafianina 
z parafianinem-przedsi~biorcq. Mysl~, ze za tym pomyslem kryje 
si~ nieco naiwne wyobrazenie stosunk6w pracy. Tak zwane zarZq
dzanie personelem w firm ie, a zwlaszcza proces rekrutacji i selek
cj i kandydat6w Sq dzis tak skomplikowane, ze wymagajq bardziej 
rozbudowanych struktur, a nie ogloszen z ambony. 

Wsr6d form pomocy na szczeg61nq uwag~ zasluguje pomysl 
stypendi6w dla dzieci bezrobotnych rodzic6w. Kazda analiza zja
wiska bezrobocia potwierdza bowiem, ze najm niejsze szanse na 
rynku pracy majq osoby slabo wyksztalcone. Zresztq w transfor
mujC)cej si~ gospodarce, aspirujqcej do integracji ze strukturami 
Unii Europejskiej i podlegajqcej cisnieniu globalnej konkurencji, 
znaczenie wiedzy, wysokich kwalifikacji, specjalistycznych umie
j~tnosci i gotowosci do permanentnej edukacji b~dzie ciqgle rosla. 
Zdajq sobie z tego spraw~ inicjatorzy program6w pomocy zwal
nianym g6rnikom w diecezji katowickiej, gdzie starano si ~ prze
konywac ludzi do podj~cia trudu zmiany kwalifi kacji. Rzeczywi
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scie, inwestowanie w "kapitalludzki" jest priorytetowym kierun
kiem przeciwdzialania bezrobociu. Najpierw sami zainteresowani 
muszq przekonac si~ do koniecznosci i sensownosci tej formy sa
mopomocy. Muszq nast~pnie uwierzyc w swoje mozliwosci i kon
sekwentnie, uparcie podejmowac wysilek zdobywania nowych 
kwalifikacji. Wydaje si~, ze na wspieraniu tego wysilku winny si~ 
koncentrowac dzialania wszelkich instytucji, kt6re chcq efektyw
nie wlqczyc si~ do walki z bezrobociem. Nie mozna opuszczac rqk, 
jesli na poczqtku rezultaty nie b~dq zadowalajqce (dzi~ki pomocy 
archidiecezji katowickiej zaledwie 300 osobom udalo si~ zmienic 
prac~). W naszych warunkach gotowosc do mobilnosci zawodo
wej i permanentnej edukacji napotyka trudne do przelamania ba
riery mentalne, zrozumiale w kontekScie socjalistycznej przesz!o
sci. Tym bardziej wsbzane jest, aby otworzyc mlodym perspekty
wy, kt6rych pozbawieni byli ich rodzice. Wobec obserwowanego 
w Polsce zjawiska "dziedziczenia biedy" materialne wsparcie wy
ksztalcenia dzieci wywodzqcych si~ z rodzin ubogich lub zmargi
nalizowanych jest inwestycjq dalekowzrocznq i niezwykle cennq. 

Wszystkie te dzialania Kosciola postrzegane bywajq z zewnqtrz, 
na przyklad przez cytowanego juz dyrektora Wojew6dzkiego Urz~
du Pracy w Krakowie, jako "inicjatywy instytucji pozarzqdowych". 
Jako takie sq "witane z radosciq" i znajdujq szerokq akceptacj~ spo
lecznq. Jakkolwiek krytyczny bylby stosunek do Kosciola, na jego 
dzialalnosc charyta tywnq zawsze b~dzie za potrzebowanie. Przez 
niq Kosci61 zyskuje powszechnq legitymizacj~. Sposr6d wielu in
nych plaszczyzn humanistycznej aktywnosci spoleczenstwa oby
watelskiego inicjatywy koscielne wyr6znia inspiracja religijna. Nie 
spos6b przecenic motywacyjnej mocy plynqcej z przeswiadczenia: 
"cokolwiek uczyniliscie jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mniescie uczynili". W polskich warunkach skl6cenia, gl~bokich 
podzial6w spolecznych i politycznych, deficytu obywatelskosci 
i upadku autorytet6w na uwag~ zasluguje tel. integracyjna i me·· 
diacyjna funkcja Kosciola. W celu zaradzenia palqcej kwestii bez
robocia wlasnie wok61 Kosciola udalo si~ w Nowej Hucie sku pic 
liczqce si~ lokalne sily spoleczne: grupy interes6w, wlasciwe insty
tucje i wszystkich ludzi dobrej woh. 

Mirno l.e dla "Kosciola swiadectwa" zawsze znajdzie si~ wy
r6l.nione miejsce w spoleczenstwie, chrzescijanska caritas bynaj
rnniej nie wyczerpuje istoty jego misji. R6wniez w odniesieniu do 
bezrobotnych. Kosci61 przepowiada Soga milujqcego "az do kon
ca"; Boga b~dqcego ir6dlern sensu i nadziei. Temu, kto w ziem
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skich kategoriach doznaje goryczy porazki, kto czuje si~ niepo
trzebny, zmargjnalizowany - nie tylko w opinii otoczenia, ale na
wet we wlasnych oczach - bardzo trudno uwierzyc, ze jest obj~ ty 
bezgranicznq Bozq milosciq. Tymczasem Kosci61 wie, ze w artosc 
czlowieka nie wyczerpuje sit; w jego funkcjach i pelnionych ro
lach spolecznych. Zna prawd~ 0 godnosci osobowej dziecka Boze
go, przekraczajqcej wszelkie ludzkie wyobrazenia, i musi umiec 
znaleic wiasciwy spos6b zakomunikowania tej "Dobrej Nowiny". 
f:'Ja prawdt; nikt nie zostal zapomniany czy opuszczony przez Boga. 
Zadna beznadziejna sytuacja egzystencjalna nie jest w stanie ni
kogo wykluczyc z krt;gu mitowanych. Co wit;cej, wlasnie ubodzy 
Sq wyr6znionym adresatem Bozej milosci. Or~dzi e milosci nie jest 
tanim "pocieszaniem" czy litosciq. Chrystus "otrze z oczu wszelkq 
lzf, al~ inacD~j , nii czyni to "swiat". Jesli dzi~ki temu ort;dziu bez
robotny bt;dzie w stanie calym sobq uwierzyc w 6w cud Boiej mi
losci, jego iycie zostanie dogl t;bnie przemienione. Znajdzie sily, 
aby sit; podniesc. Wlasnie n ieustanne, niestrudzone gloszenie "mo
tyw6w zycia i nadziei" jest najpierwszym poslannictwem Koscio
la, takie w sytuacji bezrobocia . Wszystko inne jest tylko wt6rnq, 
choc r6wnie niezbywalnq funkcjq wsp6lnoty wi<::rzqcych. Wszak 
"wiara bez uczynk6w martwa jest". 

ANIELA DYLUS, prof., kierownik Katedry Etyki Cospodarezej na Wydziale Kosciel
nyeh Nauk Historyeznyeh i Spoleeznyeh Uniwersytetu irn . kard. S. Wyszynskiego. 
Wydala: Problematyka elyki nauki u przedstnwicieli szkoly Iwowsko-wn rsznwskiej (19R7) , I'vlo
mil/OSC krnncown jnko problem din klltolickicj I/Guki spolccZllc) (1992), Gospodnrka. Muraln ose. 
Chrzescijnl1stwo (1994), Zmiennosc i ciqglose. Polskie tral/s!ormnqe !lslrojowe w Iroryzoncie ctycz
Ilym (1997). 
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Reform~ edukacji i nauki musimy podjqc, jezeli l11e chcemy, 
aby w XXI wieku Poiska stala si~ gospodarczq, il1teiektuainq 
i kulturainq czarnq dziurq, oddzielonq blotnistq miedzq od 
nowoczesnej, IIstabilizowanej Europy i zl11urszalym plotem 

od nieprzewidywalnego mocarstwa na Wschodzie. 
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Eukasz A. Turski 

Zr6dla kryzysu 

Nie spos6b zrozumiec kryzysu szkolnictwa wszystkich szcze
bli w Polsce i towarzyszqcego mu kryzysu bada!'l naukowych bez 
uswiadomienia sobie faktu, ze Polska jest jednym z tych kraj6w 
europejskich, kt6re nie mogq szczycic si~ istotnym wkladem w XIX
-wiecznq rewolucj~ naukowo-tech nicznq. Histo ryczny fak t nie
uczes tniczenia przez nas w towarzyszqcej rozwojowi kapit<llizmu 
gigan tycznej przemianie technicznej i zwiqzanej z niq przemianie 
ideowej znajduje odbicie w pozytywistycznej li tera turze, na przy
klad w Lalce Prusa. Zwiq za ne 7. zabo ra mi nasze zap6inienie 
w przyjmowaniu mechanizm6w kapitalistycznych nalozylo si~ na 
odziedziczony jeszcze po Jagiellonach, delikatnie m6wi'lc, chlod
ny stosunek panstwa polskiego do nauki i edukacji. W Dziejach 
kultury polskiej Aleksandra Brucknera czy tam: "Maricius w r. 1551 
twierdzil, a G6rski powtarzal w 30 la t p6iniej, ze pla c~ wszystkich 
profesor6w krakowskich razen, przewyzszala placa jednej znako
mitosci wloskiej" ... Sienicki na sejmie piotrkowskim w 1565 1amen
lawaI: "co pierwej kolegiat [profesorJ miewal kilkadziesiqt grzy
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wien, teraz ledwie kilka, a ta k nie mogq na czym trwae godni lu
dzie, wolq si~ sluibami u pan6w bawic, preceptorami bye lada 
gdzie, aniz w kolegium mieszkae" ... 

Fakt, ze i w Polsce pojawily s i~ na przelomie XIX i XX wieku 
wielkie postaci nauki swiatowej, na przyklad Marian SmoIuchow
ski, Zygmunt Wr6blewski, Maria Sklodowska-Curie, a nieco p6z
niej Iwowska szkola matematyki 1 potwierdza tylko t~ tez~ 0 r6i
nicach zaborowych. Znowui "przegnifa" monarchia austro-w~gier
ska ukazuje s i~ w wyjqtkowo dobrym swietle. 

Lata mi~dzywojenne nie trwaly dostatecznie dlugo, by zaowo
cowae istotnymi osiqgni~ciami naukowymi w liczqcych si~ wte
dy w wyscigu cyw ilizacyjnym naukach "twardych". Odnotowae 
naleiy jednak nie tylko powstanie szkoly lwowskiej, nie tylko suk
cesy, skromne, ale juz powazne, fizyki doswiadczalnej tworzonej 
na przyklad w Warszawie niemal z niczego p rzez Stefana Pien
kowskiego. Fakt, ie nauki podstawowe dobrze wystartowaly po 
II wojnie, jest wynikiem tego, i e - pomimo hekatomby wojennej 
- kadra profesorska w wi~kszosci przetrwala ten tragiczny okres 
naszej historii. Co wi~cej, nie baczqc na sytuacj~ politycznq, przy
stqpila d o odbudowy uczelni i szk61, do aktywnej dzialalnosci na
ukowej i wypracowala, w wielll dziedzinach nauki, taki modus v i
vendi z rzqdzqcymi komunistami, ze w dziedzinach tych odzie
dziczylismy w 1989 wi~kszose profesor6w, a nie "profesor6w 
PRL'2. 

Podobnie miala s i ~ sytuacja ze szkolnictwem powszechnym. 
Pierwsze pokolenia ksztalcone byly w PRL przez kadr~ nallczy
cieli sprzed wojny. Nauczycieli, k t6rzy, zaprawieni w tajnym na
uczaniu, potrafili przekazae swym uczniom prawdziwq wiedz~ 
pomimo szalejqcej indoktrynacji politycznej, ZMP-owskich akcji 

1 Powstanie lwowskiej szkoly matematyki, skupionej w la tach mif,'d zywojermych 
wok61 Banacha, Stein hausa i innych, w i'lze sif,' z wyj'ltkowo wysokim poziomem na
uczania matema tyki w zaborze aus triackim. Za przyklad moze tu sluzyc podrf,'cznik 
dla Iice6w dra Placyda Dziwinskiego, za wiera j,!cy opr6cz do dzis calkowicie nowocze
snego wykladu matematyki (z elemen tami ana lizy matematycznej, geometrii ana litycz
nej , teorii prawdopodobiens twa itd.) takie tematy jak zakladanie sp61ek komandyto
wych ezy ubezpieczenia na zyeie. Absolwenci szk61 sred nich w Galicji mieli na przelo
mie XIX i XX wieku lepsze przygo towanie do uczes tnictwa w "gospodarce rynkowej" 
niz wsp6lczesni nam absolwenci wie lu renomowa nych uczelni , nie m6wi'lc juz 0 wielu 
naszyeh calkowicie lub nie do konea utytulowanyeh politykach. 

2 Wedlug definieji prof. Leszka Balcerowieza profesorem PRL jest ten, kto nie zo
stalby profesorem poza PRL-em. 
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i cz~sto wi~zien, a czasem i egzekucji. Sam nalez~ do pokolenia 
wyksz talco nego p rzez takich nauczycie li. 

Z biegiem lat kadry wykruszaly si~, skonczyla si~ tez mozliwosc 
dzialania w systemie politycznym i gospodarczym, niezdolnym juz 
do jakichkolwiek dzialan kreatywnych. Ta ki, bliski "smierci cieplnej", 
uklad odziedziczylismy w 1989 i przystqpilismy do jego reanimacji. 

Propaganda okresu realnego socjalizmu, podkreslajqca bez 
umiaru sukcesy PRL w dziedzinie rozwoju nauki, szkolnictwa i kul
tury, miala wyjiftkowo obludny charakter, gdyz liczba uczni6w i stu
dent6w w Polsce byla znacznie nizsza od tej w krajach Europy Za
chodniej, USA czy w rozwijajqcych si~ krajach Azji. Naukowcy ni
gdy nie powinni zapominac tez 0 tym, ze nauk~ traktowano w PRL 
wyjiftkowo instrumentalnie i to, co w naszej nauce bylo wartoscio
we, przetrwalo dzi~ki pomocy naukowc6w z zagranicy, cz~sto 
wbrew wladzy i w jawnym z niif konflikcie. Nie powinnismy tez 
zapominac 0 oszustwie przekazywania na badania naukowe wy
sokiego (ponad 2) procentu PKB. W istocie byly to znacznie mniej 
sze sumy (slawne limity), a w dodatku pieniqdze mialy nader niklif 
wartosc w stosunku do koszt6w zakupu za granic,! aparatury na
ukowej czy nawet ksi,!zek. 0 kazdych 5 US$ wydawanych w praw
dziwej walucie decydowalo niemal Biuro Polityczne. Falszem jest 
wi~c przeliczanie formalnych naklad6w na nauk~ w latach PRL na 
dolary, polegaj,!ce na dzieleniu fikcyjnych sum pieni~dzy przez nie 
istniej,!cy w praktyce oficjalny przelicznik zlotego na dolary i twier
dzenie, ze naklady na nauk~ byly "wtedy" wi~ksze3. 

Sytuacja obecna 

Reformy w edukacji narodowej i nauce zapocz'!tkowane 
z perspektywy czasu widac, ze zbyt niesmialo - przez rz'!d Tade
usza Mazowieckiego zostaly dz is, poza reform,! szkolnictwa po
wszech nego, zastopowane4 

• Odbywa si~ to przy akompaniamen

' Ciekawym zadaniem z dziedziny wsp6lczesnej historii ekonomii byloby opraco
wanie analizy re a I n yc h w yda tk6w na badania naukowe i edukacj'i' powszechn'l po
niesionych w latach 1970-1981. 

'Funkcjonowanie szkolnictwa wyzszego jest calkowicie zalei.ne od systemu, jako
sci i sprawnosci szk61 powszechnych Odziedziczone po latach PRL szkolnictwo pod
stawowe i srednie jest obecnie reformowane. Jes tem zwolennikiem, acz nie bezkry
tycznym tej reformy. Om6wienie jej wykracza jednak poza ramy tego artykulu. 

http:zalei.ne
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cie werbalnego poparcia dla rozwoju edukacji i nauki wyrazane
go niemal przez wszystkie osrodki, grupy i partie (cokolwiek to 
w Polsce teraz naprawd~ oznacza), kt6rych wielu dzialaczy wy
wodzi si~ z srodowisk naukowych czy akademickich lub jest przez 
przedstawicieli tych srodowisk kierowana. N iestety, wi~kszose po
lityk6w plecie na temat edukacji i nauki jak Piekarski na m~kach. 
Efekty niedokonczonych reform zapoczqtkowanych utworzeniem 
Komitetu Badan Naukowych, wprowadzeniem grant6w badaw
czych i pierwszymi ocenami plac6wek, Sq zap rzepaszczane, bo po 
co starae si~ bye dobrym i uzyskiwae najlepsze oceny od na przy
klad mi~dzynarodowych cial opiniujqcych, skoro i tak nle starcza 
pieni~dzy na wyplacanie profesorom zarobk6w przewidz ianych 
w oficjalnych taryfika torach 7 Pod tym wzgl~dem nic si~, jak wi
dae, nie zmienilo w ciC)gu ostatnich 4481at... 

Srodowisko akademickie w Polsce nie jest bez winy. Skl6cone, 
zaplC)tane w wygodn C) dla wladzy wojn~ na froncie uczelnie wy
isze kontra PAN i KBN, nie jest w stanie przem6wie wsp61nym 
glosem i upomniee si~ 0 spraw~ nie tyle swojC), ile calego spole
czenstwa. Przykladem jest milczenie srodowisk akademickich pod
czas dyskusji nad nowC) KonstytucjC) i brak jasnego stanowiska 
w sprawie jej art. 70, dotyczC)cego tzw. bezplatnego szkolnictwa 
wyzszego. Obecna forma tego artykulu uniemozliwia, bez nowe
lizacji ustawy zasadniczej, przeprowadzenie wi~kszosci niezb~d
nych w szkolnictwie wyzszym reform. Na uczelniach i w instytu
tach badawczych nadal mamy mn6stwo zatrudnionych tam os6b, 
nie wnoszC)cych nic do nauki i "odb~bniajC)cych" dzialalnose dy
daktycznC). Poziom nauczania nawet na renomowanych uczelniach, 
szczeg6lnie na wydzialach zwiC)zanych z ekonomiC), prawem, za
rzqdzaniem, jest zly. Powodem tego jest quasi-prywatyzacja tych 
wydzial6w i eksplozyjny rozw6j platnych studi6w wieczorowych 
oraz zaocznych, konkurujC)cych ze szkolami niepublicznymi 0 stu
dent6w i ich pieniC)dze; inny pow6d to masowe odchodzenie ka
dry nauczajqcej do lepiej platnych zaj~e w bankowosci, ubezpie
czeniach itp. Jest to znowuz sytuacja mutatis mutandis opisywana 
w XVI stuleciu przez arianina Sienickiego. 

Siee uczelni wyzszych odziedziczonych po PRL gwaltownie si~ 
rozbudowala, gl6wnie poprzez powstawanie licznych szk61 pry
watnych lub quasi-prywatnych. Mamy w zasadzie dosta tecznq licz
b~ uczelni typu uniwersyteckiego i, poza Warszawq oraz bye moze 
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Krakowem, nie widac mozliwosci ich mnozenia. Tworzenie w ostat
nich latach nowych "uniwersytetow" ma charakter czysto politycz
ny. Sytuacja w Warszawie jest wyj'ltkowa, glownie z powodu ist
nienia olbrzymiego kapitalu "zamrozonego" w rozbudowanej sie
ci instytutow badawczych PAN. Wi~kszosc prywatnych szkol wy
zszych oferuje studia na poziomie licencjackim. Zaledwie kilka 
z nich posiada prawa nadawania magisteriow. Nadawanie tych 
uprawnien pozostaje pod scisl'l kontrol'l Rady Glownej . Polityk~ 
bardzo ostroznego post~powania MEN i Rady z wnioskami a nada
wanie tego typu uprawnien na lezy utrzymac. Kolejny etap powi~k
szania listy szko! wyzszych przez tworzenie Zawodowych Szkol 
Wyzszych - pomysl z czasow rZ'ld6w koalicji SLO-PSL - jest przed
si~wzi~ciem chybionym z wielu powodow organizacyjnych, ale 
przede wszystkim koncepcyjnych. Wyksztalcenie wyzsze odcho
dzic powinno, jak daleko tylko to mozliwe, ad ksz talcenia w "mo
nokulturze" zawodowej. Ta sama uwaga krytyczna dotyczy wielu 
prywatnych, w'lsko wyspecjalizowanych szkol wyzszych. 

Sh-uktura organizacyjna nauki w Polsce jest kolejnym dziwo
l'lgiem odziedziczonym po okresie realnego socjalizmu. Mamy tu 
trzy zasadnicze piony: osrodki akademickie - uczelnie wyzsze re
alizuj'lce badania (w zakresie zwykle odpowiadaj'lcym istniej'lcym 
na nich wydzialom) - placowki badawcze Polskiej Akademii Nauk 
oraz liczne instytucje badawcze, pozostalosc dawnej nauki resor
towej. Wiele z tych ostatnich wchodzi teraz w struktur~ tzw. JBR
-ow Qednostki badawczo-rozwojowe). Owa ostatnie piony nie pro
wadz'l dzialalnosci dydaktycznej, poza ksztalceniem na poziomie 
studiow doktorskich realizowanym w wielu plac6wkach PAN i kil
ku dawnych instytutach resortowych. Oderwanie w calej sieci pla
c6wek PAN i JBR dzialalnosci naukowej ad dydaktycznej jest jed
nym z powod6w slabosci naszego systemu naukoweg05 . 

Istnienie rozleglej sieci placowek badawczych, formalnie pro
wadz'lcych badania naukowe nad zastosowaniami (JBR), jest zja

5 Realia k0l1ca XX wieku sklaniajq wielu autor6w do konkluzji , ze prowadzenie 
bad ar. naukowych bez kontaktu z nauczaniem jest anachronizmem. W USA wiele pia
c6wek pozauczelnianych dolozylo staran w celu uruchomienia u siebie program6w 
przynajmniej ksztalcenia doktor6w, np. NIT (dawniej NAS). Por.: Preparing the US Scien
tists of the 21 Century, Graduate Education and Pas/doctoral Training in Mathematical and 
Physical Sciences, NSF, Washin gton DC, 1995. Por. taUe B. Clinton, The Government-UIl/
versity Partuerskig in Sicel1ce, w: "Issues in Studies and Technology"(NAS - Washington 
DC, summer 1999), dost'i'pny na stronie www.napedu/issues. 
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wiskiem wymagaj,!cym analizy wykraczaj,!cej poza ramy tego ar
tykulu. Niew'!tpliwie, w rozwini~tej gospodarce za badania nauko
we maj,!ce zastosowania komercyjne powinien placic rynek. Lata 
60. i 70. daly dow6d na to, ze wiele powaznych firm i koncern6w 
swiatowych prowadzilo intensywne badania naukowe, tworz'!c 
w tym celu doskonale laboratoria badawcze (laboratoria Bella czy 
IBM)6. Wraz z przesuwaniem si~ srodka ci~zkosci dzialalnosci go
spodarczej kraj6w rozwini~tych z wytwarzania na uslugi finanso
wanie badan stosowanych zaczyna przybierac nieco inn,! postac. 
Uslugi sCI bowiem t'! dzialalnosci,! gospodarcz,!, kt6ra ma stosun
kowo male zapotrzebowanie na badania7 

. Struktura JBR, pochla
niaj,!ca z grubsza polow~ funduszy na tzw. statutowe finansowa
nie nauki w budzecie KBN, jest chora. Lektura oficjalnych doku
ment6w KBN wskazuje, ze finansowane sCI w ten spos6b plac6wki 
realizuj,!ce jedynie prace uslugowe dla przemyslu panstwowego 
oplacaj,!cego dzialalnosc tego typu z ... dotacji panstwowych. Wklad 
KBN jest zuzywany na zakupy aparatury badawczej, na kt6rej 
nast~pnie realizowane SCI zamawiane prace. Tak wi~c calosc dzia
lania JBR finansuje podatnik. Dzi~ki temu (pisalem 0 tym w jed
nym z artyku16w opllblikowanych w tygodniku "Wprost") plac6w
ka JBR 0 najnizszej - wedlug klasyfikacji KBN - kategorii jakosci 
badan otrzymuje z tegoz KBN dotacj~ wyzsz,! niz najlepsza pla
c6wka naukowa w PoIsce8 . 

Podstawowe zalozenia 

Reforma systemu szk6l powszechnych, lIczelni wyzszych 
i plac6wek badawczych wymaga przede wszystkim przyj~cia pod

6 J.e. McGroddy, lrldllstry, G01JernmelJt, Uniuersities, and Technological Leadership: An 
Indu stry Perspcctiue, HoneY'"eU-Sweatt Lecture, University of Minnesota, Minneapolis 
1993. 

' D. Goodstein, Ti,e Big Crul1ch, NCAR 48 Symposium, Portland, September 19,1994 
(dost'i!pny w sieci WWWjako http://www.caltech.edu/-goodsteinlcrunch.html). Wst'i!P
na wersja opublikowana w "American Scholar " 62, no. 2 (1993). 

B Tr6jglos 0 badani,lCh stosowanych znalezc mozna w "BiuletynieTPKN", zima 1995. 
W numerze teksty wyst'lpien B. Marcina, M. Pola i t. A. Turskiego oraz dyskusja. Rela
cje badania podstawowe-zastosowania Sq przedmiotem zainteresowania wielu rZqd6w. 
Por. prezydent J. W. Clinton i wiceprezydent A. Gore jr., Science in the National Interest, 
Executive Office of the President, Office of Science and Technology Policy, Washington, 
DC 1994, cytowany w: TF Smith i J.e. Tsang, Graduate Education and Research for Econo
mic Growth , "Science" 270, 48 (1995). 
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stawowych zalozen umozliwiajqcych konstrukcj~ szczeg61owego 
planu przygotowania odpowiednich akt6w legislacyjnych. 

l.Powszechnosc dost~pu do wyksztalcenia stano
wi pod s taw ~ ref 0 r m y e d u k a c j i. Powszechnosc t~ da si~ 
zrealizowac wylqcznie poprzez odejscie od administracyjnego fi
nansowania szk61 panstwowych i wprowadzenie jednolitej formy 
finansowania uczqcego si~. Wprowadzenie jednolitego systemu 
finansowania pobierania edukacji w szkolach powszechnych i uzu
pelniajqcego go programu finansowania indywidualnych studi6w 
wyzszych musi uwzgl~dnic in teres uczqcych si~, budzetu panstwa 
i pracodawc6w. Wprowadzenie go wymaga zgody wszystkich 
trzech stron i zapewne stanowi, obok reformy ubezpieczen spo
lecznych i opieki zdrowotnej, jeden z najtrudniejszych problem6w 
spolecznych stojqcych przed nami na poczqtku nowego stulecia. 
Jednolity system indywidualnego finansowania nauczania ozna
cza zr6wnanie szans edukacyjnych mlodziezy z malych i uboz
szych miejscowosci z tymi z duzych aglomeracji. Zdyscyplinuje tez 
dzialalnosc szk61, zmuszajqc je do utrzymywania wysokiego po
ziomu, gwarantujqcego naptyw uczni6w. Zrealizowanie tego punk
tu wymaga naprawienia bubla, jakim jest art. 70 Konstytucji. Przy
gotowany obecnie przez MEN projekt Prawa 0 szkolnictwiewyzszym 
pr6buje rozwiqzac pat konstytucyjny przez kruczek prawny: za
chowanie formalnie bezplatnej edukacji przy jednoczesnym wpro
wadzeniu odplatnosci za "weryfikacj~" (egzaminy) i "certyfikacje" 
(dyplomy i zaswiadczenia). Reakcja elit politycznych jest wyraz
nie przeciwna temu rozwiqzaniu. 

2. R 0 z w 6 jed u k a c j i i u pow s z e c h n i e n i e w y k s z t a 1
cenia og6lnego obejmujqcego calq mlodziez jest 
warunkiem koniecznym do prawidlowego rozwoju 
gospodarc z ego kraju w XXI wieku. Poziom wyksztalce
nia powszechnego determinuje standard zycia spoleczenstw. W Ni
grze zaledwie 14 % ludnosci umie czytac i pisac, sredni oczekiwa
ny wiek w tym panstwie wynosi 45 lat, a doch6d narodowy na 
osob~ okolo 300 US$ rocznie. W Korei Poludniowej, startujqcej po 
wojnie lat 50. z podobnymi wskainikami, dzisiaj procent umiejq
cych pisac i czytac wynosi 95, sredni wiek oczekiwany 751at, a do
ch6d narodowy przeszlo 6000 US$ na rok na osob~. 

3. Rozw6j s zkolnictwa wyzszego jest warunkiem 
koniecznym gwaltownego zwi~kszenia udzialu wy
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soko kwalifikowanej kadry w gospodarce kraju.Ist
nieje jednoznaczny zwiqzek pomi~dzy liczbq ludzi z wyzszym (po
wyzej szkoly powszechnej) wyksztalceniem a dynamikq wzrostu 
gospodarczego. W Japonii na 1 milion mieszkanc6w przypada 3548 
naukowc6w i inzynier6w, w USA 2685, we Wsp6lnocie Europejskiej 
1632, a w krajach afTykanskich 53. Tylko gospodarka zatrudniajqca 
wysoko wykwalifikowany personel moze konkurowae na rynkach 
swiatowych. Wartose dodana produktu na 1 kg jego wagi wynosi 
dla: produkcji statk6w handlowych ca 2 US$, dla zwyklego samo
chodu dobrej jakosci okolo 10 US$, dla telewizora kolorowego mniej 
wi~cej 35 US$, dla silnika samolotowego juz 1800 US$, a dla ele
ment6w sztucznych satelit6w okolo 40000 US$. Prosz~ pami~tae, ze 
rzqd i pariament RP pompujq olbrzymie pieniqdze budzetowe i po
zabudzetowe (rozmaite fundusze celowe itp .) w ratowanie prze
myslu 0 wartosci produktu dodanego rz~du kilku $. Nikt nie zasta
nawia si~ nad tym, czy sukces konstrukcyjny Centrum Badan Ko
smicznych PAN w budowie element6w oprzyrzqdowania dla wie
lu mi~dzynarodowych misji kosmicznych nie m6glby zostae wy
korzystany do uruchomienia produkcji. Nie wspominam juz 0 po
wszechnie znanym "problemie" z produkcjq w Polsce material6w 
do budowy tzw. niebieskiego lasera p6lprzewodnikowego. 

4. Aby gospoda r ka polska miala zapewniony do
plyw wysoko wykwalifikowanej kadry, struktura 
nauczania, na wszystkich szczeblach, musi bye no
woczesna i sarna musi sprostae wyzwaniom przy
5 z los ci. Nauczanie jest jednq z tych czynnosci gospodarczo-spo
lecznych, kt6re wymagajq najwyzszych kwalifikacji i dlatego mu
simy zadbae 0 zdecydowanq popraw~ jakosci przygotowania na
szych nauczycieli. Obecna reforma szkolnictwa powszechnego moze 
spowodowae naplyw do szk61 wysoko kwalifikowanej kadry, 0 ile 
towarzyszye jej b~dzie czytelna reforma finansowania szk61 i za
robk6w nauczycieli. Utrzymanie obecnej sytuacji, niezaleznie od 
rozwiqzan administracyjnych reformy oraz zmian program6w na
uczania, doprowadzi do obniZania poziomu nauczania, a tym sa
mym skaze coraz to nowe roczniki uczni6w na niedouczenie i de 
facto przygotuje grunt pod masowe strukturalne bezrobocie w Pol
sce XXI wieku. 

5.Po to, a by szkol n ictwo wyzsze, pub lic zne i pry
watne, sprost al o wymogom ksztalcenia wysoko 
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kwalifikowanych nauczycieli i kadry dla gospodar
ki, samo musi przejsc przez stadium daleko idqcych 
ref 0 r m. Publiczne uczelnie wyzsze praktycznie nie zostaty zre
formowane po roku 1989. Nadal zatrudniajq zbytecznq armi~ 
wiecznych adiunkt6w, stanowiqcych podstawowq sil~ tych orga
nizacj i spolecznych i politycznych, kt6re sprzeciwiajq si~ reformom 
w szkolnictwie wyzszym lub dqzq do zmian obnizajqcych mery to
ryczne progi awans6w naukowych. Wprowadzenie indywidual
nego finansowania studi6w umozliwi zreformowanie uczelni. Po 
stronie reformator6w pojawi si~ bowiem nowy, silny sojusznik
studenci. Studenci zaangazowani osobiscie w finansowanie stu
di6w b~dq, z jednej strony, uczyli si~, chcqc jak najszybciej skon
czyc studia i zminimalizowac swoje koszty, z drugiej strony b~dq 
wywierac presj~ na kadr~ nauczajqcq, kt6ra, znacznie lepiej opla
cana, zacznie dobrze wykonywac swoje obowiqzki9 . 0 tym, ze kla
syczny - panstwowy - model finansowania i zarzqdzania uniwer
sytetami wyczerpal si~, dyskutuje si~ jak Europa dluga i szeroka. 
Ksiqzki takie jak Michaela Daxnera 1st die Uni noch zu retten?10 po
jawiajq si~ coraz cz~sciej. 

6. A b Y w Y c hod z q c y z e z ref 0 r mow any c h u c z e I n i 
absolwenci byli w stanie wniesc w naSZq gospodar
k~ "nowe", mUS Zq byc ksztalce ni p rzez wybitnych 
fa chow c 6 w . To zas mozna osiqgnqc tylko rozwijajqc badania 
naukowe, przede wszystkim badania podstawowe. Historia nie zna 
zakonczonych prawdziwym sukcesem pr6b zadekretowania roz
woju nowych technik i technologii. Caty rozw6j techniki odbywa 
si~ w spos6b niezaplanowany. Rolq pans twa jest wi~c wspieranie 
badaft pOdstawowych. Bez prowadzenia badan naukowych na 
swiatowym poziomie polskie uczelnie nie b~dq w stanie produko
wac dobrze wyksztatconej mlodziezy. To zas oznaczac b~dzie kiep
skq kadr~ w gospodarce, kiepskich nauczycieli i rozkr~cajqcq si~ 
spiral~ cywilizacyjnego upadku kraju. Jednym z podstawowych 
element6w reformy jest zmiana obiegowego (szczeg6lnie wsr6d 

" Wprowadzenie indywidualnego finan sowania studi6w wymaga starannego przy
go towania i - co w 5wietle wydarzen na Uniwersytecie Prowincji British Columbia w 
Kanadzie (studenci-k1ienci domagali si'i! "dost~pu do dyplomu" Ii tylko za to, ze staran
nie uiszczaj'l czesne) wydaje s i ~ konieczne - regl.llacji ekonomiczno-prawnych unie
mozliwiajijcych powt6rzenie si~ kanadyjsklego precedensu. 

IORowohlt Verlag, Reinbek bci Hamburg 1996. POl'. tez: Experlen Jorden! ReJormen 
stall Milliarden , "Der Spiegel", 15lipca 1996. 

20 



UNIWERSYTETY I BADANIA A BOGACTWO NARODOW 

politykow) poglqdU, ze mozna osiqgnqe rzeczywisty post~p tech
niczny bez istotnych inwestycji w badania podstawowe, jedynie 
metodq popierania tzw. zastosowan ll 

Co robic? 

Odpowiedz na to pytanie jest prosta : d z i a I a e. Nalezy bez
zwlocznie przystqpie do przygotowywania ko n kr e t nyc h pla
now refo rmy, uwzgl~dniajqcych wymienione przeze mnie powy
zej punkty. Reforma edukacji i organizacji badan naukowych musi 
bye scisle powiqzana z podj~ciem decyzji co do daIszych etap6w 
rozwoju gospodarczego kraju. Rozwoj edukacji jest jedynym "bez
piecznym", tj. na pewno przynoszqcym korzyse, pociqgni~ciem go
spodarczym. Kierunki reform mUSZq uwzgl~dnie to, czy zamie
rzamy budowae nadal spoleczenstwo wielkich mas nisko wy
ksztalconych pracownik6w, zatrudnionych w rozpisanej na drob
ne (prymitywne - w obu tego slowa znaczeniach) zadania gospo
darce (np. przy tasmie produkcyjnej), czy tez planujemy wejse 
w XXI wiek ze spoleczenstwem przygotowanym do samodzielnej 
dzialalnosci, adaptujqcym si~ dynamicznie do zmieniajqcej si~ zy
wiolowo i w duzej mierze nieprzewidywalnie gospodarki wolno
rynkowej okresu postindustrialnego. Jezeli wybieramy t~ drugq 
opcj~, to musimy zmienie system finansowania wyzszych uczelni. 

Analiza budzet6w renomowanych uczelni prywatnych na swie
cie wykazuje, ze czesne pobierane od student6w, a takZe dochody 
wlasne uczelni nie pokrywajq koszt6w jej prowadzenia. W zalez
nosci od kraju i uczelni procent udzialu czesnego - a wi~c odplat
nosci studentow w kosztach biezqcych szkoly - zmienia si~ od kilku 
do kilkudziesi~ciu . Wyjqtek stanowiq uczelnie typu naszych "szk61 
biznesu", np. Lyon Graduate School of Business RSC, kt6re pobiera
jq olbrzymie czesne i nie prowadzq dzialalnosci typowej dla uczelni 
wyzszych12. Tak wi~c racjonalizacja finansowania szkolnictwa wy-

II R Florida, The Role of the Ul1iversity Leveragmg Talel1t, not Techl1ology, w: "Issues in 
Science and Technology" (NAS - Washington DC, summer 1999), dost<;pny na stronie 
IVww.nap.edu/ issues. 

12 Sytuacja wielu z tych szk61 ulega os tatnio radykalnej zm ianie. Por6wnaj moje 
wyst~pienie w dyskusjach TPKN, op.cit. 
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zszego i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialnosci material
nej studenta za ukonczenie studi6w nie mogq bye utozsamiane z re
zygnacjq budzetu panstwa z utrzymania wiodqcych szk61 0 charak
terze og61nokrajowym. Budzet pans twa b~dzie musial pokrywae 
duzq cz~se wydatk6w uczelni uznanych za wazne dla rozwoju na
uki i kultury narodowej - co w dzisiejszej praktyce oznacza juz ist
niejqce uniwersytety (wraz z akademiami medycznymi) i politech
niki, a w najblizszej przyszlosci takie kilka najlepszych szk61 nie
panstwowych, kt6re osiqgnq poziom uniwersytecki. Wprowadze
nie indywidualnego finansowania studi6w ma wi~c na wzgl~dzie 
nie tyle zapewnienie szkolom wyzszym dochodu, ile zdyscyplino
wanie procesu studi6w i powiqzanie procesu dydaktycznego z moz
liwosciami zatrudnienia absolwent6w poprzez wlqczenie pracodaw
c6w w dzialanie tego systemu. Szkic takiego systemu finansowania 
studi6w sformulowany zostal juz w 1993 roku l3 . 

Reforma szk61 wyzszych nie moze bye ograniczona Ii tylko do 
zmiany sposobu finansowania studi6w. Daleko idqcym zmianom 
(wymuszanym przez, z jednej strony, rewolucyjne zmiany w na
uce, a z drugiej - przez prawa ekonomiczne rynku, w szczeg6lno
sci rynku pracy) musi ulec system nauczania i prowadzenie badan 
na uczelniach. Spora liczba pracownik6w wyzszych uczelni nie 
reprezentuje wystarczajqcego poziomu naukowego i dydaktycz
nego. Odejscie tych ludzi z uczelni to operacja trudna i bolesna; 
odkladanie jej na przyszlosc prowadzie b~dzie do mnozenia ludz
kich dramat6w. Programy nauczania na wi~kszosci wyzszych uczel
ni odzwierciedlajq niefrasobliwosc grona nauczajqcego w stosun
ku do wymog6w rynku pracy, dla kt6rego przygotowujq swoich 
podopiecznych. Programy te muszq ulec istotnym zmianom. Na
rzucanie wqskich specjalnosci juz w poczqtkowych latach nauki 
musi ustqpie miejsca przygotowaniu og61nemu, pozwalajqcemu 
na kr6tkie przygotowanie specjalistyczne, tuz przed zakonczeniem 
licencjatu, lub nieco dluzsze, roczne, przed magisterium. Wi~kszose 
uczelni b~dzie musiala przyjqe dwustopniowy system nauczania, 
przy czym powstale w latach 70. uczelnie pedagogiczne i inzynie
ryjne zapewne nie osiqgnq poziomu potrzebnego do uzyskania 
praw nadawania magisterium. Cz~se obecnie powstalych szk61 

I) L.A. Turski , Czyiby ialosny koniec?, "Sprawy Nauki", styczen 1993. 
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niepanstwowych natomiast rozwinie si~ i otrzyma prawa nada
wania magisteri6w, a w przyszlosci i doktorat6w. 

Spos6b realizacji badan naukowych w Polsce narzucony zostat 
nam przez implantacj~ do naszej tradycji uniwersyteckiej struktu
ry wzorowanej na radzieckiej akademii nauk. M6wi~ tu 0 struktu
rze plac6wek badawczych zarzqdzanych przez PAN, a nie 0 kor
poracji uczonych. Sprawy korporacji pozostajq calkowicie poza 
ramami zainteresowania tego artykulu. 

Koncepcja instytut6w badawczych nie zwiqzanych z procesa
mi dydaktycznymi i realizujqcymi badania podstawowe jest prze
zytkiem okresu zimnej wojny. To prawda, ze w kilku krajach Euro
py Zachodniej stworzono struktury instytut6w badawczych podob
nych do sieci Instytut6w Akademii Nauk ZSRR. PrzykJadem takim 
moze bye francuski CNRS. Wszystkie te gigantyczne struktury prze
zywajq obecnie gl~boki kryzys. Francja jest regularnie targana ulicz
nymi protestami student6w domagajqcych si~ poprawy warunk6w 
naLlczania na "normalnych uczelniach". Grudzien 1997 byl miesiq
cern najwi~kszych w historii Niemiec pokojowych strajk6w studenc
kich. Siee niemieckich tzw. wielkich instytucji badawczych zmienia 
si~ bardzo gwaltownie, korzystajqc z wbudowanej w niq od same
go poczqtku bardzo bliskiej wi~zi z uczelniami. Na przykJad jeden 
z najwi~kszych z tych osrodk6w, Forschungszentrum Julich, jest juz 
niemal calkowicie "obslugiwany" przez student6w i doktorant6w 
z okolicznych (Aachen, Kolonia i Dusseldorf) osrodk6w akademic
kich. Sluzy temu fakt, ze dyrektorzy wszystkich grup badawczych 
w tym osrodku Sq etatowymi profesorami uniwersytet6w, zobowiq
zanymi do prowadzenia zaj~e dydaktycznych. Takie struktura nie
mieckich instytut6w stowarzyszenia Maxa Plancka jest znacznie 
silniej zwiqzana z uniwersytetami niz nasze placowki akademijne. 
Dawna radziecka Akademia Nauk realizowala znacznie bogatszy 
program dydaktyczny niz PAN. Tak wi~c podstawowym proble
mem reformy badan naukowych w Polsce jest radykalna zmiana 
struktury placowek badawczych PAN. Uchwalona w 1998 nowa 
ustawa 0 PAN, przy swych rozlicznych wadach, umozliwia prze
prowadzenie "rewolucji" edukacyjnej w tej instytucji, oczywiscie 
o ile b~dziemy naprawd~ tego chcieli. 

W opublikowanym w 1993 w "Sprawach Nauki" artykule po
stulowalem przeksztalcenie najlepszych placowek PAN w analog 
instytutow Maxa Plancka, proponowalem nawet nazw~ instytu
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tow im. Stanislawa Staszica. Od 1993 roku pojawila si~ nowa ja
kose w naukowym zyciu PAN, a mianowicie niepubliczne szkoly 
wyzsze prowadzone przez pracownikow PAN, ale silnie "stowa
rzyszone" z placowkami. Pierwszq takq szkolq byla Szkola Nauk 
SCislych, pelnoprawna wyzsza uczelnia niepanstwowa, w ktorej 
zaj~cia prowadzq pracownicy kilku instytutow Wydzialu III PAN 
SNS ksztalci mlodziez od pierwszego roku studiow do magiste
rium (uzyskala takie prawa nie bez wielu powaznych trudnosci 
formalnych wynikajqcych z absurd6w polskiego prawodawstwa, 
zapewne najgorszego w srednio cywilizowanych regionach Euro
py). Wielkim sukcesem okazalo si~ otwarcie dwu szk61 0 profilu 
humanistycznym: Wyzszej Szkoly Psychologii Stosowanej i Colle
gium Civitas. Celem reformy plac6wek badawczych PAN powin
no bye ich wlqczenie w proces dydaktyczny. Utworzenie w War
szawie czy Krakowie drugich uniwersytet6w opartych l1a plac6w
kach PAN, wykorzystujqcych ich baz~ lokalowq, bibliotecZl1q, la
boratoryjnq, a takZe zatrudniajqcych naukowo aktywn'l kadr~ tych 
plac6wek win no bye podstawq plan6w reformy. Nieliczne plac6wki 
PAN, kt6re nie moglyby zostae wlqczone w nowo powstajqce uni
wersytety, musialyby alba zostae rozwiqzane (w przypadku niere
prezentowania dostatecznego poziomu naukowego), albo zamie
nione w Jednostki Badawczo-Rozwojowe, utrzymuj'lce si~ przede 
wszystkim z realizacj i zamawianych przez przemysl, rolnictwo itp. 
projekt6w badawczych. Niewielka liczba plac6wek, gl6wnie 0 cha
rakterze uslug publicznych (meteorologia itp.), winna bye finan
sowana niezaleznie od pionu nauki i edukacji. W nowo powsta
lych uniwersytetach, a takZe w juz istniejqcych "starych" uczelniach 
powinny powstae samodzielne katedry oraz nieduze instytuty 
wchodzqce w sklad Stowarzyszenia Stanislawa Staszica, ktorych 
dzialalnose naukowa finansowana bylaby poprzez fundusz Sto
warzyszenia, niezaleznie od budzetu uczelni. Nieza lezni finanso
wo, nieJiczni wybitni uczeni, pracujqcy w tych plac6wkach, stano
wiliby naturalnq baz~ opiniotw6rczq i recenzenckq dla KBN. Po
winni tez sluzye jako rezerwuar opiniodawczy i wspomagajqcy me
rytorycznie dla wladz kraju . Stowarzyszenie Staszica winno wy
korzystae m. in. doswiadczenia organizacyjne Fundacji im. Killa
rna w Kanadzie. 

Realizacja badaft naukowych w innych niz Stowarzyszenie Sta
szica plac6wkach badawczych, uczelnianych czy laboratoriach pry
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watnych (powstanq one zapewne wraz z rozwojem polskiego ka
pitalizmu) powinna bye nadal finansowana w ramach udoskona
lonego systemu projekt6w badawczych KBN. System ten wyma
ga szeregu zmian i poprawek, z kt6rych za najwazniejszq uwazam 
zmian~ w przyznawaniu finansowania dzialalnosci statutowej (kt6
re staloby si~ mniej istotne, gdyby powstalo Stowarzyszenie Sta
szica). Dla najlepszych plac6wek finansowanych przez KBN nale
zaloby wprowadzie mozliwose uzyskania wieloletniego, a nie jed
norocznego, grantu statutowego. Bardzo dobre plac6wki uzyska
lyby wtedy znacznie wi~kszq stabilnose finansowq, niz majq obec
nie, co umozliwiloby im podejmowanie ambitniejszych, dlugofa
lowych program6w badawczych. Taki typ finansowania wymaga 
zdecydowanie ostrzejszej kontroli realizacji badan. Podstawq ta
kiej kontroli powinno bye powolywanie przez KBN zewn~trznej 
Komisji Wizytuj'lcej, dzialajqcej przez caly okres finansowania i do
konuj'lcej wielod niowej merytorycznej i formalno-finansowej jej 
oceny. W wielu dyscyplinach naukowych, na przyklad w naukach 
matematyczno-fizycznych, chemii, biologii czy medycynie, komi
sje te winny miee charakter mi~dzynarodowy. Modelowym roz
wi'lzaniem, kt6re mozna by wykorzystae przy opracowywaniu 
szczeg616w tego elementu reformy, winna bye organizacja Insty
tutu Fizyki Teoretycznej NSF na Uniwersytecie w Santa Barbara. 

Umi~dzynarodowienie ocen projekt6w badawczych powinno 
dotyczye nie tylko calych plac6wek, ale i indywidualnych gran
t6w. Umozliwiloby to znaczne zobiektyzowanie ocen projekt6w. 
W wielu dziedzinach nauki mamy bowiem zbyt mal'l i zbyt silnie 
wewn~trznie powi'lzan'l wsp61nymi interesami grupy specjalist6w. 

Komitet Badan Naukowych powstal w 1990 roku w wyniku 
kompromisu pomi~dzy pomyslami radykalnych zmian w zarz'ldza
niu nauk'l a pr6b'l zachowania "ile si~ da" z dawnego systemu. 
Obojnacza struktura organizacyjna KBN (urzC)d panstwowy i obie
ralna reprezentacja srodowiska naukowego) sprawila, ze bardzo 
pr~dko zdegenerowal si~ on i juz pod koniec pierwszych rZ'ld6w 
solidarnosciowych zaprzestal p rowadzenia dzialan reformatorskich. 
Formula dzialania KBN przezyla si~. Instytucja wymaga komplet
nego przebudowania, a naprawd~ -likwidacji. Prawie zadna z funk
cji KBN, na przyklad prowadzenie konkurs6w na projekty badaw
cze (granty), nie wymaga istnienia urz~du panstwowego w randze 
ministers twa, reszta czynnosci moglaby bye realizowana przez de
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partament nauki vv rozbudowanym ministerstwie edukacji naro
dowej. Idea: wasz urzqd - nasza kontrolujqca rada, w ed lug ktorej 
zbudowano KBN, okazala si~ ulomna, bo rada uczonych nic nie 
byla w stanie kontrolowac i nie kontroluje, poza tym jest nie do przy
j~cia w normalnym demokratycznym pal'tstwie, jakim na poczqtku 
nowego stulecia jest Polska. Likwidacja obecnej struktury KBN 
wymaga rewizji struktury budzetu panstwa, a wi~c modyfikacji 
dzialu 77, innego ulokowania w nim wydatkow na badania nauko
we. Ale to juz sprawa dla specjalistow od prawa finansowego . 

Celowo nie odnosz~ si~ w tym opracowaniu do kwestii finan
sowania dzialalnosci Jednostek Badawczo-Rozwojowych i calego 
kompleksu problemow na styku badan podstawowych i stosowa
nych l4 

. Moje poglqdy w tej sprawie wypowiedzialem juz w innych 
publikacjach. Generalna zasada finansowania badan stosowanych 
przez zainteresowane tymi zastosowaniami podmioty gospodarcze, 
a nie budzet panstwa, wymaga jednak, w realiach naszego procesu 
przemian gospodarczych i spolecznych, pewnych przejsciowych 
modyfikacji. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, stwarzajqca 
mozliwosc intelektualnych i faktycznych naduzyc. W dodatku roz
wiqzania "przejsciowe" majq tendencje do utrwalania si ~ . Sprawa 
ta wymaga bardzo rozwaznego dzialania, wolnego od mogqcych 
prowadzic do omylek ideologicznych " przegi~c"15 . W Polsce nie ma 
nawet zalqzka prawodawstwa reguluji)cego styk badan naukowych 
finansowanych przez budzet panstwa i dzialalnosci gospodarczej. 
Brak nam politykow, ktorzy zechcieliby stworzyc polskie prawo typu 
amerykanskiej ustawy Bayha-Dole . 

Uwagi koncowe 

Powyzsze uwagi i spostrzezenia majq charakter ogolny. Dwa 
najbardziej radykalne elementy proponowanej przeze mnie refor

"W dyskusjach na ten l"em a t cz~sto myli si~ poj~cia nauk technicznych i badaI'l 
stosowa nych. Wiele z nauk technicznych stanowi j'ldro tego, co nazywamy badaniami 
podstawowymi. Z kolei wiele realizowanych obecn ie przez plac6wki uczelniane (na 
przykJad biologiczne) projekt6w badawczych ma charakter typowo stosowany. 

15 Typowym "przegi~ciem '" jest tu powolywani e sie z jednej s trony na zagrozenie 
suwerennosci gospodarczej kraju (cokolwiek mialoby to oznaczac) przez zwolennik6w 
finansowania nieudanych pomysl6w produkcyjnych i koncepcji technologicznych 
z kieszeni podatn ika (tj poprzez budzet paI'lstwa), a z drugiej na abstrakcyjne zasady 
calkowicie wolnego rynku 
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my, zmiana struktury organizacyjnej plac6wek naukowych PAN 
przez utworze nie Stowarzyszenia Staszica oraz wprowadzenie in
dywidualnego finansowania nauczania na wszystkich szczeblach 
szkolnictwa od szkoly podstawowej po uczelnie wyzsze, wyma
gajq dalszego szczeg61owego om6wienia. Wiele element6w tych 
reform omawialem w innych publikacjach i wystqpieniach publicz
nych. Oba projekty reformy wymagajq rozwini~tej, powaznej dys
kusji srodowiskowej i bardzo starannego, uczciwego, wolnego od 
poJi tycznej his terii przeds tawienia go spoleczenstwLl. Reform~ takq 
mozna bowiem przeprowadzic z powodzeniem tylko posiadajqc 
minimum konsensu pomi~dzy liczqcymi s i~ silami spolecznymi 
w kraJu. Niezaleznie jednak od ideologicznych podtekst6w refor
m~ takq musimy podjqc, jezeli nie chcemy, aby w XXI wieku Pol
ska stala s i ~ gospodarczq, intelektualnq i kulturalnq czarnq dziurq, 
oddzielonq blotnistq miedzq od nowoczesnej, ustabilizowanej Eu
ropy i zmurszalym plo tem od nieprzewidywalnego mocarstwa na 
Wschod zie. 

lUKASZ TURSKI, ur. 1943, prof. dr hab ., fizyk teoretyk. Czlonek zarzijdu Towarzystwa 
Popicrania i Krzewienia Na uk ora z wielu zawodowych towa rzys tw naukowyc h na 
swiecie. Auto r ponad stu prac naukowych z fizyki, opublikowanych w czasopismach 
zagra nicznych, kilkudziesi'i'ciu artykul6w popularno-nau kowych, licznych audycji ra
diowych i cykJu program6w te lewizyjnych 0 fizyce. Autor wielu a rtykul6w polemicz
nych 0 nauce i edukacji. Laureat nagrody im. H. Stein hausa. 
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Z PROF ANDRZEJEM WISZNIEWSKIM, MINISTREM 
NAUKI, I PROF JERZYM ZDRAD!\, WTCEMINISTREM 

EDUKACJI NARODOWEJ ROZMAWIA JAROSLAW GOWIN 

JAROSLAW GOWIN: Artykul profesora Turskiego przynosi bardzo suro
wq diagnoz£, staml nauki I szkolnlctwa wyzszego w Polsce, ale tez formu
luje bardzo konkretne postulaty zmlan. ezy Panowle - jako "ludzie po
dw6jnego powolania ": zarazem uczeni i ministrowie odpowiedzialnl za 
polltyk£, pmistwa wobec tych dwu dziedzln- zgadzacie sir; z propozycjami 
profesora Turskiego? 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: AZeby zgadzac si~ z propozycjami, trze
ba podzielac generalnq diagnoz~ . Tymczasem ja nie zgadzam si~ 
z opiniq profesora Turskiego, ze n auka i edukacja znajdujq si~ w sta
nie kryzysu. Zacznijmy od poziomu polskiej nauki. Dysponujemy 
duzq i dobrze wyksztalconq kadrq pracownik6w badawczych (ok. 
85 tys. os6b, czyli, przeliczywszy na peine zatrudnienie, 3,1 % wszyst
kich Polak6w w wieku produkcyjnym). W rankingu publikacyjnym 
przeprowadzonym przez hladelhjskq baz~ danych Instytutu Infor
macji Naukowej zajmujemy 21-22 miejsce posr6d wszystkich kra
j6w swiata. W minionym szescioleciu liczba polskich publikacji od
notowanych w tej bazie wzrosla 0 40% i daj Bozt', by wszystkie dzie
dziny zycia spolecznego i gospodarczego naszego kraju odnotowy
waly taki post~p. Aby jednak ten obraz nie byl zbyt r6zowy, trzeba 
dodac, ze inne panstwa odnotowujq szybszy przyrost "produktyw
nosci" publikacyjnej. W ostatnich szesciu Jatach wyprzedzily nas 
Korea, Brazylia i Tajwan. Pierwszy z tych kraj6w odnotowal rekor
dowy, blisko pi~ciokrotny wzrost liczby publikacji. 

Z kolei w przypadku szkolnictwa wyzszego zdarzylo si~ 
w ostatniej dekadzie cos fenomenalnego : liczba student6w wzro
sla ponad czterokrotnie. Prognoza PAN sprzed pi~ciu laty przewi
dywala, ze w roku 2010 liczba student6w w Polsce b~dzi e wynosi
la 1,3 miliona. Tymczasem juz obecnie mamy ich blisko 1,5 milio
na l Dzisiejsze wsp6lczynniki scholaryzacji w Polsce znajdujq si~ 
na poziomie kraj6w najbardziej rozwini~tych. 
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To, co m6wi~, nie oznacza, ze nauka i szkolnictwo wyzsze nie 
maji:j powaznych problem6w i ze wszystko w ich ogr6dku jest cu
downe. Problem6w i slabosci jest wiele, lecz nie nazywalbym ich 
kryzysem. Chyba ze przyji:je taki:j interpretacj~ slowa "kryzys" , jaki:j 
przedstawil swego czasu prezydentJ.F Kennedy. Ot6z powiedzial 
on, ze w j~zyku chinskim slowo to zapisuje si~ dwoma znakami, 
z kt6rych pierwszy oznacza zagrozenie, a drug} - szans~. Czy tak 
jest naprawd~, trudno mi powiedziee, bo nie znam chinskiego. 

JERZY ZDRADA: Podzielam p rzekonanie ministra Wiszniewskie
go, ze w Polsce nie ma kryzysu nauki ani kryzysu szkolnictwa 
wyzszego, tak jak poj~cie to powszechnie si!i' rozumie. Nie znaczy 
to bynajmniej, ze nie dostrzegamy zjawisk niekorzystnych, kt6re 
powinny bye jak najszybciej usuni!i'te. Paradoksalnie zresztq, cZ!i'se 
z nich jest konsekwencji:j dynamicznego rozwoju r6znorodnych 
form ksztakenia w ostatnich 10 latach, po wprowadzcniu w zycie 
obecnie obowii:jzuji:jcej ustawy 0 szkolnictwie wyzszym z 1990. 
Przywr6cona zostala w6wczas autonomia uczelni, zlikwidowane 
limity przYi!i'e na studia i prze lamany monopol panstwa przez 
otwarcie moi.liwosci zakladania niepanstwowych szk61 wyzszych. 
Wyzwolilo to ogromne aspiracje edukacyjne, tlumione poprzed
nio timitowaniem dost!i'pu do wyksztakenia sredniego og61no
ksztakqcego oraz wyzszego wszelkich typ6w. Obserwujemy wiel
ki p~d do studi6w: w 1990 mielismy niespelna 390 tys. student6w, 
o ich obecnej liczbie wspominal juz minis ter Wiszniewski. Przed 
rokiem 1989 wykszta!cenie wyzsze mialo jedynie 6% Polak6w. Dzis 
ilose ta wzrosla do ok. 8%. To ciqgle trzy razy mniej niz w krajach 
zachodnich, ale zadna chyba inna galqz zycia spolecznego nie roz
wija si!i' tak dynamicznie jak szkolnidwo wyzsze. 

Zdajemy sobie jednak spraw!i', ze ten dynamiczny rozw6j ilo
sciowy nosi w sobie takZe powazne zagrozenia d la poziomu ksztal
cenia oraz uprawiania nauki w szkolach wyzszych. A wynika to 
na przyklad z faktu, ze w tym samym czasie kadra nauczycieli aka
demickich w zrosla tylko 07%. Zwi!i'kszylismy dwukrotnie liczb!i' 
studiujqcych na bezpla tnych studiach dzienn ych w Llczelniach 
panstwowych (publicznych), ale 40% studiuji:jcych w tych uczel
niach pobiera nauk!i' w systemie zaocznym, coraz ostrzej ocenia
nym z powodu wyraznego obnizenia poziomu. W szkolach wy
zszych niepanstwowych blisko 80% miodziezy to studenci zaocz
ni. A wi!i'c rozw6j liczebny stud i6w - mam tego peinq swiadomose 
- to jeszcze nie wszystko. 
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Jeieli w ciqgu ostatnich dziesi~ciu lat nauka i szkolnictwo wyisze rozwi
jajq si~ tak dynamicznie, Jak Pal10wie to rysujq, skqd w takim razie pO
wszechne w srodowisku naukowym narzekal1ia l1a ich kondycjf? 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: Do pewnego stopnia jest to zj awisko 
og6lnoswiatowe. Mialem niedawno okazj~ rozmawiae z grupq rek
tor6w niemieeki.eh. Standard ich pracy jest pod kazdym wzgl~ 
dem mniej wi~cej pi~ciokrotnie wyzszy nil, w Polsce, a mimo to 
skarzq si~ dokladnie na to samo co polscy uczeni . Pow6d tego jest 
prosty: nauka staje si~ coraz kosztowniejsza i zaczyna brakowae 
na niq srodk6w nawet w krajach bardzo bogatych. Stqd koniecz
nose alba selektywnego wyboru dziedzin, kt6re otrzymujq finan
sowe wsparcie, alba podzial r6wnomierny, lecz nie na miar~ po
trzeb. 

Drugi pow6d narzekan to oczywiscie zap6i nienia, kt6re prze
j~lismy w spadku po PRL. I nauka, i szkolnictwo wyzsze niewqt
pliwie Sq biedne. Nie jest jednak tak, aby grozita im smiere gtodo
wa. Z budzetu panstwa na nauk~ przeznaczamy zaledwie 0,45% 
PKB, ale i tak wyprzedzamy pod tym wzgl~dem na przyklad Ir
landi~, Portugali~, Czechy czy W~gry. Tyle ze w tych krajach PKB 
na glow~ mieszkanca jest znacznie wyzsze niz w Polsce. Problem 
nie pol ega wi~c na niedocenianiu przez pans two znaczenia nauki, 
lecz na tym, ze ciqgle jestesmy bardzo ubogim krajem i ze PKB jest 
niski. Powiedzmy sobie szczerze, ze gdy Polska wejdzie do Unii 
Europejskiej w roku 2003 czy 2004, to b~dzie najubozszym z kra
j6w unijnych. 

Niekorzystna jest takZe proporcja naklad6w na nauk~ plynq
cych ze srodk6w budzetowych oraz z instytucji przemyslowych 
czy gospodarczych. W kraj ach rozwini~tych 60% srodk6w prze
znaczonych na nauk~ plynie spoza budzetu, a tylko 40% asygno
wanych jest przez panstwo. U nas proporcje Sq odwrotne. 

Wreszcie, jak to eelnie ujql w "Polityce" profesor Andrzej Ry
chard, "poziom zadowolenia spoleczenstwa zalezy nie od tego, na 
ile jest lepiej niz wczoraj - ale od tego, na ile jest gorzej, niz chcie
libysmy, zeby bylo". A my zawsze por6wnujemy si~ do Niemiec, 
USA, Francji czy Finlandii, gdzie PKB na mieszkanca jest 4-5 razy 
wi~ksze niz w Polsce, a nie do Tureji ezy Meksyku, gdzie jest zbli
zone do polskiego. 

JERZY ZDRADA: Dodalbym do tego, ze au torzy krytycznych opi
nii 0 stanie polskiej nauki i szkolnietwa wyzszego analizuj qc na
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klady na nauk~ i szkolnictwo wyzsze, mowiq na ogol tylko 0 srod
kach przeznaczanych na nie z budzetu. To jednak zafalszowanie 
rzeczywistosci, gdyz trzeba dodae do tego srodki plynqce z gospo
darki oraz drugie tyle srodkow wkladanych w szkolnictwo wyzsze 
bezposrednio z kieszeni studiujqcych. To tez jest cz~se PKB. 

Mamy wi~c do czynienia nie tyle z kryzysem nauki, co z kry
zysem samopoczucia niektorych srodowisk akademickich, ktory 
manifestuje si~ w spektakularnych akcjach czy w chwytliwych 
haslach, iz dosz!o na przyklad do "krwawienia zylnego nauki pol
skiej" . 

Oczywiscie, to, co powiedzialem, nie oznacza, ze zarowno szkol
nictwo wyzsze, jak i nauka nie potrzebujq krokow naprawczych. 
Pytanie tylko, jak powinny wyglqdae zmiany, co obejmowae i jak 
daleko powinny si~gae. 

Wielkq zalelq tekstu profesora Turskiego jest to, ie nie poprzestaje on na 
krytyce, ale zglasza bardzo konkretne projekty zmian. Czy, zdaniem Pa
n6w, idq one we wlasciwym kierunku 7 

ANDRZEJ WISZNlEWSK1: Artyku! profesora Turskiego, ktory prze
czyta!em uwaznie dwa razy, przypomnial mi sentencj~ mowiqcq, 
iz nalezy l~kac si~ dwojakiego typu ludzi: tych, ktorzy nie chcq 
zadnych zmian, i tych, ktorzy chcq zmienic wszystko ... 

Profesor Turski, zdaniem Pana Ministra, chce zmian rewolucyjnych? 

ANDRZEJ WISZNIEWSKl: Takie wrazenie odnioslem. Chce cal
kowicie zmienie zasady funkcjonowania i finansowania uczelni, 
chce zupe!nie przeksztalcic zasady dzialania placowek Polskiej 
Akademii Nauk, chce likwidacji Jednostek Badawczo-Rozwojo
wych, a wreszcie chce wyslae mnie na bezrobocie przez likwidacj~ 
Komitetu Badan Naukowych... Mowiqc serio, we wszystkich kry
tycznych uwagach profesora Turskiego na temat funkcjonowania 
wymienionych instytucji zawiera si~ sporo prawdy, gdyby jednak 
postulowane w artykule rozwiqzania wprowadzie w zycie, przy
niosloby to polskiej nauce zdecydowanie wi~cej strat niz korzysci. 
Nalezy bowiem pami~tac, ze nauka nie znosi rewolucyjnych zmian. 

Przykladem Sq wnioski dotyczqce finansowania nauki. Teza, ze 
budzet panstwa powinien finansowae przede wszystkim badania 
podstawowe, zas badania stosowane czy wdrozeniowe powinny 
bye finansowane z kasy przemyslu, to teza falszywa. Na potrzeby 
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naszej rozmowy przygotowalem dane pokazujqce, jaki procent 
srodk6w budzetowych przeznaczonych na nauk~ kierowany jest 
na badania podstawowe w innych krajach. Wybralem grup~ moz
liwie reprezentatywnq, skladajqcq si~ z kraj6w 0 najr6znorodniej
szych sposobach finansowania, tradycjach naukowych i dorobku: 
Meksyk, Irlandi~, Hiszpani~, Francj~ i Stany Zjednoczone. W tym 
ostatnim kraju na badania podstawowe przeznacza si~ 47% srod
k6w budzetowych, we Francji - 48%, w Hiszpanii - 35%, w Irlan
dii - 50 %, w Meksyku - 68%. Tymczasem w Polsce badania pod
stawowe pochlaniajq 55% srodk6w budzetowych. To wyliczenie 
pokazuje, ze w naszym kraju badania podstawowe nie Sq kopciusz
kiem. Dalsza zmiana proporcji to wzorowanie si~ na Meksyku, 
a przy calej sympatii dla tego wspaniaiego panstwa nie jestem pe
wien, czy to najlepszy wzorzec. 

Z artykulu profesora Turskiego przebija duch, kt6ry, w moim 
przekonaniu, powinien wreszcie przestae nas straszye. Mam na mysli 
dzielenie nauk, kt6re wymagajq dofinansowania, na podstawowe 
i stosowane. Z punktu widzenia finansowania nauka powinna bye 
dzielona na dobrq nauk~ i zlq nauk~. Podkreslalem to podczas nie
dawnej uroczystosci wr~czania nagr6d Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Przyznaje si~ je w spos6b bardzo mqdry - w roku 1999 do
ceniono dzieio humanisty, dzielo przyrodnika i dzielo technika. 
Bowiem nauka dobra to dobra nauka. Koniec, kropka. J esli nie uzna
my tej oczywistej prawdy, to dojdziemy do absurdu, kt6ry, niestety, 
ciqgle jeszcze w Polsce pokutuje: ze przedstawiciele nauk technicz
nych dopominajq si~ 0 wyzsze srodki, bo to ich odkrycia zwi~kszajq 
innowacyjnose gospodarki, przedstawiciele nauk podstawowych 
domagajq si~ priorytet6w finansovvych, bo od tego zalezy, czy spo
leczenstwo b~dzie rozumiee mechanizmy rZqdzqce rzeczywistosciq, 
a humanisci alarmujq, ze bez szczeg6lnej troski finansowej 0 ich 
dziedzin~ zagrozona b~dzie tozsamose narodowa .. . Przyznam, ze 
mnie tego typu myslenie zupelnie nie odpowiada. 

JERZY ZDRADA: Podobna zasada uzaleznienia wysokosci przy
dzielanych z budzetu srodk6w od jakosci wynik6w powinna obo
wiqzywae w szkolnictwie wyzszym. Juz dzis zresztq uczelnie ma
jqce uprawnienia do prowadzenia studi6w doktoranckich, a wi~c 
kadr~ i osiqgni~cia naukowe na wyzszym poziomie, otrzymujq 
wyzsze srodki. Tak wi~c postulat profesora Turskiego, by sprzqc 
finansowanie uczelni z jakosciq ich pracy, jest juz, cz~sciowo przy
najmniej , wprowadzony w zycie. 
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Jak wobec tego oceniacie Panowie propozycje proJesora Turskiego dotyczq
ce zmiany sposobu Jinansowania szkolnictwa wyzszego? ezy wprowa
dzenie jednolitego systemu Jinansowania studi6w, zrywajqcego z Jikcjq 
ich bezplatnosci, nie pozwoliloby na zlikwidowanie Jaktycznej nier6wno
sci w dostfpie do edukacji? 

JERZY ZDRADA: Bye moze propozycja oblozenia wszystkich 
uczestniczqcych w procesie ksztalcenia rownymi oplatami za na
uk~ dalaby si~ konstytucyjnie uprawomocnie zasadq rownosci 
wszystkich obywateli w dost~pie do ksztalcenia. Potrzebna jednak 
bylyby jeszcze aprobata spoleczna. Tymczasem takiej aprobaty nie 
ma. Wszelkie projekty cz~sciowego choeby wprowadzenia odplat
nosci za studia spotykajq si~ z niech~ciq opinii publicznej. Przy tym 
zqdajqcy bezplatnej nauki nie biorq pod uwag~ faktu, ze juz dzis 
okolo 60% studiujqcych moze si~ ksztalcie tylko dlatego, ze placi 
calkowity koszt nauki w szkolach niepublicznych oraz znacznq 
cz~sc w panstwowych. Bezwzgl~dny zJ.kaz pobierania oplat 
w uczelniach pubJicznych zamknie drog~ do nauki ponad 400 tys. 
mlodziezy! Totez w projekcie nowego prawa 0 szkolnictwie wy
zszym przewidujemy bezplatnq nauk~ dla wszystkich najlepszych 
kandydatow, ktorzy wypelniq limit miejsc finansowanych z budze
tu panstwa. 

Paradoksalnie, nier6wnosc szans petryfikowana jest przez obecny system. 
Jeili przyjrzec sif statystykom, okazuje sif, ze przytlaczajqca wifkszosc 
student6w wywodzi sif z rodzin dobrze sytuowanych i mieszkajqcych 
w duzych miastach. Procent mlodziezy wiejskiej, kt6ra traJia na studia 
wyzsze, jest dramatycznie niski. Formalna bezplatnosc studi6w Jaktycz
nie uprzywilejowuje najbogatszych, pozbawia natomiast mozliwosci ko
rzystania ze studi6w warstwy ubozsze. 

JERZY ZDRAOA: Ma Pan racj~. To n iekorzystne zjawisko wynika i 
z tego, ze koszty utrzymania si~ w d uzych miastach przekraczajq 
mozliwosci wielu rodzin, i z tego, ze szkoly prowincjonalne (choe 
i z nich wywodzi si~ wielu olimpijczykow) jeszcze odbiegajq od 
poziomu renomowanych liceow, daj my na to, w Warszawie czy 
Krakowie. 

Musimy jednak pami~tae, ze caly p roblem dotyczy nie tylko 
Polski. W wielu krajach europejskich istnieje tradycja bezplatnosci 
i powszechnego dost~pu do studiow. Sq to kraje na ogol znacznie 
bogatsze od nasI a i one nie wytrzymujq ci~zaru finansowania szkol
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nictwa wyzszego z budZetu. Ci~za r ten rosnie nie tylko ze wzgl~

du na wzrost liczby student6w, ale przede w szystkim ze wzgl~du 
na wzrost koszt6w nauki, zWiqzany z powstaniem nowych dzie
dzin, koniecznosciq unowoczesniania apara tury itp. Pami~tac jed
nak trzeba, ze podstawowe prawo obywatelskie, jakim jest po
wszech ny i rowny dost~p do edukacji, do wyksztalcenia wyzsze
go zalezy nie tylko (lub nawet nie tyle) od bezplatnosci (to jest je
den ze sposob6w realizacji prawa do edukacji), ale i od kilku in
nych czynnik6w, na kt6re u nas zwraca si~ mniejszq uwag~, a 
w kazdym razie angazujq one mniejsze emocje. Isto tne znaczenie 
rna system pomocy materialnej, kt6ry p rzelamywalby barier~ eko
nomicznq, jakq stwarza dla ogromnej wi~kszosci kandydat6w na 
studia koszt pobytu w duzym osrodku akademickim. Warto sobie 
przypom niec, ze do 1990 s tudia byly bezplatne, tyle ze ani nie po
wszechne, ani dost~pne, bo obwarowane niskimi limitami p rzy
j ~ c . To wtedy wlasnie powstaly ogromne dysproporcje mi~dzy 
mlodziezC) ze wsi i malych miast w stosun ku do absolwent6w szk61 
z duzych osrodk6w akademickich. I n ic tu nie mogly zaradzic osla
wione "punk ty za pochodzenie". Potrzeba wi~c powszechnego 
systemu stypendialnego oraz rozszerzonego systemu preferencyj
nych kredyt6w dla student6w. Zostalo to juz w prowadzone od 
1998 roku i dla ok. 130 tys. stanowi rzeczywistc) pomoc materialnq. 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: To bolesna prawda, ze w Polsce istnie
je faktyczna nier6wnosc w korzystaniu ze szkolnictwa wyzszego, 
zwiqzana nawet nie z pochodzeniem spotecznym, lecz - jak za
uwazyt pan m inister Zdrada - z miejscem zamieszkania. Wystanie 
dzisiaj dziecka do osrodka uniwersyteckiego to dla w ielu rodzin 
pr6g nie do pokonania. Dlatego zgadzam si~ z poglqdem, ze dar
mowa szkola wyzsza to dofinansowanie Iudzi lepiej sytuowanych. 
To do nich trafia cala pula, bo biedniejsi i tak nie Sq w stanie z dar
mowosci skorzystae z tego prostego powodu, ze w og61e nie stac 
ich na wyslanie dziecka na studia do Warszawy, Krakowa czy Wro
dawia. 

W tym miejscu w projektach profesora Turskiego dos trzegam 
pewnq niekonsekwencj~. Z jednej strony, chcialby zwi~kszyc r6w
nose dost~pu do studi6w, a z drugiej - postuluje likwidacj~ wy
zszych szk61 zawodowych. Tymczasem przy calej ulomnosci sys
temu szk6t zawodowych daje on szans~ zdobycia wyzszego wy
ksztalcenia duzej cz~sci mtodziezy m ieszkajqcej na prowincji. AI
ternatywq bytaby rozbudowa nieprawdopodobnego programu 
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stypendialnego oraz wielki og61nonarodowy wysitek budowania 
dom6w akademickich. 

JERZY ZDRADA: Wyzsze szkoly zawodowe to jeden z waznych 
sposob6w przelamywania barier w dost~pnosc i studi6w. Tych szk61 
jes t w tej chwi li 14, wszystkie poza dotychczasowymi osrodkami 
akClde mickimi, a w nast~pnych latach powsta nie za pewne jeszcze 
ki lka, na p rzyklad na tzw. ,,~kianie wschodniej". Majct one jednq 
wieIkq przewag~ nad p odobnymi szkolami fun kcjonlljqcymi choe
by w Niemczech, a mianowicie nie Sq slepym za utkiem edukacyj
nym, nie zamykaj q absolwentowi drogi do daIszego ksztalcenia, 
jesli okaze si~, ze jego kwalifikacje intelektllalne i status material
ny pozwalajq na to. Z naszych obserwacji wynika, i.e przez cz~se 
studiujqcych wyzsze szkoly zawodowe traktowane Sq jako wst~p 
do pelnego wyksztalcenia akademickiego. Warto podkreslie takZe 
ito, ze studia dzienne Sq w tego typll szkolach bezplatne Uwa
zam, ze wyksztalcenie wyzsze na poziomie licencjackim, zdobyte 
w wyzszej szkole zawodowej lub na pierwszym stopniu studi6w 
w uczelni akademickiej powinno bye udzialem jak najszerszej rze
szy mlodziei.y. To wazne z uwagi na potrzeby kadrowe rozwijajq
cego si~ kraju. 

Problem finansowania studiow budzi bardzo gorqce emocje. CZ?SC studen
tow zdobywa wyksztalcenic na studiaeh dziennyeh, ktore sq bezplatne. Co
raz liezniejsza staje si~ jednak grupa tyeh, ktorzy studiujq w systemie za
oeznym, slono za to plaeqc Czy jest to rozwiqzanie sprawiedliwe? A z dru
giej strony, poziom studiow zaoeznyeh jest na ogol tak niski, ze mowienie 
owyzszym wyksztaleeniu jest w tym przypadku tworzeniem fikeji . 

JERZY ZDRADA: Studia zaoczne to nie wynalazek ostatniej deka
dy - istnialy przez caly okres powojenny. Natomiast faktem jest 
ich niezwykle gwaltowny rozw6j, bardzo cz~sto ponad mozliwo
sci dobrej dydaktyki i opieki ze strony kadry akademickiej, a w kon
sekwencji z zaniZaniem wymagan prograrnowych. Uczelnie "otwo
rzyly si~" dia wszystkich, kt6rzy za nauk~ gotowi s'! placic, bo dy
plom rna juz powaznq war tose rynkowq. Stalo si~ tak r6wniez dla
tego, ze na poczqtku la t 90. uczelnie zacz~ly odczuwae wyrazny 
spadek na klad6w na studen tao Wiqzalo si~ to i ze skromnosciq srod
k6w budzetowych przeznaczanych na szkoln ictwo w yzsze, i 
z gwaltownym zwi~kszeniem si ~ liczby studilljqCych, kt6re nastq
pilo wraz ze zniesieniem limitu miejsc na studiach dziennych. 
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Naklady budzetowe nie naditzaty za dynamikq wzrostu liczby stu
dentOw. 

Rozumiem, i e studia zaoezne potraktowano jako "zastrzyk" finan sowy 
dla podupadajqeyeh uezelni. ezy jednak przynoszq one jakqkolwiek innq 
korzysC? 

JERZY ZDRADA: O czywiscie, ze tak. Przy wszystkich zastrzeze
niach do poziomu studiow zaocznych podnoszq one ogolnq kul
tur~ spoleczenstwa. Mimo wszystkie braki, 0 ktorych mowilismy, 
lepiej jest ksztalcic, lepiej otwierac dost~p do nauki. W przyszlosci 
dzieci obecnych studentow zaocznych b~dit mialy znacznie wi~k
sZit szans~ uzyskania gru ntownego wykszta!cenia. 

Poza tym, podobnie jak wyzsze szkoly zawodowe, studia za
oczne zwi~kszajq dost~pnosc wyksz ta!cenia wyzszego. Dzi~ki nim 
prawie pot miliona osob uzyskalo dost~p do wiedzy akademickiej . 
Wiemy, i.e jest to dost~p ulomny i staramy si~ temu przeciwdzia
lac. W gruncie rzeczy jednak poziom studiow zaocznych zalezy 
od odpowiedzialnosci poszczegolnych uczelni. Majit one au tono
mi~ i same decydujit 0 skali rozwoju tej formy studiow. 

To prawda, i.e mogit tutaj pojawiac si~ rozmaite patologie. Rada 
Glowna Szkolnictwa Wyzszego postulowala wprowadzenie zasa
dy, zeby liczba stuclentow zaocznych nie mogla w uczelniach pan
stwowych przekraczac liczby studentow dziennych. Niestety, nie 
wszystkie uczelnie stosujit si~ do tego warunku. Znam przypadki 
uczelni panstwowych, w ktorych studentow zaocznych jest trzykrot
nie wi~cej niZ dziennych. Tego typu patologie trzeba zwalczac. Jesz
cze gorzej wyglitda sytuacja w uczelniach niepanstwowych. Tylko 
23% studen t6w uczy si~ tam w systemie dziennym. B~dz iemy za
biegac, by przyj~ta zostala twarda zasada, ze liczba miejsc na stu
diach bezplatnych nie moze byc mniejsza od liczby miejsc platnych. 

Pan Minister mowi, i e studia zaoezne zapewniajq "u lomny" dost fP do 
wiedzy. Przygotowujqe sif do wydania tego numeru "Znaku ", rozma
wialem z wieloma osobami pracujqeymi na najlepszyeh uezelniaeh, jak 
Uniwersytet ]agiel/onski ezy Uniwersytet W17rszawski. Wszysey zgodnie 
twierdzili, ie poziom studiow zaoeznyeh jest r ad y k a I n i e niiszy od po
ziomu studiow dziennyeh. Ten ostatni zresztq takie sif obnii a, i ze wzgl~du 
na przepraeowanie nauezyeieli akademiekieh, "ehalturzqcyeh" na zajfeiaeh 
dla zaoeznyeh, i ze wzglfdu na to, i e wzrost liezby student6w dziennych 
przekracza kadrowe i organizaey)J1e moiliwosei uczelni. 
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ANORZEJ WISZNIEWSKI: Zdaj~ sobie spraw~ z wielu niedociq
gni~c wyst~puj qcych w systemie studi6w zaocznych. Jest on wa
dliwy i niesprawiedliwy. Oaje si~ wyksztatcenie drugiego gatun
ku i pobiera si~ za to pieniqdze. Zmiana tego stanu rzeczy musi 
jednak troch~ potrwac. 

Natomiast blisko dwukrotne w por6wnaniu z sytuacjq sprzed 
roku 89' zwi~kszenie si~ liczby uczqcych si~ na studiach dziennych 
musiaio odbic si~ niekorzystnie na poziomie nauczania. Miejmy jed
nak swiadomosc, ze wsz~dzie na swiecie poziom wyksztatcenia jest 
zr6znicowany. W Stanach Zjednoczonych jest okolo 3600 uczelni i 14 
milion6w student6w (a wi~c dziesi~ciokrotnie wi~cej niz w Polsce). 
Ale poziom wyksztaicenia, jakie mozna odebrac w niekt6rych coUe
ge' ach amerykanskich, jest niekiedy nizszy od poziomu najslabszych 
studi6w zaocznych w jakiejs prowincjonalnej szkole zawodowej 
w Polsce. Oczywiscie, niekt6re uniwersytety amerykanskie dajq 
wyksztaicenie na najwyzszym poziomie swiatowym, ale czesne si~
ga kilkudziesi~ciu tysi~cy dolar6w za rok. Olatego takq wag~ przy
wiqzuje si~ tam do rankingu uczelni i z zwiqzku z tym tak bardzo 
zr6znicowane Sq pensje ich absolwent6w. I dlatego tez ksztatcenie 
dzieci jest tam traktowane jako inwestycja. 

Bye maze najwifkszym problemem w Polsce nie jest zr6znicowanie pozio
mu uczelni, ale to, ze nawet najlepsze z nich dajq bardzo mizerne wy
ksztalcenie. Uczelnie okazaly sif do tegostopnia nieprzygotowane do przy
jfcia wifkszej liczby studentow, ze cZfsto nie sq oni w stanie dostac sif na 
wyklady, bo nie mieszczq sif w salach .. . 

JERZY ZORAOA: To odosobnione przypadki , wyst~pujqce na naj
bardziej popularnych kierunkach, takich jak prawo, marketing czy 
ekonomia. 

ANORZEJ WISZNIEWSKI: Srodki przekazu naglosniajq przypad
ki skrajne. Gdyby na polskie szkolnictwo podstawowe patrzec oczy
ma dziennikarzy, trzeba by uznac, ze na porzqdku dziennym jest 
to, ze uczen goni nauczycielk~ z siekierq ... W rzeczywistosci prze
ci~tna sytuacja polskich uczelni nie jest najgorsza. Jesli chodzi 0 ka
dry, to na jednego pracownika naukowego przypada mniej wi~cej 
tyle samo student6w co na Zachodzie. Znacznie gorzej jest pod 
wzgl~dem infrastruktury, zar6wno budowlanej, jak laboratoryj
nej. Tutaj inwestycje absolutnie nie nadqzajq za wzrostem liczby 
uczqcych si~. A juz najgorzej wyglqda uposazenie nauczycieli aka
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demickich, kt6re powinno bye znacznie wyzsze. Z tym wiqze si~ 
inny problem. Profesor Turski wspomina 0 zjawisku "drenazu 
m6zg6w". Moim zdaniem obecnie ten drenaz jest znikomy. Nato
miast dramatem jes t "drenaz p61m6zg6w", czyli wieloetatowose 
w szkolnictwie wyzszym. lej praprzyczynq jest niski poziom wy
nagrodzen. Ta wieloe tatowose zabij a zar6wno rzetelne nauczanie, 
jak i dobrq nauk~ . Jest niemozliwe, by profesor pracujqcy na czte
rech etatach byl w stanie dobrze wykonywae obowiqzki nauczy
cielskie, prowadzie badania, kierowae zespolem mlodych wsp61
pracownik6w, promowae doktor6w itp. Wieloeta towose to rak, 
kt6ry toczy srodowisko naukowe. 

JERZY ZORAOA: ... i kt6rego b~dzie bardzo trudno pokonae. Ola 
kadry akademickiej istnieje olbrzym i rynek pracy na uczelniach 
niepanstwowych. Praca w nich jes t znacznie lepiej wynagradza
na. Kiedy wi~c ktos polknie bakcyla stosunkowo la tw ych zarob
k6w, trudno mu si~ z tego wyzwolie. Zaczyna koncen trowae si~ 
na pracy dydaktycznej, a rezygnujqc z samodzielnej pracy nauko
wej , po pewnym czasie zaczyna na zaj ~ciach dydaktycznych jedy
nie reprodu kowac to, czego nauczyl si~ dawno temu. Doby ani 
tygodnia nie da si~ rozciqgnqe, nie da si~ tez pokonae zm~czenia 
zwiqzanego z dojazdami do in nego miasta. Zaczyna si~ odtwarzae, 
odczy tujqC wyklady z poz61klych kartek ... 

Ministerstwo podj~lo pewne dzialania majqce ograniczye tego 
rodzaju sytuacj~. Wywoluje to jednak bardzo ostrq reakc j ~ ze stro
ny tych srodowisk akademickich, kt6re chcq utrzymania obecne
go stanu. Projekt nowego prawa 0 szkolnictwie wyzszym zawiera 
przepisy regulujqce t~ sfer~, wprowadzajqc m.in. defjnicj ~ podsta
wowego miejsca pracy, co b~dz i e s i~ wiqzae z odpow ied n imi 
uprawnieniami akademickimi uczelni. Mozliwe jednak b~dzie 
dodatkowe zatrudnienie, na przyklad w uczelni niepublicznej, bo 
zdajemy sobie spraw~ , ze brakuje kadry uczqcej. 

ANORZEJ WISZNIEWSKI: A niedob6r ten w dodatku gwaltow
nie by si~ pogl~bil, gdyby zrobie to, co proponuje profesor Turski, 
czyli przetrzebie na uczelniach adiunkt6w. Dzisiaj Sq oni silq nap~
dow'! dydaktyki. 

Panowie podkreslacie skalf zmiall, Jakie dokonaly sif na polskich uczeI
niach. Gdy jednak zdarza mi sif, ze wchodz? w mury uniwersytetu, mam 
poczucie, jakbym znajdowal sif w skansenie PRL. Wsz?dzie potworna biu
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rokracja, cz~sto towarzyszy jej spontaniczna nieiyczliwosc wobec "peten
ta" (w ten sposob z regu ly traktuje si~ studentow), na ogol tei kompletny 
balagan organizacyjIlY ... 

JERZY ZDRADA: Nie ma Pan racji. Kazda duza uczelnia panstwo
wa powaznie "odchudzila" swojq administracj~. Mozna podac inne 
pozytywne przyklady. Wiele uczelni inwestuje pieniqdze uzyska
ne z oplat za studia zaoczne w rozw6j infrastruktury dydaktycz
nej. Przykladowo uniwersytety warszawski i torunski wybudowaly 
wspaniale obiekty dla w ydzial6w prawa przy symbolicznym tyl
ko udziale minis terstwa edukacji. 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: Funkcj~ rektora Politechniki Wrodaw
skiej pelnilem w latach 1990-1996. Kiedy obejmowalem swoje sta
nowisko, zatrudnionych bylo 7500 os6b. Gdy odchodzilem, bylo 
juz tylko 4 300 etat6w. W tym samym czasie liczba student6w wzro
sla dwukrotnie. Cokolwiek zlego mozna by powiedziec 0 szkol
nictwie wyzszym, nie ma w Polsce innej dziedziny, kt6ra w takim 
stopniu zwi~kszylaby efektywnosc wykorzystania ludzi. Na tomiast 
musz~ przyznac, ze "stosunek do klienta", k t6rym na uczelniach 
jest student, pozostawia wiele do zyczenia. Niestety. 

Przejdimy do organizacyjnych propozycji profesora Turskiego. Postuluje 
on zmian~ struktury szkolnictwa wyiszego przez przeksztalcenie Polskiej 
Akademii Nauk. Czy podzielacie Panowie opini~, ie PAN w obecnym 
ksztalcie jest instytucjq anachronicznq? 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: M6wiqc 0 PAN, trzeba rozr6znic Aka
demi~ jako korporacj~, grupujqcq ok. 250 czlonk6w krajowych, 
b~dqcych najwybitniejszymi uczonymi w swych dziedzinach, oraz 
okolo 80 plac6wek badawczych PAN, gdzie uprawia si~ g16wnie 
badania, kt6re wielu nazywa podstawowymi. Zreszt'! poziom tych 
plac6wek - choc oczywiscie nie wszystkich - jest wysoki. Zgadzam 
si~ z profesorem Turskim, ze prowadzenie tych badan w oderwa
niu od nauczania stawia znak zapytania co do ich spolecznej przy
datnosci. Natomiast uwazam, ze tworzenie prywatnych uczelni 
w jednostkach PAN nie jest wlasciwym srodkiem zaradczym, bo
wiem tworzy struktur~ panstwowo-prywatnq z wszystkimi zagro
zeniami takiego polqczenia. Mnie marzy si~ stworzenie na bazie 
konsorcjum jednostek PAN w Warszawie - a moze i w innych mia
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stach Polski - uniwersytetu obejmujqcego wielki obszar dziedzin, 
od technicznych, poprzez scisle, przyrodnicze po spoleczne i hu
manistyczne. Powinna to bye uczelnia panstwowa, finansowana 
przez MEN dokladnie tak sarno, jak finansowane Sq inne uczelnie. 
Co rozwiqzaloby wiele problem6w finansowych plac6wek Akade
mii oraz stworzylo znakomitq ofert~ edukacyjnq dla polskiej mlo
dziezy. Niestety niewiele moich marzen rna szans~ na spelnienie. 

Kolejny z postulat6w profesora Turskiego idzie jeszcze dalej: tym razem 
chodzi jui nie 0 przeksztaicenie, lecz 0 likwidacjr; Komitetu Badan Na
ukowych. 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: KBN powstal jako instytucja lqczqca 
cechy typowego ministerstwa nauki oraz organu dzielqcego srod
ki finansowe. W panstwach bogatych te funkcje pelniq na og6l 
odr~bne instytucje. KBN podejmuje decyzje kolektywnie. Cialo 
kolegialne sklada si~ z pi~ciu os6b nominowanych przez premiera 
oraz dwunastu wybieranych przez srodowisko naukowe w wy
borach powszechnych raz na trzy lata. Jest to wi~c rodzaj hybrydy 
lqczqcej cechy rZqdowo-samorzqdowe. Pod wplywem demokra
tyzacji zycia panstwowego na poczqtku lat 90. Komitet mial stae 
si~ strukturq demokratycznq. Ma zatem wszystkie zalety demo
kracji i wszystkie jej wady. 

Cl6wna wada polqczenia funkcji ministerstwa z funkcjq agen
cji dzielqcej pieniqdze polega na tym, ze biezqca dzialalnose zwiq
zana z podzialem pieni~dzy utrudnia koncentracj~ na tym, co jest 
podstawowym obowiqzkiem ministerstwa nauki, mianowicie two
rzeniu panstwowej polityki naukowej. Za let~ KBN stanowi z kolei 
to, ze pod wzgl~dem ekonomicznym jest on rozwiC)zaniem bardzo 
tanim. Znam wiele swiatowych agencji rozwoju nauki - najtansza 
z nich na swoje koszta operacyjne zuzywa 3% srodk6w, kt6re dzieli. 
Jedna z typowych, National Science Foundation w Stanach Zjed
noczonych, zuzywa 5%. Komitet Badan Naukowych wydatkuje 
na siebie 0,7%. 

Profesor Turski podniosl szereg L,i!fzut6w, z n iekt6rymi si~ zga
dzam. Cz~se z nieprawidlowosci dzialania Komitetu zostanie usu
ni~ta juz niedlugo, po nowelizacji ustawy 0 KBN, kt6ra decyzje 
zwiqzane z politykq naukowq przesunie na ministra nauki, nato
miast decyzje agencyjne, dotyczC)ce konkretnego podzialu srod
k6w, pozostanq nadal w gestii zespol6w wybieralnych. Bye moze 
za pi~e-siedem lat b~dzie mozna zlikwidowae KBN. Czyms jed

40 



KRYZYS PO CHINSKU 

nak trzeba go bEi'dzie zastqpic. Czym? Na pewno osobnym Mini
sterstwem Nauki, z oddzielnym gmachem, personelem, lanciami 
oraz odr~bnymi agencjami, ktore rowniez bEi'dq mialy wlasny bu
dynek, personel i samochody... BEi'dzie to naturalnie rozwiqzanie 
bardziej funkcjonalne, ale na pewno kosztowniejsze. 

Do obowiqzkow KBN nalezy nie tylko tworzenie polityki na
ukowej, ale takZe przedstawienie rzqdowi wizji finansowania na
uki polskiej i zapewnienie srodkow budzetowych na realizacjEi' 
tej polityki. Zrobilismy plan rozwoju szkolnictwa wyzszego na 
najbJizsze dziesiEi'ciolecie z zalozeniem 15-procentowego realne
go wzrostu naklad6w na naukEi' corocznie. Jest to mniej wiEi'cej 
ten sam procent wzrostu, jaki miala od roku '80 gospodarka ko
reanska. Nie ludimy si~, ze sytuacja Korei, ktora na nauk~ wyda
je dzisiaj 2,8% PKB, zmienila si~ nagle w ciqgu roku. Korea wy
startowala w roku '80 z pozycji nizszej niz tal kt6rq obecnie zaj
muje Polska. OsiqgnEi'la jednak bardzo szybki rozw6j gospodar
czy i wprowadzila r6wnolegle bardzo wysoki, okolo 15-procen
towy w skali roku, przyrost nakladow na nauk~. Jesli przyj~liby
smy taki model finansowania, moglibysmy miec nadziejEi', ze p6j
dziemy takq samq drogq jak Finlandia, Korea czy Irlandia . To jest 
typowy model: nie zmiany skokowe, lecz staly wzrost PKB i na
klad6w na nauk~. 

Czy rzeezywiscie zm/any te powinny dokonywac sir stopniowo7 Czy nie 
natrafiamy tu na blrdrze kolo? PolityC1j m6wiq mianowieie, ze ze wzro
stem naklad6w na szkoln ietwo wyzsze trzeba poezekac ai Polska sir wzbo
gaei, tymezasem rozw6j gospodarki zalezy przeeiei od tempa rozwoju edu
kaeji i nauki. 

ANDRZEJ WISZNIEWSKI: Co do edukacji -zgoda. Na calym swie
cie uwaza si~, ze przelozenie wzrostu poziomu edukacji na rozw6j 
ekonomiczny jest bezdyskusyjne. Natomiast teza 0 wplywie na
uki na gospodark~ jest prawdziwa w skali globalnej. W skali nie
wiC\kiego, zacofanego technologicznie kraju, jakim jest Polska, 
zwiqzek taki nie jest wcale tak oczywisty. Kiedy m6wimy 0 nap~
dzie cywilizacyjnym, mamy na mysli przede wszystkim innowa
cyjnosc, ktora moze miec jednak wieloraki charakter. Wszystkie 
kraje szybko rozwijajqce si~ przechodzily przez trzy jej etapy. 

Pierwszy, przez imitacj~, czyli przenoszenie do swojego kraju 
obcych rozwiqzan technicznych. Tak robili na poczqtku JapOJ1czy
cy i Korea(lczycY. Drugi, wyzszy etap to import rozwiqzan i mo
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dyfikowanie ich poprzez dostosowanie do wlasnych potrzeb. Pol
ska znajduje si~ mi~dzy pierwszym a drugim etapem. Etap trzeci 
to innowacyjnosc przez wlasnq mysl technicznq - wi~kszosc roz
wiqzan. powstaje wtedy we wlasnym kraju i wyraznie wyst~puje 
nadwyzka eksportu mysli technicznej nad importem. W globali
zujqcym si~ swiecie zaden kraj, nawet Stany Zjednoczone, nie osiq
gnie w pelni tego etapu. 

Maim zdaniem dla Polski najwi~kszym nap~dem rozwoju 
technicznego jest import technologii. (Fiat czy Daewoo bardziej 
przyczynily si~ do rozwoju technologicznego polskiej motoryza
cji niz wszystkie rozprawy naukowe wykonane przez polskich 
uczonych w ostatnim 50-lee-iu) . A to dlatego, ze dla innowacji nie 
wystarczy nawet najznakomitszy model sprawdzony w labora
torium. Innowacja wymaga zastosowania idei w skali przemy
slowej, a wi~c calej otoczki technologicznej , produkcyjnej i mar
ketingowej. Dlatego tak wazna jest edukacja, bo dzi~ki niej b~
dziemy wiedziec, co importowac i jak z importowanych techno
logii uzyskac najlepszy efekt. Naszq wlasnq mysl technicznq tez 
juz zresztq wykorzystujemy w coraz wi~kszym stopniu, moder
n izujqc i przeksz talcajqc importowane technologie, a gdzienie
gdzie - choc jeszcze niesmialo - tworzqc wlasne rozwiqzania. Oby 
przej scie do stanu posredniego pomi~dzy drugim a trzecim eta
p em innowacyjnosci bylo rychle . 

JERZY ZDRADA: Jest jeszcze jeden pow6d, dla kt6rego zmiany 
mUSZq dokonywac si~ stopniowo. Tym powodem jest niech~c sro
dowiska akademickiego do radykalnych reform. Propozycje pro
fesora Turskiego z pewnosciq zostalyby oprotestowane przez wi~k
szosc tego srodowiska, kt6re z jednej strony narzeka, ale z drugiej 
broni status quo. Na podstawie moich doswiadczen ministerialnych 
mog~ powiedziec, ze nawet oczywiste, zdawaloby si~, ulepszenia 
napotykajq op6r, wynikajqcy na przyklad z odmiennego pojmo
wania interesu wlasnego srodowiska czy tez konkretnej uczelni. 
Totez zamiast reform bardzo cz~sto mamy d,!zrnie do zmiany szyl
du, co ma zaspokoic ambicje, ale nie zmienia jakosci pracy. Nie 
przypadkien, mimo deklaratywnej akceptacji potrzeby nowego 
prawa w szkolnictwie wyzszym propozycje konkretnych rozwiq
zan. dotyczqcych zasad finansowania, praw pracowniczych, upraw
nien. wladz uczelni , nadzoru ministerialnego, cial przedstawiciel
skich itd . przyjmowane Sq z widocznym trudem. Cz~sto brakuje 
oceny calosci systemu, ~a to autonomi~ pojmuje si~ jako pelnq 
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swobod~ dzialania bez respektowania obowiqzujC)cego prawa. I to 
tez jest istotny element sytuacji w szkolnictwie wyzszym, tak jego 
cz~sci publicznej, jak n iestety zwlaszcza wiel u niep ublicznych szk61 
wyzszych Opory przed niezb~dnymi zmianami widae wi\,c nie 
tylko - jak chce profesor Turski - w srodowiskach politycznych. 
Takie reakcj e wyst\,pujC) tez u dose glosnej cz\,sci srodowiska aka
demickiego. 

Na koniec chciatbym prosic Panow 0 krotkie przedstawienie najblizszych 
planow kierowanych przcz Panow ministerstw. Jakich zmian mogq w nie
dalekiej przyszlosci oczekiwac nauka i szkolnictwo wyzsze? 

JERZY Z DRADA: Podsumujmy na jpierw to, co juz zrobione. 
W szkolnictwie wyzszym od kilku lat dokonujC) si\, wazne zmiany, 
zmierzajqce do rozszerzenia dost\'pnosci do wyksz taicenia (nowe 
szkoly, kredyty, pomoc stypendialna), reorganizacji systemu ed u
kacyjnego (od szkoly sredniej, przez trzystopniowe studia wyzsze 
po studia doktoranckie), rozbudowy i unowoczesnienia bazy dy
daktyczn ej, wprowadzenia sprawnych mechanizm6w powszech
nej kontroli jakosci ksz talcenia. 

Konczy si~ p ierwszy okres zmian, zapocz"tkowany w roku 
1990. Dzis wyrai niej niz kiedykolwiek widac, ze po trzebne jest 
nowe prawo 0 szkolnictwie wyzszym, pozwalaj"ce mu na wy
pelnianie misji zgodnie z potrzebami rozwijajC)cego si\, kraju, a za 
razem eliminowanie naroslych w ostatnich latach barier rozwo
ju oraz patologii. Projekt nowego prawa 0 szkolnictwie wyzszym 
zostal przez MEN przygotowany. Mam nadziej\" ze jeszcze w tym 
roku ustawa zostanie przez parlament uchwalona. Proponuje
my w niej rozwi"zania, kt6re usunC) mankamenty prawa, tahe 
te, 0 kt6rych pisze profesor Turski (notabene od czasu gdy pisal 
swc) polemik~, projekt bardzo si\, z mienil), uporzC)d kujC) system 
organizacyjny szkolnictwa wyzszego (jest to jed no z najpilni ej 
szych zadan.!) i wprowadzC) instytLlcje czuwajC)ce n ad jakosciC) 
ksztaicenia. 

Ale po drodze jest jeszcze kilka problem6w, z kt6rymi musi 
sobie radzie samo srodowisko akademickie - od walki z narusza
niem etyki pracy naukowej i dydaktycznej, przez wlasciw" polity
k\, kadrowC) i drogi awansu naukowego, po odbudowanie w nie
jednym srodowisku mechanizm6w krytyki nau kowej. Bez tego nie 
rna co rnyslec 0 powstrzyrnaniu zjawiska obnizania jakosci pracy 
szk61 wyzszych i poszczeg6Inych ich pracownik6w. 
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ANDRZEJ WISZNIEWSKI: Nowelizowana Ustawa 0 KBN zmie
nia podzial kompetencji decyzyjnych w Komitecie. I tak, za poli
tyk~ naukowC) odpowiedzialny b~dzie Minister Nauki, a za decy
zje W sprawie finansowania poszczeg61nych jednostek - wybie
ralne zespoly i ich sekcje opiniodawcze. Przy czym to Minister b~
dzie okreslal zasady, wedlug kt6rych te podzialy b~dC) realizowa
ne. W tym wzgl~dzie sformulowalem priorytety. 

Pierwszym z nich jest p rio r y t e ted u ka c y j ny, wspierajC)cy 
badania zwiC)zane z zapewnieniem wysokiego i nowoczesnego 
procesu ksztalcenia na poziomie wyzszym, ponad wyzszym, jak 
i ksztalcenia ustawicznego. Orugi to p rio r y t e tin now a c y j ny, 
polegajC)cy na wspomaganiu tych badall, kt6re majC) wplyw na uno
woczesnienie produkcji i ustug, zwi~kszajC)c konkurencyj nosc na
szej gospodarki. Trzeci wreszcie to priorytet globa l izacyj
ny, wspierajC)cy polskie zespoly badawcze w zakresie wsp6!pracy 
mi~dzynarodowej, szczeg61nie pod kC)tem ich udzialu w progra
mach ramowych Unii Europejskiej. Programy te - a od stycznia 
1999 Polska jes t pelnoprawnym uczestnikiem 5. Progra mu Badan, 
Rozwoju Technicznego i Prezentacji - sC) dla polskiej nauki i go 
spodarki wielkC) szansC) i wielkim wyzwaniem. 5. Program b~dzie 
tez niejako weryfikacjC) naszych aspiracji naukowych, b~dzi e swo
istym zewn~trznym audytem polskiej nauki. W nowym roku zycz
my sobie, by ta weryfikacja potwierdzala nasze aspiracje. 

Na koniec chcialbym wr6cic do teks tu profesora Turskiego. Jak 
widac z moich wypowiedzi, z wi~kszosciC) przedstawionych w nim 
tez nie zgadzam sj~. Ale uwazam, ze tekst ten jest wazny i potrzeb
ny. Bowiem, jak powiadal Harvey Cox, "najwazniejszym zadaniem 
intelektualisty jest »myslec inaczej«". Uwazam, ze zadanie to pro
fesor Turski wypelnil, za co wyrazam mu szczere uznanie. 
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godzin lub braku moiliwosci osiqgnifxia ksiqiek. Stosunek 

administracji uczelnianej do student6w jest cZfsto 
skandaliczny. Nauczyciele akademiccy tei nieraz traktujq ich 

jak uciqiliwq masf. 

MOZE SI~ 


POZBIERAMY... 

Marcin Ku la 

Daloby si~ latwo znalei.c wiele okolicznosci tlumaczqcych kry
zys szkolnictwa wyzszego. Nie od dzis prawie wsz~dzie na swie
cie przezywa ono permanentne klopoty, wynikajqce z trud nosci 
dos tosowania insty tucji powstalej w sredniowieczu do potrzeb 
spoleczeitstwa masowego. Uniwersytety powstawaly jako szkoly 
przeznaczone dla elity. Powstawaly jako typowe dla dawnych wie
k6w korporacje oraz jako takie ins tytucje, w kt6rych gl6wnym in
strumentem ksztalcenia mialo byc czeladnictwo u m is trza. Wie
le ich podstawowych zalozeit utrzymato si~ - ale staly si~ one za
razem molochami, kt6re majq realizowac edukacj~ wielkich grup. 
Nowa funkcja niezbyt wsp61gra z korporacyjnosciq, samorzqdno
sciq, wybieraniem rektor6w, dziekan6w i dyrektor6w instytutow 
oraz z ideq bezposredniego kontaktu ucznia z mistrzem. Dzis po
trzebujemy nie wybieralnych funkcyjnych, Iecz dobrych menedze
row, ktorzy wsrod Iudzi nauki zdarzaj q si~ bardzo rzadko. Specja
lista od rachun kowosci faraon6w nie musi znac si~ na finansach 
dzisiejszych. Prawd~ m6w iqc, dobrego badacza nawet szkoda na 
zarzqdc~ czegokolwiek. 

Jako bardziej bezposrednie przyczyny kryzysu m ozna wymie
nic najpierw zniszczenia wojenne, a potem grzechy PRL - takie 
jak wyniesiona z komu nizmu niska p roporcja student6w w sto
sunku do liczby m lodziezy, niedoinwestowanie uczelni, cz~s to 
"chory" sposob rekrutacji kadry. Takq przyczynq jest tez powola
nie Polskiej Akademii Nauk, kt6ra w obecn ej formie po prostu nie 
ma racji bytu. 
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W dalszej kolejnosci mozna oczywiscie przywolac ogranicza
nie wyda tk6w z budzetu pans twa na szkolnictwo wyzsze pO Wiel
kiej Przemianie. Gdyby nie obawa przed posC)dzeniem 0 nad awa
nie na fali prawicowo-nacjonalistycznej, mozna by powiedziec, iz 
"tajemne sily" sprzysi~gly si~ , by polskie szkolnictwo padlo - i tak 
bowiem wszystko, co nowe, winno plynqc z Zachodu. Gdy jakas 
instytucja w nauce dowiodla, ze potrafi funkcjonowac dobrze, spa
daly na niC) ciosy - miejmy nadziej ~, ze nie smiertelne (mow a 0 Fun
dacji na rzecz Nauki Polskiej). 

Mozna wskazywac na fakt, ze wymiana kadry na uczelniach 
jest z natury dlugotrwala - a wi~kszosc z nas nie chcialaby zapew
ne brutalnie pogTClzac nawet tej cz~sci profesury, kt6rej trudno 
byloby usprawiedliwic dzis swoje istnienie (jak to zresztq wymie
rzyc i uzasadniC?) . Z kolei wielu dynamicznych koleg6w utracili
smy, gdyz po la tach myslenia 0 spoleczel1stwie uzyskali mozliwosc 
spolecznego dzialania. Niekt6rzy sposr6d nas wyladowali swojq 
energi~ w zakladaniu szk61 prywatnych - co jest zarzutem nie tyle 
pod adresem koleg6w, ile raczej pod adresem panstwowych uczel
ni, kt6re nie potra fily wykorzystac mozliwosci tkwiqcych w uczo
nych. Trzeba zdac sobie spraw~, ze z pewnego punktu widzenia 
sytuacja na uczelniach byla w czasach komunizmu komfortowa: 
przychodzilo do nas wielu uczciwych i ideowych ludzi, kt6rzy nie 
chcieli bC)dz nie mogli wyladowywac swego potencjalu tw6rczego 
gdzie indziej. Dzis mozliwosci pozauczelniane dla ludzi fachowych 
i zapalonych Sq znaczn ie wi~ksze; trudno oczekiwac, by z nich nie 
korzystali. 

Wszystko powyzsze - poza tezq 0 tajemnym spisku - jest naj
pewniej prawdq. Uczciwie trzeba jednak dodac jeszcze jeden czyn
nik, moze najpelniej t1umaczqcy stan rzeczy: u padek ducha sro
dowiska naukowego. Wbrew marksizmowi to duch - przynajmniej 
w tym wypadku - stanowi 0 sile materii, n ie zas odwrotnie. W kon
cu bywaly w his torii Polski ci~zki e czasy, gdy - mimo oczywistych 
ograniczen - srodowisko dawalo z siebie bardzo duzo i mialo cie
kawe wyniki. Tymczasem dzis nawet is tniejqce mozliwosci pozo 
stajq nieraz nie wykorzystane. Przykladowo w humanistyce zdu
miewajqco malo kandydat6w zglasza si~ na stypendia zagranicz
ne Fundacj i na rzecz Nauki Polskiej dla mlodych doktor6w. 

Zgoda, ze samq silq ducha nie stworzy si~ urzqdzen badaw
czych w fizyce - ale juz w humanistyce Iiczy si~ p rzede wszystkim 
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mys! i ch~e. Zgoda, ze wsp6lczesna humanis tyka tez musi miee 
pieniqdze na sale wykladowe, podr6ze, ksiqzki, komputery, na
wet zas najbardziej id ealistyczni humanisci muszq jese. Odnosi si~ 
jednak w razenie, ze srodowisko "traci par~". Moze odzyskaloby 
jq, gdyby dae mu wi~cej pieni~dzy - ale, powt6rzmy, nieraz trud
nosci i ograniczenia wywolywaly zryw mysli humanistycznej i p~d 
hurnanist6w do pracy, podczas gdy dzis tak chyba nie jest. W sro
dowiskach akademickich brakuje nawet nacisku na zdobywanie 
wi~kszej ilosci pieni~dzy na potrzeby nauki. Moze nasi nast~pcy 
lepiej dadzq sobie rad~ z nowq epokq. 

P6ki to nie nastqpi, dzialajq czynniki, kt6re budzq szczeg6lnq 
obaw~. Pierwszym z nich jest radzenie sobie z brakiem pieni~dzy 
drogq potencjalnie n iebezp iecznq - poprzez zwi~kszanie liczeb
nosci student6w. Nieraz zaniedbuje si~ nawet sprawy elementar
ne, 11a przyklad dosta rczenie jednego krzesla pod jednq studenc
kq pllp~. Ostatnio przyszla do mnie jakas przerazona mlodziutka 
studentka, m6wiqc, ze na sali jest tak pelno, iz po prostu nie moze 
si~ zmiescie na zaj~ciach. Wziqlem wi~c pierwsze z brzegu krzeslo 
z mojego (skqdinqd dzielonego z wieloma osobami!) pokoju w jed
nq r~kq, drugq wziqlem studentk~ pod rami~, wnioslem krzeslo 
do sali i jq na nim usadzilem. M6j wlasny syn niedawno opowia
dal mi, jak usilowal dostae si~ na jakies zaj~cia - prawda, ze akurat 
atrakcyjne: "Na dwie godziny przed terminem ustawilo si~ w ko
lejce trzech mocno zbudowanych student6w, kt6rzy zatarasowali 
sobq korytarz. Przyj~to w wi~kszosci tych, kt6rych oni chcieli miee 
w grupie". M6j syn nie jest ulomkiem, ale nie rna tez gabaryt6w 
i wagi atlety. Nie dostal si~. Wielu dobrym studentom nie udaje 
si~ dostae na zaj~cia, kt6re pragn~liby wybrae - a taka mozliwose 
powinna bye istotq studi6w. 

Pewnego razu zapytalem popularnego wsr6d student6w kole
g~-profesora, w jaki spos6b rozwiqzuje on spraw~ rekrutacji na 
swoje zaj ~cia. "Wszedlem do sali, gdzie kl~bil si~ tlum - odpowie
dzial- i poprosilem, zeby zostalo dziesi~e os6b. Wr6cilem po paru 
minutach i bylo dziesi~C". Wyobrazilem sobie polamane kosci na 
parterze budynku i postanowilem podejse do sprawy bardziej hu
manitarnie. Potencjalnym kandydatom na moje zaj~cia kazalem 
pisae u siebie prace roczne w ciqgu roku poprzedzajqcego - by na 
ich podstawie wyselekcjonow ae uczestnik6w. Przez caly rok mia
lem z tym zawracanie glowy. Jeden z kandydat6w powiedzial, ze 
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chce pisac prac~ 0 produkcji motocykli SHL w Polsce Ludowej. 
PomySlalem sobie "Nasz student, nasz pan" i udalem si~ do archi
wum, gdzie przy pomocy tamtejszych doradc6w znalazlem sto
sowny material. Gdy wr6cilem na Uniwersytet, student powiedzia t 
mi, ze juz go motocykle nie interesujq. Uprzedzilem go wi~c, ze 
jesli nast~pnym razem zechce pi sac 0 parowozach, to u kolegi. 

Prawda, ze czasem wyznaczenie jakiegos, nawet niewysokie
go progu eliminacyjnego rozwiqzuje problem radykalnie. Gdy 
w tym roku jako warunek przyj~cia na seminarium postawilem 
napisanie w tydzien kr6tkiej pracy na zada ny temat, zglosilo si~ 
bardzo niewielu student6w. Czasem odnosi si~ wrazenie, ze ta rze
ka plynie w spos6b nieuregulowany tam, gdzie teren stawia naj
mniejszy op6r. To tez nie jest ideal uczelni. 

Ubocznq, ale niezwykle przykrq konsekwencjq duzej liczby stu
dent6w jest zdarzajqce si ~ pisanie przez nich prac z odnosnikami 
i cytatami robionymi "na oko", nagminne sciqganie, zamawianie 
prac za pieniqdze, wyludzanie podpis6w bez ucz~szczania na za
j~cia, moze nawet zdawanie egzamin6w za kogos. Studenci jed
nych kierunk6w piszq prace kolegom z innych wydzial6w, dla kt6
rych dana specjalizacja jest przedmiotem pobocznym, ale w jej 
ramach tez si~ zadaje jakies referaty. Przykre to, ale "mozliwosci 
czyniq zlodziej6w". Nie rna co udawac naiwny'"ch i m6wic, ze stu
denci powinni miec wysokie morale . Moze powinni, ale nie za
wsze majq. Jesli na uczel ni spotyka si~ wr~cz ogloszenia z nume
rami telefon6w, kt6rych autorzy proponujq odplatne napisanie ta
kich czy innych prac, oznacza to, ze proceder jest tak nagminny, iz 
nawet nie kr~puje ogloszeniodawc6w. Obawiam si~, ze sprawa 
posla Anusza jest tylko wierzcholkiem g6ry lodowej. Brak bardziej 
zazylego kontaktu z prowadzqcymi zaj~cia ulatwia takie praktyki, 
a w kazdym razie w og6le nie sklania do wysilku (znajomy stu
dent: "W liceum nauczyciele jakos bardziej potrafili nas zach~cic 
do robienia czegos"). 

Od znacznej liczby student6w pobiera si~ pieniqdze wedlug 
zasad stojqcych juz nie tylko na pograniczu prawa, ale chyba poza 
gra nicq moralnosci. Sytuacja kadry jest w tej kwestii bardzo trud
na. O sobiscie najch~tniej glosowalbym przeciwko optatom - przy
naj mniej w takiej formie, w jakiej dzis Sq pobierane. Mam jednak 
swiadomosc, ze nie tylko zwi~kszenie mojej pensji, ale wr~cz kup
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no srodkow czystosciowych dla mojego Wydzialu zalezy od stu
denckich pieni~dzy. 

Przyjmuje si~ zbyt wielu studentow bez refleksji, czy na tych 
ludzi b~dzie zapotrzebowanie na rynku pracy. Mowi si~: "No coz, 
my swiadczymy uslug~, a jesli oni chcq jq kupic, to ich sprawa...". 
Wspomaga sil;' takie stanowisko argumentem, ze celem studiow 
jest studiowanie (w pewnym sensie oboj~tnie czego), a nie przy
uczenie do konkretnego zawodu. Skoro jednak stajemy na takim 
stanowisku, a rynek pracy zglasza zapotrzebowanie na mlodych 
ludzi z dobrq prezencjq, dyplomem, znajomosciq komputerow i j~
zykow obcych, to moze urzqdimy naszym podopiecznym raczej 
jakies studia ogolnohumanistyczne niz specjalistyczne. Nauczmy 
studentow rozumiec, mowic, pisac, zachowywac si~, dajmy im 
oglad~ towarzyskq oraz porcj~ wiadomosci, ktore powinien posia
dac po prostu kazdy kulturalny czlowiek - zamiast m~czyc ich na 
przykJad archeologiq, na ktorq w tej chwili nota bene przyjmujemy 
zdumiewajqco duzo kandydatow. Skqdinqd, niezaleznie od troski 
o ich przyszlosc, warto pami~tac, ze sfrustrowana masa inteligen
tow poszukujqcych zaj~cia to potencjalnie straszna sila. Nawet je
sli archeolodzy uzbrojeni w szpachelki zrobiliby najpewniej mniej
sze wrazenie od demonstrujqcej zbrojeniowki czy gornikow, to par~ 
burzycielskich ruchow spolecznych nap~dzanych przez inteligen
cj~ znalazloby si~ w dziejach ... 

Przy dzisiejszych masach studentow efektywne nauczanie tra
dycyjnymi metodami uniwersyteckimi nie wchodzi w gr~. Osobi
sty, zindywidualizowany kontakt z prowadzqcym zaj~cia jest rzad
kosciq, zwlaszcza na wczesnych etapach pobytu na uczelni. Trze
ba tez miec na uwadze, ze w wypadku mnostwa kandydatow ich 
"swiadectwo dojrzalosci" z pewnosciq nie jest swiadectwem doj
rzalosci do studiow wyzszych. Nie umiejq wypowiadac si~, czy
tac, pisac. Sami 0 tym w iedzq, a wi~c tym bardziej unikajq realiza
cji takich zadan. Zdumiewajqca liczba mlodych ludzi przedstawia 
si~ jako cierpiqcy na dysleksj~ i dysgrafi~. Nie sposob zakwestio
nowac potwierdzajqcych to zaswiadczen lekarskich - ale jesli Sq 
one zasadne, to chyba mamy do czynienia z jakqs epidemiq prze
oczonq przez sluzb~ zdrowia. Osobnym zagadnieniem Sq studen
ci polonijni, zwlaszcza zza wschodniej granicy. Od pewnego cza
su pojawia sil;' ich coraz wi~cej. Sq cz~sto ile przygotowani oraz, co 
wazniejsze, wychodzq z innego niz nasz systemu ksztalcenia. Nad
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to w wielu wypadkach niestety Sq przyzwyczajeni, ze kombina
cjami oraz prosbami mozna wiele uzyskae. Wlasciwie wszyscy spo
sr6d nich powinni bye otoczeni indywidualnq opiekq. Przewaznie 
nie Sq - czego rezultaty bywajq oplakane. 

Konsekwencjq m.in. ub6stwa finansowego z jednej strony, 
a z drugiej pojawienia si~ dodatkowych zr6del dochod6w (w po
staci choeby oplat od student6w) jest dajqcy si~ zaobserwowac 
proces "kawalkowania" uczelni . Wydzialy zaczynajq zye odr~bnym 
zyciem, a instytuty tworzq osobne "organizmy " w ramach wydzia
16w. Poniewaz srodowisko ma jednak swiadomose, ze jest to 
sprzeczne z ideq uczelni i ksztalcenia, wi~c cZli'sto sprawa jest roz
wiqzywana w spos6b najprostszy: m6wi si~ mianowicie studen
tom, ze okreslonq cz~se zaj~c winni dobrac z oferty przedstawia
nej przez inne plac6wki uczelniane. Nawet nie pomaga sili' im 
w tym wyborze (by juz nie wspomniec 0 braku og6lnouczelniane
go spisu zaj~c!). Inne plac6wki z kolei nie chcq przyjmowae "ob
cych" student6w, a juz na pewno nikt z pracownik6w nie ma ocho
ty na egzaminowanie dodatkowych os6b. W konsekwencji prze
lewa sili' przez uczelni~ masa mlodych ludzi poszukujqcych do
datkowych zaj~c, jedynym zas kryterium poszukiwania jest zgod
nose godziny wykladu z obowiqzkowym planem oraz latwose za
liczenia . W tym kierunku pcha student6w zresztq nie tylko wygo
da, ale takZe okolicznose, iz ocena liczqca si~ do sredniej rzutuje na 
stypendium. Na m6j ogloszony w tym roku wyklad monograficz
ny z historii Kuby (zaliczenie na podstawie obecnosci!) zglosilo si~ 
65 os6b z r6znych wydzial6w. Nawiasem m6wiqc, musz~ poinfor
mowac 0 tym Ambasad~ Kuby, kt6ra nareszcie b~dzie mogla do
niesc z Polski cos pozytywnego. Powracajqc jednak do rzeczy po
waznie, wypada mi skonstatowac, iz w takie zainteresowanie aku
rat Kubq po prostu nie uwierz~. W wypadku wielu student6w 
wyb6r tego wykladu byl z pewnosciq motywowany czynnikami 
oportunistycznymi (na marginesie: przy sprawdzeniu podpis6w 
na liscie podczas ostatniego spotkania wylapalem trzy podpisy os6b 
nieobecnych; mog~ si~ oczywiscie pocieszac, ze reprezen towaly 
one "zaledwie" 6% obecnych). 

Osobnq sprawq jest kwestia rozliczen za przyjmowanie u sie
bie student6w z innych wydzial6w. Skora coraz wi~cej czynnosci 
uczelnianych ma charakter platny, skora plac6wki uczelniane au
tonomizujq si~, to przyjdzie moment, gdy pieniqdz bli'dzie musial 
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pojse "za studentem". Tymczasem wolalbym sprzyjae generalnej 
zasadzie, ze student, ktory pragnie sit; uczye, powinien mac to ro
bie w ramach calej uczelni. 

Coraz wit;cej zajt;e praktycznych skreslamy z programu stu
diow, a wit;c w niejednym wypadku ksztalcenie zaczyna przypo
minae trenowanie narciarstwa na sucho. Znam juz nawet wypa
dek uczenia 0 zastosowaniach aparatu fotograficznego i kamery 
filmowej w badaniach spolecznych bez dania studentom do rt;ki 
jednego i drugiego. Jeszcze prosciej jest jednak skreslie przedmiot, 
ktory trudno prowadzie. Gdy niedawno mialem wqtpliwosci 
w kwestii skreslenia jakichs badan terenowych z planu pracy hi
storykow sztuki, uslyszalem, iz otwieram drogt; do sytuacji bez 
wyjscia: pienit;dzy nie ma, a jesli rzeczone badania pozostanq 
w rozkladzie studiow, to dziekanat nie bt;dzie ma gI studentom za
liczye roku. 

NiebCL::pieczne jest rowniez tworzenie elitarnych sciezek ksztal
cenia uniwersyteckiego. Prawda, ze wspolczesna cywilizacja 
w ogole promuje elitarnose. Ostatecznie w kulturze liczy si t; nie
wielka liczba pisarzy, gwiazd filmowych, uniwersytetow itd . Zo
stawmy na boku kwestit;, czy nam sit; ta tendencja podoba czy nie 
(mnie osobiscie nie; zywi t; obawy przed podzialem spoleczenstwa 
na Huxleyowskie kategorie "alfa", "beta" i "gamma"). Nawet "eli
tarysta" zgodzi sit; jednak chyba, ze na uczelni elitarnose nie moze 
stae w zlym kontrascie z ksztalceniem masowym. Ewentualna roz
nica powinna sit; tworzye poprzez wysoki poziom elitarnosci, a nie 
poprzez zanizanie poziomu przecit;tnosci. Tymczasem wybranie 
lepszych studentow ze studenckiej masy, na podobienstwo wyje
dzenia rodzynkow z ciasta, powoduje dalsze zanizenie poziomu 
przecit;tnego. Co tez wazne, zbyt wczesnie rozpoczynane sciezki 
elitarne ograniczajq rolt; uczelni jako kanalu awansu spolecznego 
- a biada spoleczenstwu, ktore takie kanaly zamyka. Slowo "awans" 
zostalo doszczt;tnie osmieszone przez komunizm, ale jego indy
wid ualny i spoleczny sens nie zostal przez to przekreslony. Komu
nizm CZt;sto otwieral chore d rogi awansu, podczas gdy szkolnic
two wyzsze powinno stanowie najbardziej pozqdanq drogt; awan
su zdrowego . 

Niebezpieczny jest zanik cht;ci reformatorskiej w wielu uczel
niach. Srodowisko znalazlo sposoby na poprawienie swojej sytu
acji - przez dorabianie w uczelniach prywatnych i w roznych fir

51 



MARCIN KULA 

mach, bJizej czy dalej od zawodu. Uniwersytet jest wi~c potrzebny 
wielu pracownikom dla tytulu na wizyt6wce, ale nie raz kazda go
dzina tam sp~dzona bywa przez nich traktowana jako stracona. 
Na skutek dorabiania w szkolach prywatnych powstala w szkol
nictwie wyzszym sytuacja podobnie patologiczna jak w medycy
nie: u tych samych ludzi mozna si~ lepiej uczyc (leczyc) poza grna
chem panstwowym. 

Poproszono mnie niedawno 0 przeprowadzenie jakichs egza
min6w. Powinien je przyjmowac inny kolega, ale ten powiedzial, 
ze nie moze - jest bow iem zaj~ty na jednej z prywatnych uczelni 
(dobrze plaqcych!). M6j rozm6wca kon tynuowal oowym kole
dze: "M6glbym oczywiscie zrobic z tego wielkq kwesti~ . Zatrul
bym jednak atmosfer~ na dlugo, a wszys tkim byloby przykro...". 
I dalej pod moim adresem: "Wiesz, przeprowadz te egzaminy, b~
dzie spok6j". Przeprowadzilem. 

Jedna ze znajomych asystentek powiedziala koledze-profeso
rowi, ze nie jest w stanie przygotowac referatu na seminarium z za
kresu problematyki, kt6rq i tak si~ zajmuje, bo przez najbliisze dni 
przeciez pracuje (w jakiejs firmie l ). 1nna znajoma, odpowiedzia l
na za jeden z przedmiot6w, usilowala zorganizowac zast~pstwo 
za chorego wykladowc~. Pierwszy z ko\eg6w, do kt6rego zadzwo
nila, nie m6gl, gdyz akurat uczyl w szkole prywatnej (nie opusci
choc na uczelni opuszcza wyjqtkowo latwo - placq m u tam bo
wiem od godziny). Drugi mial posiedzenie rady banku (to w og6
Ie rzecz bezkonkurencyjna l ). Trzeci ma wlasnq firm~ i w og6le malo 
co poza niq go obchodzi. Czwarty pracuje r6wnolegle wadmini
stracji panstwowej i mial akurat waine sprawy. Piqty nagrywal 
audycj~ dla telewizji (a tam to, "rozumiesz, jak w fabryce , studio 
jest na okreslonq godzin~"). 

Zrozummy si~ dobrze: poza strazakiem wzywanym do poZa
ru nikt nie jes t zobowiqzany rzucac wszystkiego i biec na kaide 
zqdanie. Jednoczesnie przeciez zadna instytucja nie moze fu nk
cj onowac poprawnie, jesli jej kierownictwo jest w stanie apelowac 
do pracownika jedynie przez malych par~ godzin tygodniowo 
a i od tego cz~sto ludzie na r6zne sposoby si~ migajq (na uczelni 
mozna si~ migac wyj qtkowo latwo i dlugo!). Nie jest oczywiscie 
idealem przywr6cenie "Kalendarzy pracownika naukowego" z po
czqtku lat pi~cdziesiqtych, w kt6rych zgodnie z oczekiwaniami 
wladz mialo si~ notowac swoje czynnosci dla ewen tualnej kon tro
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Ii. Najgenialniejszy czlowiek, pracujClcy gdzie indziej na pelnym 
czy prawie pelnym etacie, rue moze jednak dac uniwersytetowi 
tyle, ile powinien dac nauczyciel akademicki. Nie moze dac, na
wet jesli odbywa zaj~cia, upchnClwszy je ranG i wieczorem, przed 
i po tej pracy, w kt6rCl naprawd~ inwestuje wysilek. Zadna poza
uczelniana instytucja nie poszlaby na wykonywanie przez pracow
nik6w pracy poza swoim terenem w takim wymiarze, jak to si~ 
dzis dzieje u nas. My jestesmy szczodrobliwi - niestety, nie z wla
snej, prywatnej kieszeni. 

W czasie wolnym od zaj~c dydaktycznych pracownicy uczelni 
powinni kontynuowac swoje prace naukowe. Jest to podobno na
szym fundamentalnym obowiqzkiem. Bardzo cz~sto jednak w teo
retycznie zagospodarowanym, ale w praktyce wolnym czasie stara
my si~ dorobic do pensji. Cz~sc z nas czyni tak dlatego, ze musi, 
a inni dlatego, ze mogq. Wielu korzysta z tego, ze ewentualne nega
tywne skutki malego dbania 0 wlasny rozw6j naukowy pojawiajq 
si~ po latach, a w6wczas na korzysc uchybiajClcych powolaniu dzia
lajq "materace bezpieczenstwa". One lagodzq upadek. W mlodszym 
wieku takq rol~ odgrywa dobre slowo opiekuna naukowego, kt6ry 
si~ przywiqzal do swego "przybranego dziecka" ("prawda, ze magi
ster X robi doktorat juz od dziesi~ciu lat, ale mial tyle obowiqzk6w, 
teraz z pewnosciq szybko zrobi ..."). P6iniej w tym samym kierunku 
dziala solidarnosc srodowiska, bliskosc emerytury, zaslugi dla pan
stwa w wypadku koleg6w udzielajClcych si~ w sluzbach pans two
wych, takZe trudny w niejednej dziedzinie do zakwestionowania 
argument 0 potrzebie zwiqzku nauki z praktykq. 

Dzis malo kto mysli 0 tym, ze naukowiec powinien nieraz czy
tac i studiowac bez scisle okreslonego celu. KsiClZki pisze si~ naj
cz~sciej bezposrednio "na sprzedaz". Malo kto studiuje i pisze po 
prostu dlatego, ze cos go interesuje - odkladajqc na p6iniej zasta
nowienie si~, czy uda si~ takq rzecz opublikowac. Charakterystycz
na jest cz~sto pojawiajqca si~ trudnosc zgromadzenia audytoriurn 
pracownik6w naukowych na odczyty koleg6w zagranicznych na
wet 0 bardzo powaznych nazwiskach. Zwykle nikt nie rna czasu, 
nie rna sily, moze wr~cz nie rna ochoty, by przyjsc. Ja sam nauczy
lem si~ zapraszac takich przyjezdnych na odczyty w ramach semi
narium, jakie prowadz~ dla student6w - taka metoda gwarantuje 
bowiem przynajmniej audytorium zlozone z obecnych z obowiqz
ku . 
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Niebezpieczna jest inercja uczelni. Nie ma zadnego mechani
zmu eliminowania tych sposrod naszych kolegow, ktorzy si~ nie 
sprawdzili lub ktorzy zatracili p~d tworczy. Korporacyjnose srodo
wiska sprawia, ze jesli tylko ktos z pracownikow uzyska doktorat, 
to najcz~sciej moze spokojnie zye na uczelni do emerytury. Tymcza
sem to wtasnie uzyskanie doktoratu, b~dqce w jakims sensie zakon
czeniem pelnego cykJu ksztakenia, powinno bye momentem wla
snej decyzji oraz decyzji uczelni 0 dalszej drodze czlowieka. 

Forma samorzqdnej korporacji, kt6rej tak bardzo chcielismy za 
komunizmu, w ogole nie zawsze sprawdza si~ w swiecie nowo
czesnych instytucji. Okazuje si~ zupelnie zla zwlaszcza w sytuacji, 
gdy trzeba wprowadzie zmiany. Kolektywne ciala uniwersyteckie, 
w duzym stopniu - co tez wazne - pracujqce w nie zmienionym 
od czas6w PRL sktadzie, okazujq si~ silnie konserwatywne. Raz 
jeszcze potwierdza si~, ze takZe w swiecie uczelnianym latwiej jest 
stworzye nowe instytucje niz zreformowae stare. Z kolei ci, kt6rzy 
tworzq nowe bqdi kt6rym si~ udaje zreformowae stare, bqdz kt6
rzy nabierajq wprawy w swiecie grantow i szukania ir6del finan
sowania, cz~sto okazujq si~ tak dobrymi menedzerami, ze zapo
minajq, co to jest nauka . 

Niebezpieczne jest niedostrzeganie, ze swiat si~ zmienil. Eru
dycyjne, dziewi~tnastowieczne metody nauczania odchodzq 
w przeszlose. Odpytanie ust~puje miejsca testom z jednej strony, 
a pisaniu przez student6w esej6w - z drugiej. Tymczasem my na
wet podczas rekrutacji na studia doktoranckie bardziej kierujemy 
si~ wynikiem rozmowy, b~dqcej swego rodzaju egzaminem, niZ 
przyglqdamy si~ gotowej przeciez pracy magisterskiej kandydata 
i jego ewentualnym publikacjom. W konkursie "Historia bliska", 
organizowanym przez Osrodek "Karta", licealiSci przedstawiali 
wyniki swoich poszukiwa6 za pomocq r6znych srodk6w wyrazu 
(zdj~cia, reprodukcje, tasmy magnetofonowe i tasmy wideo). Tym
czasem my, na uczelni, najcz~sciej wciqz oczekujemy od studen
tow jedynie zapisanego papieru. 

Nawet w wojsku stosunek do zolnierza w koszarach si~ zmie
nia, tymczasem uczelnie wciqz cz~sto operujq bodicami negatyw
nymi w miejsce pozytywnych. Zaczyna si~ to od dnia inauguracji. 
Jesli prodziekan do spraw studenckich na wst~pie m6wi wytqcznie 
o tym, ze studenci b~dq si~ z nim spotykac w wypadku ktopot6w 
dyscyplinarnych, nie m6wi zas ani razu, ze b~dzie mu milo kontak
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towac si~ ze studentami i, ostatecznie, wr~czyc im za par~ lat dyplo
my, to tkwi w tym wszystkim jakies wielkie nieporozumienie. 

Uczelnia w wielu wypadkach nie jest instytucjq przyjaznq lu
dziom. Juz nawet nie na przykladzie obserwacji wlasnych studen
tow, ale patrzi)c na dzieci znajomych, widz~, z jak horrendalnym 
balaganem muszq si~ one cz~sto borykac. Nikt nic nie wie, nikt nie 
potrafi poinformowac, nie sposob dowiedziec si~, co wlasciwie obo
wiqzuje. Swoboda wyboru, ktorq cenimy, zmienia si~ nieraz w bez
holowie. 

Stawiane wymagania bywajq nierealistyczne z powodu siatki 
godzin lub braku mozliwosci osii)gni~cia ksiqzek. Stosunek admi
nistracji uczelnianej do studentow jest cz~sto skandaliczny. Na
uczyciele akademiccy tez nieraz traktujq ich jak uciqzliwq mas~. 
W tym punkcie wracamy do sprawy masowosci szkolnictwa wyz
szego. Moze nalezy czynic je masowym - ale nie nalezy dopusz
czac do tego, izby byla to masa uciqzliwa. Jesli rozwiqzaniem nie 
jest juz male seminarium u osobiscie znanego profesora, ktorego 
si~ szanuje, a w dobrym wypadku nawet lubi, to muszq zaistniec 
auIe, ksiqzki pomocnicze z wyjqtkami tekstow do przeczytania, 
egzaminy testowe, kasety z nagranymi wykladami i wiele innych 
rzeczy. W tej chwili nie rna ani malego seminarium, ani wielkiej 
auli ze sprz~tem audiowizualnym. Nie rna wr~cz bibliotek przy
gotowanych do korzystania przez taki) liczb~ czytelnikow. Znajo
ma studentka mowila mi niedawno: "W lice urn siedzialam w bi
bliotece wi~cej niz teraz - ale co mnie to obchodzi, jak pojd~, to 
i tak akurat nie rna potrzebnej mi ksiqzki" . 

Nie ma malego seminarium i nie rna nowoczesnych form. Moze 
juz nie ma, a moze jeszcze nie ma . Faktem jednak pozostaje, ze 
dzis nie rna. Skutki b~dq widoczne jutro. 

Obawiam si~, ze grozi nam latynoamerykanizacja uniwersyte
tow. Mimo calej sympatii, jakq, b~dqc poniekqd la tynoamerykani
stq, zywi~ dla Ameryki Lacinskiej, nie moglem wielokrotnie nie 
zauwazyc w tamtejszym zyciu uniwersyteckim polqczenia wiel
kich mas studentow, umiarkowanego poziomu nauczania, jedno
czesnej pracy profesor6w na wielu eta tach i powszechnego ma
rzenia, by nade wszystko zaczepic si~ w jakims badawczym pro
gramie p6lnocnoamerykanskim. 

Przesadzam? Moze . Oby. Gdy niedawno w szerszym gronie 
wypowiadalem swoje poglqdy. zaoponowano, ze na "prowincji" 
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jest lepiej. Chcialbym w to wierzye - ale obawiam si~, ze ludzie 
zawsze lubiq sqdzic, ze "tam dalej" trawa jest bardziej zielona. 

Mimo wszystko, by nie popasc w totalny pesymizm, zakon
cz~ Izejszym akcentem. Najbardziej optymistycznym zjawiskiem 
w humanistyce jest dorastajqca wbrew przeciwnosciom losu ka
dra mlodych badaczy. Ci dzis mlodzi ludzie b~dq zar6wno pro
wadzie badania na poziomie, jak zdobywae granty, a w razie po
trzeby znajdq jakqs koz~ do przyprowadzenia pod okno mini
stra finans6w. Stanie si~ tak jednakowoz tylko w wypadku, jesli 
nie zadziala mechanizm selekcji in minus do zawodu - kt6ry to 
mechanizm, funkcjonujqc przez wiele lat, doprowadzil do kata
strofalnego poziomu kadry nauczycielskiej w szkolach podsta
wowych i srednich, a obecnie moze zadzialae na uczelniach na 
skutek niskich pensji. 

Aneks 
Przyjazna instytucja? 

(Kilka scenek z iycia uczelni - bolesnych, mimo ze, miejmy 
nadziej~, niepowszechnych) 

W budynku naszego Wydzialu p~k.la jakas rura i nastqpilo za
lanie. Trzeba wi~c bylo przyspieszye skqdinqd z dawna planowa
ny remont klozet6w. Wchodzqc rano na Uniwersytet, odczulem 
naturalnq potrzeb~. Wiedzqc, ze nasze klozety Sq nieczynne, skie
rowalem si~ do BUW-u. Nie pami~talem, ze ze wzgl~du na szkole
nia biblioteczne student6w pierwszych lat bibliotek~ otwierano tego 
dnia dla publicznosci 0 godzin~ p6iniej . Zastqpila mi drog~ groi
na woina z okrzykiem "zamkni~te/l. I wtedy po raz pierwszy zda
rzylo mi si~ bardzo ostro powiedziee doslownie: "Jestem profeso
rem tego Uniwersytetu i chc~ si~ wysikae. I wysikam si~" . Po tych 
slowach przeszedlem kolo niej . Na przestrzeni dziesi~ciu metr6w 
dzielqcych wejscie do gmachu od klozetu zastqpila mi drog~ inna 
woina: "Zamkni~te!". Powiedzialem: "Ale ten klozet jest otwarty" 
- i wszedlem. Nie odwazyla si~ wejse za mnq, tylko wolala: "Otwar
ty, ale dla student6w, nie dla kogos z ulicy. .. /I. Cdy wychodzilem, 
zauwazylem, ze woina od drzwi daje jakies znaki tej drugiej, zeby 
milczala. Do dzis nie wiem, czy sygnalizowala jej, ze ja to profesor 
czy ze "czubek". 
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Potrzebowalem ksiqzki Jacka Kurczewskiego Prawo prymitywne. 
Zaden to rarytas, rzecz byla kiedys wydana w Wiedzy Powszech
nej, powinna bye dost~pna wsz~dzie. Tymczasem alba jej nie rna, 
albo jest wypozyczona. Ruszylem wi~c, by ksiqzk~ zdobye bardziej 
przemyslnie (studenci Sq w takiej sytuacji w gorszym polozeniu!). 
Wymyslilem, ze powinna ona bye w jednym z instytut6w uczelnia
nych, mieszczqcych si~ akurat poza Krakowskim Przedmiesciem. 
Poszedlem tam. Okazalo si~, ze ich ksi~gozbi6r jest obecnie podzie
lony pomi~dzy wlasnq siedzib~ a Krakowskie. Malo tego. Katalog 
przedmiotowy znajduje si~ na miejscu, autorski zas na Krakow
skim - wi~c nawet nie mozna sprawdzie, czy ksiqzka jest w zbiorze. 
Bibliotekarka zaproponowala, ze sprawdzi telefonicznie nast~pne
go dnia i oddzwoni. Faktycznie oddzwonila, ze ksiqzka jest - co oce
nilem jako niespotykanq grzecznose z jej strony. 

Nast~pnego dnia poszedlem wit;>c do biblioteki na Krakowskim. 
Zapytano mnie 0 sygnatur~ poszukiwanej pozycji. Ja na to, ze wla
snie chcialem znaleze jq w katalogu autorskim. Okazalo sit;>, ze ka
talog nie jest dost~pny dla wszystkich, gdyz fizycznie znajduje si~ 
w magazynie. Znajoma z wid zenia bibliotekarka (no chodzt;> po UW 
od blisko 40 lat, nieprawdaz?!) zaoferowala si~ jednak, ze zejdzie 
do magazynu i sprawdzi dla mnie sygnatur~. Zrobila to - ale wr6
cila z informacjq, ze ksiqzka jest w siedzibie Instytutu, gdzie mog~ 
jq pozyczye dopiero od 14 - bibliotekarka b~dzie tam bowiem do
piero 0 tej godzinie. Podzi~kowalem i poszedlem. 

Po 14 z drugiego konca miasta przyjechalem do rzeczonego 
Instytutu. Pusto, biblioteka zamkni~ta na cztery spusty. ld~ do se
kretariatu, slyszt;>, ze dzis biblioteka nieczynna. Ja: "Przeciez miala 
bye czynna?!". Odpowiedz: "Pani bibliotekarka byla poza Warsza
Wq i cos nieprzewidzianego si~ jej zdarzylo ...". Musialem miee od
powiedniq min~, nie znajqca mnie bowiem sekretarka spojrzala 
uwazniej; jakby nawet zapytala, czy moze w czyms pom6c. Po
wiedzialem, ze chyba tylko dajqc mi kartkt;> papieru, bym napisal 
list z zazaleniem do dyrektora, skqdinqd mojego kolegi. W tym mo
mencie zacz~la wyczuwae, ze latwo si~ mnie nie pozb~dzie. Przed
stawilem si~ wi~c i oczywiscie stalem si~ osobq godnq atencji. Na
wet zaproponowala mi krzeslo. 

W ramach praktycznych dzialan zadzwonila do dyrektora bi
blioteki na Krakowskie, opowiedziala, w czym rzecz, i oddala mi 
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sluehaw k~. Dyrektor zaezqt za pewniac, ze mu przykro i nie wie, 
co si~ stato ... Ja na to, ze widz~ dwa wyjseia: albo ja pisz~ list z za
zaleniem i posytam kopi~ do rektora, alba on wymysli spos6b, bym 
t~ ksiqzk~ dosta!. Po ehwili powiedzial, ze przysle do mnie jakqs 
bibliotekark~ z Krakowskiego. Tymezasem zaproszono mnie, bym 
wygodnie i w spokoju poezekal w ezytelni, kt6rq dla mnie otwo
rzono. 

Po 10 minutaeh przyleeiala zdyszana, Bogu dueha winna ko
bieta i wypozyezyla mi ksiqzk~ Okazato si~ zresztq, ze ksiqzka zo
stata przestawiona, ze nie stoi zgodnie z sygnaturq, leez w jakiejs 
grupie pozyeji podr~eznyeh, ze najpewniej nie powinna mi bye 
wypozyezona, korzystajq z niej bowiem studenei... I mnie, i przy
bytej bibliotekaree to wszystko byto juz jednak ealkowieie oboj~t
ne. Obydwojgu zalezalo nam juz ehyba tylko na tym, zeby spraw~ 
skonezye. 

Skqdinqd niedlugo po tym ineydeneie zlozylem do dyrektora 
administraeyjnego UW skarg~ na obstug~ naszej eentrali telefo
nieznej. Nasuwalo mi si~ pytanie: ile awantur na tydzien mozna 
zrobie we wtasnej instytueji? 

* 

Dla komisji instytutowej egzaminy wst~pne konezq si~ wizytq 
w Uezelnianej Komisji Rekrutaeyjnej, kierowanej przez prorekto
ra ds. dydaktyki. Sklada si~ tam listy przyj~tyeh i odbywa ehwil~ 
rozmowy. Jak to wyglqda w praktyee? Najpierw godzin~ ezeka si~ 
nawet bez krzesta w przedpokoju, UKR "wyrobita" bowiem op6z
nienie. Potem wehodzi si~ do pokoju , kt6rego atmosfer~ osobiseie 
odbieram zawsze jako atmosfer~ przestuehania. Siedzi iles os6b, 
kt6re nawet nie odezuwajq potrzeby przedstawienia si~. Szezt;sli
wie prorektora znatem - ale sposr6d innyeh tylko jedna osoba byla 
mi przypadkowo znana jeszeze ze studi6w. Naehodzila mnie mysl, 
ezy im w dzieeinstwie nikt nie powiedziat, ze wypada si~ przed
stawiC? ezy nie wiedzq, ze po godzinie ezekania wypadaloby za
proponowac szklank~ napoju kolejnym sprawozdajqeym kolegom, 
zwlaszeza gdy sam emu rna si~ jakies soezki na stole? 

* 
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Znajomemu studentowi III roku z jednej z naszych humani
stycznych sekcji kazano dobrac sobie par~ wyklad6w i egzamin6w 
z innych wydzial6w. Ni kt jemu i jego kolegom oczywiscie w tym 
nie pom6gl. Chodzili wi~c, szuka li , dosiadali si~ . M6j znajomy zna
lazl sobie cos z filozofii. W kr6tkim czasie prowadzqcy powiedzial 
mu jednak, ze "kukulek nie b~dzie przyjmowal". Pewno mialo to 
znaczyc, ze jaj , kt6re wypadly z kukulczego gniazda (tj. z innych 
kierunk6w) nie b~dzie przyjmowal - ma bowiem dosyc swoich. 
Bardzo to bylo nieprzyj emne. 

Zzymalem si~ na takie przypadki, dop6ki nie zorientowalem 
si~, ze sam podobnie potraktowalem jakqs studentk~ z innego niz 
historia kie rllnku. Na m6j zeszloroczny wyklad monogra ficzny 
zwalil si~ Hum z r6znych wydzia16w. Nie mialem ich gdzie posa
dzic, t10czyli si~ na podlodze. Nast~pnym powiedzialem, ze ich 
juz nie chc~. Jakas dziewczyna zacz~la j~czec. Bylem jllZ tak tym 
wszystkim zm~czony i poirytowany, ze jej burknqlem "To niech 
Pani zbuduje inny Uniwersytet!". Bardzo mi bylo potem przykro. 

MARCIN KULA, historyk, pro fesor Uniwersy te tu Warszawskiego Jego najnowsza pu
blikacja to Anatomia RcwolllCJi Narodowej. Boliwia w XX wieku. 
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W dyskusji 0 sprawie nauki i uniwersytetu nie zdolamy sif 
obejsc sif bez pytar1 zasadniczych. Musimy jednakie umiec' je 

postawic w spos6b trzeiwy i realistyczny. 

UNIWERSYTET 

IWYZWANIA 


FUNDAMENTALNE 

Ks. Tomasz Wfclawski 

W dyskusjach 0 nauce i uniwersytecie latwo pojawiajq si~ dwa 
charakterystyczne tony. Pierwszy zwiqzany jest z fundamentalnC) 
ideq uniwersytetu, z zadaniami cywilizacyjnymi nauki i z powo
laniem naukowca, czy lepiej - uczonego. Jest to zazwyczaj ton 
wysoki. Sq osoby i Sq niewqtpliwie chwile i okolicznosci, kt6rym 
taki ton przystoi. Bywa jednak, ze staje si~ on groteskowy - troch~ 

podobnie jak groteskowe mogq si~ w pewnych okolicznosciach wy
dawac akademickie stroje i zwyczaje - skqdinqd wainy symbol 
uniwersyteckiej tradycji i akademickiej wolnosci. Drugi ton zwiq
zany jest (przynajmniej w Polsce) z poczuciem spolecznego, cywi
lizacyjnego, politycznego i co za tym idzie materialnego niedoce
niania nauki i tworzqcych jq ludzi i srodowisk. Nawet jesli pod tym 
wzgl~dem wiele si~ w ostatnich latach zmienilo i zmienia na lep
sze, wciqz jeszcze jest dosyc powod6w do narzekania, a zatem i lu
dzi, kt6rzy gotowi Sq w taki ton uderzyc Przemawianie tym to
nem jeszcze latwiej staje si~ groteskowe - tym bardziej, im mniej 
w takich wypowiedziach odniesien do szybko zmieniajqcych si~ 
reali6w spolecznego i cywilizacyjnego otoczenia nauki, a w zwiqz
ku z tym im mniej tei realnych propozycji odpowiedzi na wyzwa
nia, kt6re przed nami stajq. Tekst prof. Turskiego szcz~sliwie unika 
obu tych niebezpieczens tw (chociai ociera si~ 0 pokus~ tonu dru
giego). Unika ich jednak dlatego, ze zawiera realne propozycje 
rozwiqzania przynajmniej cz~sci istotnych kwestii stajqcych przed 
polskq naukq i szkolnictwem wyzszym. 
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W dyskusji 0 sprawie nauki i uniwersytetu nie zdolamy si~ 
mimo to obejse bez pytan zasadniczych - to jest tych, kt6re zazwy
czaj reprezentowane Sq przez m6wc6w tonu wysokiego. Musimy 
jednakZe umiee je postawie w ten sam trzezwy i realistyczny spo
s6b, w jaki prof. Turski zwraca uwag~ na ekonomiczne, organiza
cyjne i prawne aspekty uprawiania nauki . Zadanie postawienia 
kwestii fundamentalnych w taki wlasnie trzezwy spos6b jest w dzi
siejszych realiach jeszcze trudniejsze. Nie czuj~ si~ na silach pod
jqe go w takim stopniu, jakiego wymaga obecna sytuacja i sprawa 
nauki i uniwersytetu. Chcialbym jedynie zwr6cie uwag~ na rysu
jqce si~ coraz wyrazniej przed calq (nie tylko polskq) naukq wy
zwania fundamenta lne. Korzystam przy tym m.in. z doswiadczen 
prof. Fruhwalda, do roku 1997 prezydenta Deutsche Forschungs
gemeinschaft, kt6rego refleksji na temat stanu i przyszlosci nauk 
(a takZe roli i zadan teologii w dzis iejszych realiach zycia nauko
wego) mialem okazj~ jakis czas temu wystuchae. 

Zamierzam wi~c odniese si~ na tym miejscu nie tyle bezposred
nio do przedstawionych przez prof. Turskiego propozycji reformy 
podstaw ekonomiczno-prawnych organizacji nauki i nauczania 
w Polsce. Wydajq mi si~ one sluszne i uzasadnione, przynajmniej 
jesli chodzi 0 rozeznanie w realiach i wynikajqcy stqd kierunek 
myslenia. Pragn~ jednakZe zwr6cie uwag~ r6wniez na szerszy 
(i dose skomplikowany) konteks t, w kt6rym cala kwestia si~ sytu
uje. Tworzq go prze de wszystkim dokonujqce si~ bardzo szybko 
przemiany w cywilizacyjnej sytuacji poszczeg61nych nauk i typ6w 
nauk. B~dzie to mialo i juz ma konsekwencje, z kt6rych wielu 
przedstawicieli nauki - zwlaszcza nauk humanistycznych - jesz
cze nie zdaje sobie w pelni sprawy. 

Pierwszym zjawiskiem, na kt6re trzeba zwr6cie uwag~, jest 
dokonana w mijajqcym stuleciu zasadnicza 

Zmiana srodowiska spolecznego i komunikacyjnego, 
w ktorym uprawiane s,! nauki 

Do tyczy to na pierwszym m iejscu nauk przyrodniczych, 
w szczeg61nosci zas tych sposr6d nich, kt6rych p raktyczne znacze
nie cywilizacyjne jest najwi~ksze - kt6re wyznaczyly i wyznaczajq 
kierunki rozwoju cywilizacji. W poczqtku stulecia rol~ takq pelnila 
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fizyka, nast~pnie chemia, a w ostatnim czasie przede wszystkim 
nauki biologiczne. Chodzi 0 daleko idqce uniezaleznienie si~ tych 
nauk od lokalnych srodowisk i zwiqza nych z nimi uwarunkowan 
i hierarchii. Zauwazmy mianowicie, ze narodowosc, j~zyk ojczy
sty, przynaleznosc kulturowa i uczelniana trzech fizyk6w, trzech 
genetyk6w czy trzech biochemik6w pracujqcych, powiedzrny, 
w San Diego, Tokio i Poznaniu praktycznie nie rna juz znaczenia
jest wt6rna w stosunku do jed noczqcej ich plaszczyzny przedmio
tu, metody, j~zyka (angielskiego) i sposobu wymiany wynik6w 
badan. Zostanie przypomniana co najwyzej w tedy, kiedy kt6rys 
z nich otrzyma nagrod~ Nobla. Z punktu widzenia dyskursu wla
sciwego dla reprezentowanej przez nich dyscypliny wiedzy uni
wersytet w klasycznej postaci nie jest w zasadzie potrzebny. Po
trzebne Sq natomiast instrumenty i srodki komunikacji, a to zna
czy: pieniqdze (czy - szerzej - materialna podstawa badan) . Tam, 
gdzie srodk6w takich jest pod dostatkiem, tworzy si~ swiatowa 
"pozioma", prawie nie zhierarchizowana siec badawcza. Nie jest 
ona zhierarchizowana przynajmniej w tym sensie, ze autorytetem 
cieszq si~ w niej wylqcznie ci, kt6rzy majq cos do zaproponowania 
na plaszczyznie scisle badawczej, zupelnie niezaleznie od miejsca 
pracy, wieku, narodowosci, ideologii, przynaleznosci i stanowisk. 
Inaczej m6wiqc nie majq w niej wi~kszego znaczenia zwiqzki "pio
nowe", rna na tomiast znaczenie szybkosc i umiej~tnosc tw6rczego 
komunikowania si~ w zwiqzku z wyznaczanymi przez najlepszych 
zadaniami badawczymi. Sukces poszczeg6lnych nauk i kr~g6w 
badawczych jest coraz wyrainiej zwiqzany z jakosciq komuniko
wania si~ ludzi prowadzqcych badania - i to zar6wno w sensie ich 
komunikowania si~ mi~dzy sobq, jak tez, moze jeszcze bardziej, 
w sensie urniej~tnosci komunikowania wynik6w badan i tkwiqcych 
w nich mozliwosci gospodarce (to znaczy takZe - alba zwlaszcza 
politykom i wojskowym) . Ta wlasnie zdolnosc szybkiego "pozio
mego" komunikowania si~ jest jednym z najwazniejszych czynni
k6w sukcesu tych nauk i uprawiajqcych je ludzi . 

W naukach humanis tycznych nie mozna sobie pozwolic na tego 
ro d zaju abstrakcj~ od zwiqz k6w "pionowych" - ito zar6w no 
"w g6r~", w formie tak czy inaczej rozumianej transcendencji 
i zwiqzanej z niq symboliki, jak tez "W d61" w sensie zakorzenienia 
tych nauk w historii i w zyciu spolecznym. Nauki humanistyczne 
i spoleczne potrzebujq zatem uniwersy te tu w klasycznym sensie 
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tego slowa - to jest jako korporacji uczonych i student6w, zako
rzenionej w lokalnej kulturze i historii i zdolnej do wci'lZ nowego 
odczytywania i przetwarzania, rozwijania i obrony jej cel6w i zwi'l
zanych z nimi wartosci. Potrzebujq tez bliskiego, rozumiej'lcego ich 
znaczenie i przydatnose otoczenia. B'ldzmy sprawiedliwi: przed
stawiciele nauk przyrodniczych takie potrzebuj'l takiego otocze
nia, to jest llniwersytetu i jego klliturowego miejsca i srodowiska
i wielu z nich daje temu wyraz jasno, czy telnie i skutecznie. Jed
nakie potrzebllj'l go - zeby rzecz ujqe w w ielkim llproszczenill 
bardziej dla siebie samych niz dla swoich badaii.. 

Tymczasem jednak przedstawiciele nauk humanistycznych, po 
cz~sci zmllszani do tego rosnqc'l konkurencjq, po cz~sci z wlasne
go wyboru, r6wniez zaczynaj'l myslee 0 swojej pracy bardziej w ka
tegoriach jakosci i skutecznosci komunikacji niz w kategoriach fun
damentalnych zadaii. dllChowych i cywilizacyjnych. W tym naci
sku na komunikacj ~ nie musi bye nic zlego, pod warunkiem, ze 
nie zostan'l w zwi'lzku z nim porzucone i zapomniane wspomnia
ne wyzej zadania fundamentalne. Niebezpieczeii.stwo takie istnie
je i nie wolno 0 nim nie m6wie. Jego najbardziej wyraznym sy
gnalem jest dokonujqca si~ na naszych oczach ewolllcyjna, ale sto
sunkowo szybka 

Zmiana paradygmatu uniwersytetu 

Jestesmy swiadkami szybkich i brzemiennych w konsekwen
cje zmian klasycznego paradygmatu llniwersytetu jako pierwsze
go miejsca llprawia nia nauki. Zmiany te zachodz'l w dwu kierun
kach. Pierwszy - zwi'lzany silniej (choe w zadnym razie nie wy
lqcznie) z naukami przyrodniczymi - oznacza coraz wyrazniejsze 
przeniesienie akcentu na utylitarny aspekt badaii. i ksztalcenia 
ze wszystkimi tego konsekwencjami, zwlaszcza organizacyjnymi 
i finansowymi. Orugi - zwi'lzany silniej (ale r6wniez nie wyl'lcz
nie) z naukami humanistycznymi - podkresla pluralistyczny, wie
lokulturowy i pierwotnie nie zhierarchizowany charakter studi6w 
llniwersyteckich i w zwi'lzkll z tym kulturow'l wzgl~dnose POSZll
kiwanej i przedstawianej w ich ramach prawdy. Ozialania w Obll 
tych kier unkach llzasad niane S'l zazwyczaj pragmatycznie 
w przypadkll pierwszym przede wszystkim w'lsko lub szerzej ro
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zumianymi korzysciami z nauki; w przypadku drugim naturalnym 
dostosowaniem zycia uniwersyteckiego do zachodzqcych wok6l 
zmian cywilizacyjnych. Rzeczq charakterystycznq jest, ze r6wniez 
potrzeb~ wydawania pieni~dzy na badania podstawowe - doty
CZqce problem6w scisle teoretycznych i w zwiqzku z tym, zdawa
loby si~, zupelnie abstrakcyjnych - uzasadnia si~ dzisiaj przede 
wszystkim pragmatycznie. Gdybysmy mianowicie zaniechali ba
dan. podstawowych, nie zostalyby dokonane te wszystkie prak
tyczne wynalazki, kt6re zmienily i zmieniajq ksztalt naszej cywili
zacji. To pragmatyczne uzasadnienie i idqca za nim praktyka, za
r6wno w dziedzinie badan., jak tez nauczania, nie budzi dzisiaj 
wi~kszych wqtpliwosci. Zyjemy w swiecie, w kt6rym spos6b my
slenia stojqcy u podstaw tego rodzaju zmian jest prawie powsze
chnie akceptowany. Przeksztalcenia instytucji cywilizilcyjnych, 
o kt6rych tu mowa, a w szczeg6lnosci przeksztakenia uniwersy
tetu, dokonujq si~ tez wcale nie rewolucyjnie, ale raczej w drodze 
naturalnego dostosowania tego, czym uniwersytet jest i co si~ 
w nim dzieje, do zmieniajqcego si~ otoczenia spolecznego i kultu
rowego, politycznego i gospodarczego, a takie technicznego i ko 
munikacyjnego. Ulatwia to "pelzajqcq" akceptacj~ tego rodzaju 
przemian. 

Rozw6j w obu tych kierunkach stanie si~ dla uniwersytetu nie
bezpieczny, jesli zabraknie w nim punkt6w odniesienia pozwala
jqcych utrzymac r6wnowag~ i spoistosc korporacji uniwersytec
kiej. Na razie zapewne tak nie jest. Zmiany, 0 kt6 rych mowa, nie 
Sq odbierane jako zerwanie z wielkq ideq uniwersytetu takie d la 
tego, ze przetrwal i towarzyszy im splendor uniwersyteckiej tra
dycji - ze wszystkimi okazjami do przypomnienia jej korzeni i naj
gl~bszych uzasadnien. . Z calq pewnosciq jednak pytanie 0 realne 
cele istnienia i dzialania uniwersytet6w b~dzie musialo w najblii.
szym czasie zostac postawione na nowo, z calq mOCq i tak konse
kwentnie, jak tego wymaga powaga sytuacji. 

Pytanie to n ajlatwiej byloby postawic raz jeszcze scisJe 
pragmatycznie - to jest jako pytanie 0 spos6b wsp6ldzialania po 
szczeg6lnych nauk czy grup nauk i zwiqzanych z nimi os6b i spo
lecznosci w ramach jednej instytucji. Istnieje silna pokusa takiego 
wlasnie pragmatycznego potraktowania tego pytania. Rozw6j or
ganizacji nauki w obu wspomnianych wyzej kierunkach zachodzi 
bowiem w zasadzie niepowstrzymanie - czy nam si~ to podoba, 
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czy nie. Jak latwo zauwazye, harrnonijna wsp61praca przedstawi
cieli obu tych paradygmat6w w rarnach tej sarnej uniwersyteckiej 
korporacji jest i b~dzie coraz trudniejsza. Musi rni~dzy nirni dojse 
do napi~c albo nawet konflikt6w, kt6rych oznaki Sq juz dzisiaj 
wyraznie widoczne. Najwazniejszq zewn~trznq przyczynq tego 
rodzaju napi~c jest spos6b forrnulowania i oceny prograrn6w ba
dawczych. Dyskusje wok6l tych spraw budzq zywe ernocje - w Pol
sce najlepszyrn przykladern tego rodzaju ernocji Sq wqtpliwosci 
przedstawicieli nauk hurnanistycznych zglaszane pod adresern 
wprowadzonego przez Kornitet Badan Naukowych systernu tzw. 
oceny pararnetrycznej jednostek naukowych i badawczych, wy
raznie "przychylniejszego" dla nauk przyrodniczych (zwlaszcza 
za sprawq oceny obecnosci w publikacjach 0 zasi~gu swiatowyrn). 
Byloby jednak powaznyrn bl~dern potraktowanie calej sprawy je
dynie jako problernu organizacyjnego czy nawet technicznego, 
wyrnagaj ,!cego negocjacji i zr6wnowazonego rozwiqzania. 

Wszystkie rozw iqzania pozostanq dorazne, jak dlugo nie 
postawirny na nowo pytan fundarnentalnych i nie odpowierny na 
nie z tyrn rodzajern odpowiedzialnosci, kt6 rego nalezy oczekiwae 
od ludzi ksztaltuj'!cych przyszlosc nie tylko wlasnq, ale wielu in
nych. Tego rodzaju pytania fundarnen talne rnuszq wi~c chciec 
i urniee postawic wszyscy, kt6rych dzialalnosci one dotyczq. Ozna
cza to, ze nie wolno ich delegowae ani naukom uwazanym za "swia
topoglqdowe" (filozofii czy teologii), ani na przyklad do przern6
wien rektorskich podczas inauguracji czy innych uroczystosci aka
dernickich. TakZe filozofowie i teologowie rnuszq zresztq urniee 
postawie takie pytania najpierw w scislym zwiqzku z wlasnq dzia
lalnosciq naukowq i dopiero w ten spos6b takZe jako ewentualne 
wskazanie d rogi dla innych. To wlasnie - tytulern bardzo wst~p
nego przykladu - zarnierzarn zrobic na zakonczenie tej wypowie
dzi, zeby 

Zrozumiec wyzwanie i podj,!c wyplywaj ,!ce z niego 
zadanie teologii 

Miejsce teologii wsr6d innych nauk wyznaczajq dzisiaj w co
raz rnniejszyrn stopniu dawne wielkie spory ideologiczne. Mogq 
si~ one jeszcze odzywac (zar6wno w postaci zarzucania teologii 
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i teologom nienaukowosci, uzaleznienia od autorytet6w "pozanau
kowych" czy zamiaru ideologizacji uniwersytetu, jak tez w posta
ci swoistego "koscielnego pr~zenia muskul6w" i podkreslania wla
snej waznosci przez teolog6w dr~czonych kompleksem nizszosci). 
Jednakie pole, na kt6rym zadecyduje si~ nie tylko sprawa obec
nosci teologii wsr6d nauk, ale sprawa nauki jako zadania ducho
wego, bez kt6rego nasza cywilizacj a m usi skarlee i upase, lezy na
prawdt;' gdzie indziej. 

Teologowie zapytani: "Co macie do zaproponowania (sprze
dania)?", mogq na to pytanie odpowiadae z r6wnie wielkq trud
nosciq jak przedstawiciele innych nau k humanistycznych. Dyspo
nujq jednak w stopniu wit;'kszym niz inne nauki humanistyczne 
(z filozofiq wlqcznie) atutem istotnym dla obrony uniwersytetu 
w jego klasycznej zasadzie. Atutem tym jest zwiqzek teologii ze 
swiatem wartosci traktowanych nieutylitarnie i zarazem nierela
tywnie : 

1. Ze wzgl~du na sw6j stosunek do racjonalnosci poznania i do 
etycznego wymiaru dzialalnosci naukowej teologia bardziej niz 
jakakolwiek inna nauka jest w stanie ujawniae przeszkody struk
turalne mi~dzy poszczeg61nymi naukami i typami nauk - przy
najmniej w ten spos6b pomagajqc je przezwyci~zac. 

2. Teologia jako naukowe sluchanie Slowa jest granicznq dys
cyplinq racjonalnosci. Ma to szczeg61ne znaczenie w stosunku do 
pytan, kt6re pojawiajq si~ w zwiqzku z nowymi (nazwijmy je 
umownie "holistycznymi") teoriami nauki. Pytania te Sq bardzo 
podobne do tych, z kt6rymi od dawna musi mierzye si~ teologia. 
Ich istotq jest zakwestionowanie wprost lub posrednio mozliwosci 
ludzkiego rozumu i rozumnosci dzialania. Teologia od dawna uczy 
si~ radzie sobie z wqtpliwosciami tego rodzaju - nie bez trudu, ale 
tez nie bez sukces6w. Ta wlasnie trudna nauka i jej owoce Sq tym, 
czym moze ona si~ podzielic z innymi dziedzinami poznania. 

3. Teologia stawia argumentatywnie i racjonalnie etyk~ chrze
scijanskq przeciw etyce ewolucyjnej (kt6ra jest w istocie etykq do
raznych korzysci), coraz wyrainiej domin ujqcej w ocenach przed
miotu i wynik6w badan nauk przyrodniczych. Nie wolno nie do
ceniac tej mozliwej sluzby teologii w momencie, w kt6rym na przy
klad nauki biologiczne przekraczajq granic~ zastosowan. przemy
stowych. 
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4. Skoro wspomnienie jest istotnym doswiadczeniem religii 
w og6le, a wiary chrzescijanskiej w szczeg61nosci, nien ostalgiczna 
i nie tylko odtw6rcza pami~c, kt6rq posluguje si~ teologia, moze 
bye i jest rzeczywiscie kulturotw6rcza. 

5. Teologia, kt6ra jest w stanie konfrontowae nowozytnose z jej 
korzeniami, moze zatem i powinna wsp6ttworzye paradygmaty 
nauki, a wsr6d nich takie paradygmat wsp6lczesnego uniwersy
tetu. 

To wszystko nie powinno jednakie bye przez teolog6w trakto
wane jako pow6d do chluby i samozadowolenia, ale jako zobo
wiqzanie i wezwanie do wi~kszej odpowiedzialnosci za to, czym 
i pk si~ na co dzien zajmujemy. Wielkie szkoly czas6w dawnych 
i nowszych, kt6rym jestesmy wdzi~czni za to, co dla nas zbudo
waly, nie sk/adaly si~ ani z aniol6w, ani z wybranc6w bog6w, ale 
z ludzi, kt6rzy wiedzieli, co robiq. Mozemy i musimy p6jse w ich 
slady. Nie chodzi 0 slaw~ wielkosci, ale 0 to, zeby ci, kt6rzy przyj
dq po nas, nie mysleJi 0 nas ze smutkiem, jako 0 tych, kt6rzy za
przepascili wielkie wsp6lne dobro. Dlatego na koniec wskaz~ na 
trzy niebezpieczenstwa zagrazajqce zrozumieniu i wypetnieniu 
zadania kazdej nauki, a teologii w szczeg61nosci: pierwszym jest 
myslenie i dzialanie w kategoriach wlasnych interes6w, przyzwy
czajen czy wygody, a nie wedtug dobra wsp6lnego - zwlaszcza 
zas zajmowanie si~ samymi sobq i kwestiami, kt6rych znaczenie 
poza wtasnym srodowiskiem jest niewielkie; drugim malostkowose 
i brak odwagi w podejmowaniu nowych pytan i wyzwan; trzecim, 
na co dzien najbardziej dokuczJiwym, dzialanie wedlug zasad "nie 
dzis, to jutro" i "jakos to b~dzie". Caty sens dyskusji, do kt6rej ZO

stalismy zaproszeni, lezy w szansie zerwania z beznadziejnosciq 
takich zasad. 

KS. TOMASZ WI;:CLAWSKl, ur. 1952, prof. dr hab., d ziekan Wydzialu Teologicznego 
UAM w Poznanlu . Autor kilkunastu ksi4 zek. Ostatnio nakladem Wydawnictwa Znak 
ukazala si~ praca Abbn. Wobec Boga Ojcn. 
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Moina sif spierac, czy rejol'my zawiodly dlatego, ie byly 
"zbyt niesmiale", czy dlatego, ie napotkaly na liczqcy sif op6l' 

zagrozonych. Wychodzi na to sarno. Nauka i edukacja tez 
majq swoje Ul'susy i kopalnie. 

"OKRAWANIE PLACKX' 

Stefan Amsterdamski 

Z zaciekawieniem przeczytalem artykul profesora Turskiego, 
z kt6rym w wielu kwestiach si~ zgadzam. Nizej kilka uwag doty
cZ'icych gl6wnie tez moim zdaniem w'itpliwych. 

1. Reformy systemu szkolnictwa wyzszego i badan z poczqtku 
lat 90., to jest Ustawa 0 Szkolnictwie Wyzszym z 1990, Ustawa 
o KBN z 1991 i nowelizacja ustawy 0 JBR (1991) - niezaleznie od 
tego, jak si~ je ocenia po dziesi~ciu la tach - spowodowaly lub umoz
liwily nast~puj'ice istotne zmiany w systemie odziedziczonym po 
PRL: 

a) przywr6cily programow'i i organizacyjn'i autonomi~ szko
10m wyzszym; b)umozliwily powstawanie szk61 niep ublicznych; 
c) skoncentrowaly wszys tkie budzetowe srodki na badania w jed
nej instytucji (KBN) i zapewnily uczonym znaczny wplyw na (za
r6wno przedmiotow'i, jak podmiotowq) alokacj~ tych srodk6w; 
d) w prowadzily zasady konkurencji w ubieganiu si~ 0 srodki na 
badania; e) przerzucily w jakims (z pewnosciq niedostatecznym) 
stopniu finansowanie badan rozwojowych na ich potencjalnych 
uzytkownik6w; f) umozliwily znaczny wzros t liczby studiujqcych 
na tysiqc mieszkanc6w. 

Nic z tego nie funkcjonuje zadowalaj'ico, mimo to nie lekce
wazylbym tych zmian . 

2. Wszystkie wspomniane zmiany przebiegaly w warunkach 
g!~bokiego budzetowego niedofinansowania zar6wno badan, jak 
szk61. S!uszna skqdinqd likwidacja pozabudzetowego, w ogrom
nym stopniu marnotrawionego, Centralnego Funduszu Rozwoju 
Nauki nie znalaz!a rekompensaty w finansowaniu budzetowym. 
Zastopowan ie reform po roku 1992 spowodowane bylo przez wiele 
czynnik6w, wsr6d kt6rych poziom finansowania mia! znaczenie 
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istotne. Dalsze radykalne reformowanie systemu przy tym pozio 
mie finansowania budzetowego i polityee ratowania wszystkiego, 
co istnieje, nie wydaje sifi,' mozliwe. 

3. Mozna oezywiseie dae kazdemu mlodemu ezlowiekowi 
"bony edukaeyjne", pytanie jednak, jakie one bfi,'dq mialy pokry
eie, a wifi,'e ezy szkolom warto b~dzie 0 rue zabiegae, i jak duzo b~
dzie musial budzet nadal dokladae do bezposredniego fi nansowa
nia szk61. (Reforma sluzby zdrowia powinna tu bye przestrogq: 
jak widae, sklad ka ubezpieezeniowa nie gwara ntuje stosownego 
leezenia). Kr6tko m6wiqe, wydaje mi sifi,' , ze jest to propozyeja d ru
kowania "pustego pieniqdza", kt6ry n ie zapewni powszeehnego 
dost~pu do szkolnietwa wyzszego. 

Mozna p r6bowae tworzye na gruneie Polskiej Akademii Nauk 
nowy uniwersytet zwi'lzany z instytutami badawezymi, ezy jed 
nak nie skonezy sifi,' to na "rozsmarowywaniu tej samej ilosei mar
garyny na zbyt wielkim placku" . Jestem pesymistq, nie wierzfi,' w ra
dykalny wzrost finansowa nia nauki w nadehodzqeyeh lataeh. (Co 
oezywiseie n ie znaezy, ze wzrost ehoeby niewielki jest do pogar
dzenia) . W tej sytuaeji mniemam, ze gl6wnym p roblemem na naj
bliZsze lata pozostaje "okrawanie tego plaeka". 

4. Taka byla inteneja reform z poezqtku lat 90. Merytoryczna 
oeena plae6wek i konkureneja 0 srodki m iala wyeliminowae tyeh, 
kt6rzy nie zasluguj'l na nie (we wszystkieh trzeeh "pionaeh": szk61 
wyzszyeh, PAN-u, JBR-6w). Wymienione wyzej reformy zawiodly 
przede wszys tkim pod tym wzglfi,'dem. Likwidacji nie ulegla zad
na mierna p ubliezna szkola wyzsza; zamiast koneentrowae srodki 
dla najlepszyeh, tworzy sifi,' nowe. Ze wzglfi,'d6w nie majqeyeh wie
le wsp61nego z tToskq 0 poziom ksztalcenia uehwalono Ustawfi,' 
o Wyzszym Szkolnietwie Zawodowym. Nadal istniejq JBR-y, upra
wiajqee sciences appliquees non applicables. 

Mozna sifi,' oezywiseie spierae, ezy reformy zawiodly pod tym 
wzgl~dem dlatego, ze byly "zbyt niesmiale", ezy dlatego, ze napo
tkaly na hezqey si~ op6r zagrozonyeh. Wyehodzi na to samo. Na
uka i edukaeja tez majq swoje Ursusy i kopalnie. M6wifi,' to z gory
eZq, bowiem sam przykladajqe rfi,'kfi,' do tyeh reform, mialem zlud
ne nadzieje. 

5. Jednq z tyeh zludnyeh nadziei bylo przekonanie, ze wystar
ezy zapewnie autonomifi,' srodowisku nauezyeieli akademiekieh 
i badaezy, uwolnie ieh od "ezulej opieki" organ6w autorytarnej, 
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wtrqcajqcej si~ do wszys tkiego wladzy, by w drodze demokratycz
nej doszlo do autozreformowania si~ instytucji. Tak jakby srodo
wisko to nie mialo wlasnych, cz~sto sprzecznych interes6w, jakby 
wylqczone byto z dzialania wewn~ trznych i zewn~trznych mecha
nizm6w socjologicznych. Kr6tko m6wiqc, sarna autonomia nie gwa
ran tuje reform . Autonomia szk61 nader cz~sto wykorzystywana 
byta (i jest) dla u trzymania status quo (zwlaszcza poziomu zatrud
n ienia, ale nie tylko), a wplyw uczonych na decyzje KBN podyk
towany byl (i jest) zbyt cz~sto (co nie znaczy: wylqcznie) nie tyle 
interesami pans twa czy chocby nauki, co partykularnymi intere
sami instytucji i os6b. (Notabene, nie jest to bynajmniej osobliwosc 
KBN - podobnie dziala jq liczne ciala pochodzqce z wybor6w 
wlqcznie z najwyzszymi). 

6. Wypracowanie i wprowadzenie w zycie og6lnej polityki edu
kacyjnej i naukowej, 0 kt6rq slusznie upomina si~ profesor Turski, 
graniczyloby w tych warunkach z cudem. Polityka taka bowiem 
wskazywac musi priorytety, a tym samym implicite wskazywac, co 
priorytetem nie jest, czyli - przy obecnym poziomie finansowania 
- wydawac "wyroki skazujqce". Przede wszys tkim polityka taka 
zrezygnowac musi z prze konania, ze Polska w swym obecnym 
i przewidywalnym stanie moze cieszyc si~ w tej dziedzinie autar
kiq. 

7. Czy edukacja i badania w dzisiej szej Polsce mogq i powinny 
byc nadal traktowane jako zr6dlo bog act w a narodu sensu stric
to? Nie wydaje mi si~, by to pragmatyczne spojrzenie moglo dzis 
przekonac kogokolwiek do zwi~kszenia naklad6w na nauk~. 

W kai:dym razie doswiadczenie, ani wczorajsze, ani dzisiejsze, tego 
nie potwierdza. Zdaj e si ~ ono raczej wskazywac, ze przedsi~bior
stwa gospodarcze, kt6re wyszly calo z recesji czy to przez restruk
turyzacj~, czy tei: przez prywatyzacj~, liczq raczej na importowa
nq technologi~ i know how nii: na dorobek licznych polskich plac6
wek zajmujqcych si~ badaniami stosowanymi i rozwojowymi (wy
jqtki, chcialoby si~ powiedziec, potwierdzajq regul~). Wi~kszosc bo
wiem badan stosowanych i rozwojowych jest po prostu niekon
kurencyjna, a idzie na nie - co profesor Turski zauwaza - ogromna 
cz~sc srodk6w. Nasz rynek nie jest juz zamkni~ty, nie wisi nad nami 
groiba embargo zrnuszajqca do "odkrywania na nowo Ameryki". 
Jesli Polska m iala i rna liczqce si~ w skali swiatowej osiqgni~cia na
ukowe, to przede wszystkim w badaniach podstawowych - zar6w
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no przyrodniczych, jak humanistycznych. Bogactwem narodu jest 
dzis przede wszystkim "kapitalludzki", to znaczy spoleczenstwo 
porzqdnie wyksztalcone. 

8. Wypadaioby wyciqgnqc z tych fakt6w wnioski. Zamiast la
dowac pieniqdze w niekonkurencyjne badania stosowane i rozwo
jowe, przeznaczac je nalezaloby na 0 wiele mniej kosztowne ba
dania podstawowe, a przede wszystkim na szkolnictwo wyzsze, 
i nie liczyc, ze juz w przyszlym roku "b~dzie od tego lepszy uro
dzaj". Zamiast tworzyc nowe uczelnie publiczne, 0 kt6rych z g6ry 
wi adorno, ze cierpiec b~dq na t~ samq n~dz~ co juz istniejqce, prze
znaczac gros srodk6w panstwowych na dofinansowanie istniejq
cych najlepszych szk6J wyzszych, bo wiedza tam tworzona i tam 
przekazywana buduje przyszle "bogactwo narodu". W moim 
przekonaniu, w sytuacji, w kt6rej nie rna co liczyc 
na radykal n y wzrost srodk6w budzetowych, na tym 
pol ega cpo win now s porn n ian e ,, 0 k raw ani e p I a c k a" . 
Jesli potrzebne Sq jakies reformy instytucjonalne (a Sq), to takie, 
kt6re umozliwiq prowadzenie polityki wybi6rczej. Przed dokona
niem wyboru nic nas nie uchroni; brak wyboru oznaczac b~dzie 
kolejne lata powszechnej wegetacji . 

Nie mam wqtpliwosci, ze to, co tu powiedzialem, nie jest po
glqdem popularnym ani wsr6d decydent6w, ani wsr6d beneficjen
t6w realizowanej polityki. Niestety, innej, rea I n e j drogi wyjscia 
nie widz~. 

STEFAN AMSTERDAMSKJ, ur. 1929, filozof, prof. dr hab. [nstytutu Historii Nauki, Oswia
ty i Techniki PAN . Rektor Szkoly Nauk Spolecznych w Warszawie. Napisal m.in.: Roz
w6j po}?cin pierwiastka cherniczl1ego. Przyczyllek do badallnad rozwojem poj?C naukowych (1961), 
WstfP do jilozoJii (1968 - nie opublikowany), Mi?dzy doswiadczeniem a metajizykq (1973), 
Nauka i porzqdek swiata (1983), Mi?dzy historiq a metodq (1983), Tertium nOll daten (1995). 
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Studia wyzsze powinny rozwijac przede wszystkim 
umiejr;;tnosc permanentnego ksztaicenia, uczyc sposobu 

zdobywania wiedzy oraz elastycznego dostosowywania sir;; do 
zmieniajqcej sir;; sytuacji, zamiast niesc ojertr;; zbyt 

specjalistycznego, wqskiego i zawodowego wyksztaicenia, 
kt6re bardzo szybko moze okazac sir;; nienowoczesne, 

nieaktualne i niepotrzebne. 

NIE BAC
/ 

SI~ ZMIAN 
Halina Abramczyk 

Naklady na badania naukowe i prace rozwojowe w przelicze
niu na jednego mieszkanca S'l w Polsce prawie siedmiokrotnie niz
sze niz w krajach Unii Europejskiej, trzykrotnie nizsze niz w Cze
chach i nieco wyzsze w por6wnaniu z najbardziej rozwini~tymi 
krajami Ameryki Lacinskiej. Poniewaz parametr ten zalezy zar6w
no od poziomu rozwoju gospodarczego kraju, jak i od decyzji rZq
dzqcych, jakq cz~sc PKB przeznaczyc na badania naukowe, wi~c 
bardziej obiektywny wydaje si~ inny miernik: procentowy udzial 
naklad6w na nauk~. W przypadku Polski jest on duzo nizszy niz 
w Niemczech, ale por6wnywalny ze wskainikiem w Hiszpanii 
wyzszy niz w Crecji, Portugalii i Turcji. Z kolei liczba os6b zajmu
jqcych si~ badaniami w Polsce w stosunku do og6lu zatrudnionych 
jest zblizona do kraj6w rozwini~tych. Sluszny za tem jest wniosek 
autor6w raportu Stan nauki i techniki w Polsce (KBN, Warszawa 1999): 
przyrost naklad6w na badania i rozw6j powinien wyprzedzac tem
po przyrostu kadry naukowej. 

Struktura zatrudnienia 

Struktura zatrudnienia w jednostkach naukowych jest fatal
na (przytoczone nizej liczby podaj~ za raportem Stan nauki i tech
niki w Polsce). Kadra pol skich jednostek naukowych jest stara: pro
fesorowie w wieku ponizej 40 roku zycia stanowiq 0,45%, w wie
ku 40-59Iat-41,55%, w w ieku 60 lat i wi~cej - 58%. Niekt6re sro
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dowiska wyciqgajq z tych Iiczb bl~dne wnioski, dqzqc poprzez 
ustaw~ 0 szkolnictwie wyzszyrn do zrnian obnizajqcych rneryto
ryczne progi awans6w naukowych i widzqc w tyrn metod~ od
mlodzenia kadry naukowej. Zobaczrny wi~c w liczbach, jakirn 
rnaterialern do tytul6w profesorskich dysponujemy. Sposr6d og6
lu badaczy zaledwie 20% otrzymalo stopien nallkowy doktora 
lub doktora habilitowanego w wieku ponizej 40 lat; innymi 510

wy, az 80% badaczydo 40 roku zycia nie zdolalo uzyskae stopnia 
doktora! Liczba ta ilustruje zjawisko, 0 kt6rym wszyscy pracujq
cy w szkolach wyzszych, jednostkach PAN i jednostkach badaw
czo-rozwojowych wiedzq. Jednostki naukowe przechowujq ar
mi~ wiecznych adiunkt6w (jednostki badawczo-rozwojowe 
rzesze wiecznych magistr6w). Paradoksalnie, grupa ta rna najsil
niejszq reprezentacj~ zwiqzkowq, samorzqdowq i pariamentarnq, 
a jej wplyw jest wyrazny r6wniez w projektach aktualnie rOzwa
zanych nowelizacji ustaw 0 szkolnictwie wyzszym, jednostkach 
badawczo-rozwojowych oraz ustawy 0 Komitecie Badan Nauko
wych. 

Struktura zatrudnienia musi zostae poprawiona nie poprzez 
obnizenie wymagan merytorycznych, lecz przeciwnie - przez 
podniesienie dyscypliny pracy, efektywnosci i aktywnosci bada
czy. Doktorat mozna przygotowae i obronie w ciqgu 4 lat, czyli 
mniej wi~cej w wieku 28 lat, a habi1itacj~ - w wieku okolo 34-37 
lat. GI6wnq przeszkodq w uzyskaniu tytulu profesora dla mlode
go, ambitnego doktora habilitowanego z duzym dorobkiern nauko
wym moze bye brak wypromowanych przez niego doktor6w, za
lezny cz~sto od czynnik6w, na kt6re on sam nie ma wplywu. Moz
na wi~c ewentualnie rozwazye pewne zmiany w kryteriach oce
niania dokonywanego przez komisj~ do spraw tytut6w, ale nie 
wymaga to osobnych zapis6w w ustawie 0 szkolnictwie wyzszyrn. 
Jest to jednak rozwiqzanie dotyczqce tylko kadry profesorskiej; 
z analizy danych wynika, iz sposr6d 6619 profesor6w w najbliz
szych latach odejdzie na emerytury 3884. Ta sama analiza pokazu
je, ze struktura wiekowa dla grupy adiunkt6w i magistr6w w wie
ku powyzej 40 lat (18 798 rnagistr6w i 24 193 adiunkt6w, z kt6rych 
tylko niewielka cz~sc zostanie profesorami) nie zrnieni si~ samoist
nie w najblizszych 25 latach i trzeba, niestety, dokonac bolesnych, 
ale koniecznych redukcji. 
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Jednostki badawczo-rozwojowe 

Glownym problemem struktury organizacyjnej nauki w Pol
sce Sq jednostki badawczo-rozwojowe 0BR). To szczegolnie w nich 
daje 0 sobie znac wadliwa struktura zatrudnienia. Co ciekawe, 
wyst~puje ona w relacji od wrotnie proporcjonalnej do struktury 
wynagrodzenia. Gdy porowna si~ zarobki wszystkich grup: pro
fesorow, docentow, adiunkt6w, asystent6w - najwyzsze zarobki 
otrzymujq pracownicy JBR, nastEi'pnie PAN, ana koI'tcu szkol wyz
szych. Podobne wnioski mozna wyciqgnqc, analizujqc liczbEi' za
trudnionych pracownikow naukowych w stosunku do zadan sta
tutowych . Choc najefektywniej spolecznie wykorzystuje siEi' srod 
ki na badania naukowe w panstwowych uczelniach, w ktorych jed
noczesnie prowadzi siEi' badania, ksztalci student6w i kadry dla JBR 
oraz jednostek PAN, to kadra badawcza w 1997 wynosila odpo
wiednio: 32846 - szkoly wyzsze, 4861 - PAN i az 13 893 - JBR. Po
nadto, choc JBR zajEi'te Sq gl6wnie badaniami stosowanymi, praca
mi rozwojowymi i dzialalnosciq innowacyjnq, to struktura udzia
lu r6znych rodzajow finansowania we wszystkich typach jedno
stek jest podobna - glowny ciEi'zar finansowania ponosi budzet 
panstwa, a finansowanie ze strony przedsiEi'biorstw wynosi: 17,3% 
- JBR, 10% - szkoly wyzsze, 2% - PAN. R6wniez aktywnosc na
ukow(l mierzona liczbq publikacji i patent6w jest odwrotnie pro
porcjonalna do nakladow na prace badawcze i rozwojowe (nakla
dy te wynoszq kolejno: 41,3% - JBR, 28,6% - szkoly wyzsze, 11,4% 
- PAN). Liczba publikacji, wskaznik wplywu (impact factor z listy 
filadelfijskiej) oraz wskaznik cytowaI't charakteryzujq aktywnosc 
naukowC) w ramach badan podstawowych; liczba patent6w jest 
miarq wynalazczosci w naukach stosowanych. Jednostki JBR wy
padajq zle w obu grupach badan. Szczeg61nie zle wypada ich ak
tywnosc oceniana na podstawie jakosci publikacji (czyli wsp6lczyn
nika wplywu). Jednostki JBR publikujq glownie w materialach 
branzowych i pol skich czasopismach, kt6rych wspolczynnik wply
wu jest bardzo niski (0,5 w skali 0-20). Nie oznacza to, iz polskie 
czasopismiennictwo naukowe powinno przestac funkcjonowac, ale 
wszelkie proby nadmiernego narodowego protekcjonizmu Sq ska
zane na niepowodzenie i oznaczajq niepotrzebne marnotrawienie 
srodkow, zmniejszenie prestizu krajowych i lokalnych czasopism 
jest bowiem zjawiskiem og6lnoswiatowym. Kazdy, kto chce, aby 
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jego wyniki uzyskaly rezonans, musi publikowac w najlepszych 
czasopismach amerykanskich i kilku europejskich 0 wymiarze 
mi~dzynarodowym. 

Sta tystyki tutaj przytoczone potwierdzaj'l intu icyjne odczucia 
srodowiska naukowego, ze w w i ~ ks z 0 5 c i JBR nie uprawia si~ 
naukj na poziomie licz'lcym si~ w swiecie, a duza cz~sc badan to 
pozorowanie aktywnosci naukowej, na kt6q nie rna zadnego za
potrzebowania spolecznego: wynalazki, kt6re nigdy nie zostan'l 
opatentowane, patenty, kt6re nigdy nie stan,,! si~ innowacjami. S'l 
oczywiscie wyj'ltki; przepraszam moich wybitnych koleg6w z JBR, 
ale oni obroni'l si~ sami rang'l swego dorobku naukowego. 

Tak wi~c, czekaj'lc na lepsze lata dla nauki, kiedy rZ'ld przyzna 
wi~ksze srodki na badania, podatnicy i srodowisko naukowe po
winni domagac si~ radykalnej zmiany struktury organizacyjnej 
jednostek naukowych. Z przedstawionych liczb wynika, ze zacz'lC 
trzeba od JBR. Ich liczba musi zostac zredukowana do kilkunastu 
(obecnie 240) poprzez likwidacj~, wl'lczenie do szk61 wyzszych lub 
jednostek PAN albo tez poprzez l'lczenie malych osrodk6w JBR 
w wi~ksze. Nowelizowana wlasnie ustawa przewiduje jeszcze jed
no rozwi'lzanie: komercjalizacj~ i prywatyzacj~ jednostek badaw
czo-rozwojowych. Jest to jeszcze jedna metoda rozwi'lzania pro
blemu nieefektywnych osrodk6w JBR, choc mog'l temu towarzy
szyc zjawiska, kt6re zostan'l om6wione w nast~pnym paragrafie. 

Projekty nowelizacji ustaw 

Poniewaz na badania naukowe w Polsce przeznaczy si~ w roku 
2000 zaledwie 0,451 % produktu krajowego brutto, a szansa na po
praw~ w najblizszej przyszlosci jest niewielka, nalezy dokladnie 
przygl'ldac si~, na co wydawane s'l pieni'ldze, w celu dokonania 
radykalnej racjonalizacji wydatk6w. Nalezy r6wniez przygl'ldac si~ 
aktom prawnym, kt6re mog'l uruchomic instrumenty finansowe 
pobudzaj'lce rozw6j nauki i techniki w poz'ldanym spoleczrue kie
runku. 12 i 19 pazdziernika 1999 Rada Mirustr6w zaakceptowala 
projekt nowelizacji ustawy 0 jednostkach badawczo-rozwojowych 
oraz ustawy 0 utworzeniu Komitetu Badan Naukowych, kt6ry zo
stal przeslany do Sejmu. Projekt ustawy 0 KBN zmierza bardzo 
wyraznie w kierunku zwi~kszerua uprawnien, a co za tym idzie i od
powiedzialnosci przewodnicz'lcego Komitetu, kt6ry teraz b~dzie 
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nosil tytul ministra nauki. Obok wielu zadan zwiqzanych ze strate
giq polityki naukowej i technicznej panstwa otrzymuje on do r~ki 
instrument praktyczny w postaci prawa do dokonywania podzialu 
srodk6w finansowych pomi~dzy zespoly Komitetu, a przed doko
naniem podzialu moze wyodr~bnie srodki na finansowanie okre
slonych zadaI't. przewidywane w nowelizacji utrzymanie r6wnowagi 
mi~dzy silniejszym niz dotychczas przewodniczqcym KBN, kt6ry 
reprezentuje rZqd i strategi~ naukowq panstwa, a Komitetem repre
zentujqcym srodowisko naukowe jest rozwiqzaniem dobrym. Zwi~k

szy one skutecznose ministra nauki w dzialaniach majqcych racjo
nalizowae wydatki na badania naukowe. 

Projekt nowelizacji ustawy 0 KBN zawiera jednak r6wniez ta
kie punkty, w sprawie kt6rych srodowisko naukowe musi bie na 
alarm. Zmieniony zostal calkowicie art. 3 ustawy, w kt6rym zdefi
niowano na nowo badania na ukowe i jednostki naukowe (art. 3, 
ust. 1-4). Wbrew uzasadnieniu projektodawcy nie jest to jedynie 
przeformulowanie definicji badan naukowych, majqce na celu 
dostosowanie nazewnictwa w tej dziedzinie do standard6w Unii 
Europejskiej, problematyka regulowana w projektowanej ustawie 
nie jest bowiem obj~ta zakresem prawa UE i nalezy do kategorii 
akt6w stanowiqcych domen~ prawa krajowego. Nowo sformulo
wane definicje badan naukowych zaczynajq brzmiee groi nie do
piero w polqczeniu z definicjq jednostki naukowej , poniewaz re
zultatem ich stosowania mogq bye tota lna utrata kontroli nad pie
ni~dzmi p rzeznaczonymi z bud zetu panstwa na nauk~ oraz za
chwianie rygor6w gospodarowania publicznymi pieni~dzmi; po
zwoliioby to na d zielenie ich wedlug nieprzejrzystych zasad i po
zostawialoby ogromny margines dla dzialalnosci pseudonauko
wej. Przez badania naukowe projekt ustawy 0 KBN rozumie, obok 
bad an podstawowych i stosowanych, r6wniez prace rozwojowe 
i d zialalnose innowacyjnq zdefiniowane nast~pujqCo: "prace roz
wojowe - rozumie si~ przez to prace wykorzystujqce dotychcza
SOWq wiedz~, uzyskanq w wyniku dzialalnosci badawczej lub do
swiadczen praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia no
wych lub udoskonalenia istniej'lcych material6w, wyrob6w, urZq
d zen, usiug, proces6w lub metod"; "dzialalnose innowacyjna 
rozumie si~ przez to prace zwiqzane z przygotowaniem i urucho
mieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materia16w, 
wyrob6w, urzqdzen, uslug, proces6w lub metod, przeznaczonych 
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do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w prak
tyce" . Jak latwo zauwazyc, definicje te zawierajq wlasciwie wszyst
kie typy aktywnosci, jakq ludzkosc zdolala wymyslic w swojej do
tychczasowej historii, niekoniecznie zwiqzane z naukq. To juz nie 
Si) metody prowadzenia badan naukowych z ustawy 0 jednostkach 
badawczo-rozwojowych (art. 2, ust. 2, pkt. 3), to po prostu blizej 
niezidentyfikowane metody lub uslugi. Gdyby chodzilo tylko 0 de
finicj~, moglibysmy przymknqc oko i dalej robic swoje. Niestety, 
ten sam art. 3 w nowym brzmieniu zupelnie inaczej niz dotych
czas definiuje jednostki naukowe. Teraz to juz nie tylko szkoly 
wyzsze, jednostki PAN, JBR (wlqczone do jednostek naukowych 
w zwiqzku z nowelizacjq L1stawy 0 jednostkach naukowo-badaw
czych), ale r6wniez inne osoby prawne, czyli stowarzyszenia, fun
dacje, agencje, przedsi~biorcy, jednostki administracji terenowej 
szczebla wojew6dzkiego i powiatowego, sp6lki badawczo-rozwo
jowe, kt6re powstanq po zakonczeniu komercj alizacji i prywaty
zacj i zgodnie ze nowelizowanq wlasnie ustawq 0 jednostkach ba
dawczo-rozwojowych. Tak wi~c teraz wszystkie osoby prawne, 
kt6re zaangazujq si~ w niezwykle szeroko i nieprecyzyj nie zdefi
niowane badania nau kowe, b~dq mogly czerpac pelnq r~kq z ubo
giej kasy KB N. Jakby tego bylo malo, kolejny absurd zostal we
pchni~ty w ten sam nieszcz~sny art. 3 (ust. 8). KBN jest dzielny 
i jego budze t wszystko zniesie - d la tego KBN b~dzie finansowal 
r6wniez projekty celowe, czyli mi~dzy innymi wyzej wymienio
ne, plynne w swojej definicj i jak woda, prace rozwojowe na zlece 
nie przedsi~biorc6w (m yslalam, ze to przedsi~biorca powinien pla
cic za badania, jesli jest nimi zainteresowany, alba tez powinno je 
finansowac ministerstwo branzowe) oraz organ6w samorzqdu te
rytorialnego stopnia wojew6dzkiego i powiatowego (myslalam, ze 
to samorzqd powinien placic za badania, skoro jest nimi zaintere
sowany). Rozumiem, ze chcemy zwi~kszac nikle zapotrzebowa
nie na nauk~ przez promocj~ jej mozliwosci, ale czyz nie powinno 
to byc zadanie dla calego rzqdu, a nie tylko jednego resortu, czyz 
nie powinno to byc zadanie finansowane z innych segment6w 
budzetu, a nie z wyszarpanego z trudem na nallk~ 0,451 % PKB? 
Ponadto tak swobodny, jak przewiduje projekt ustawy 0 KEN, prze
plyw pieniqdza z sektora nauki do wielkiej liczby innych podmio
t6w, takich jak stowarzyszenia, fundacje, agencje, organy samo
rzqdu terytorialnego, przedsi~biorcy, sp6lki badawczo-rozwojowe, 
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kt6re powstanq z JBR pO prywatyzacji, moze przybrae formy pa
tologiczne, zeby nie powiedziee kryminogenne. Juz teraz w rapor
cie Instytutu Badan nad Gospodarkq Rynkowq podaje si~ wstrzq
sajqce dane 0 marnowaniu pieni~dzy przez sektor publiczny. Nie 
podlegajqce w praktyce kontroli rozmaite agencje, stowarzyszenia, 
fundacje, fundusze itp. wydajq az 50,5% budzetu sektora publicz
nego. Nowelizowana ustawa 0 KBN przyczyni si~ niewqtpliwie do 
powi~kszenia skali tego zjawiska. 

Szkolnictwo wyzsze 

Gwaltowne zainteresowanie zdobywaniem wyksztalcenia wy
zszego, obserwowane od poczqtku lat 90., jest zjawiskiem, kt6re 
napawa optymizmem. Wi~kszy odsetek ludzi z wyksztalceniem 
wyzszym zaowocuje na wszystkich plaszczyznach l.ycia spolecz
nego i gospodarczego kraju. Analizy z wielu kraj6w Sq jednoznacz
ne i potwierdzajq korelacje mi~dzy stanem wyksztalcenia a tem
pem rozwoju gospodarczego (pouczajqce Sq tu przyklady poda
wane w artykule prof. Turskiego) . Wzrost liczby uczelni, fili i za
miejscowych, szk6l prywatnych lub quasi-prywatnych stal si~ jul. 
zjawiskiem tak znaczqcym, ze nadszedl moment, aby postawie 
pytanie, jaka powinna bye w tej materii strategia panstwa i reali
zujqcego t~ polityk~ wlasciwego ministerstwa: czy realizowae za
sad~ bardzo liberalnego rozwoju nowych jednostek, czy przeciw
nie - promowac procesy integracyjne? 

Wydaje si~, ze w wi~kszosci osrodk6w akademickich liczba uczel
ni jest wystarczajqca i proces ich dalszego mnozenia powinien ulec 
zamrozeniu, p rzynajmniej w perspektywie najblizszych 10 lat, 
zwlaszcza ze naklady na edukacj~ i nauk~ nie zmieniajq si~ w spo
s6b jakosciowy. Rozw6j i doinwestowanie juz istniejqcych uczelni, 
zar6wno pod wzgl~dem liczby student6w, jak infrash-uktury, wy
dajq si~ rozwiqzaniem najbardziej racjonalnym, wi~kszosc bowiem 
niewielkich uczelni prywatnych lub quasi-prywatnych nie dyspo
nuje duzym potencjalem badawczym, laboratoryjnym, bibliotecz
nym i aparaturowym. Rozdrobnienie uczelni rodzi niekorzystne zja
wisko wieloetatowosci i nie mozna oprzec si~ wrazeniu, ze powsta
wanie nowych niewielkich uczelni czy szk61 wyzszych raczej roz
wiqzuje problem zlego oplacania pracownik6w naukowych, niz 
przyczynia si~ do rozwoju szkolnictwa wyzszego. 
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Akademicka Komisja Akredytacyjna dzialajqca przy Radzie 
Gl6wnej Szkolnictwa Wyzszego powinna bardzo wnikliwie oce
niae jakose ksztalcenia na wszystkich kierunkach studi6w (magi
sterskich i licencjackich) oraz ustalae wymagania, jakie mUSZq bye 
spelnione, aby jednostka organizacyj na prowadzqca samodzielnie 
ksztalcenie miala prawo do prowadzenia studi6w magisterskich 
czy licencjackich. Utrzymanie liczby osrodk6w na racjonalnym 
poziomie nie oznacza petryfikacji istniejqcych struktur. Wydaje si~, 
ze wlqczenie kadry jednostek PAN w dzialalnose dydaktycznq jest 
warunkiem kon iecznym ich efektywnego wykorzystania . Jedno
czesnie baza apara turowa, badawcza, biblioteczna jednostek PAN 
stanowi potencjal, kt6ry nie moze bye zaprzepaszczony na skutek 
niewlasciwych posuni~e administracyjnych. Doktorzy habilitowani 
jednostek PAN powinni stanowie realnych i wartosciowych kon
kurent6w dla doktor6w habilitowanych z w yzszych uczelni 
w prawdziwych konkursach kompetencji na stanowisko profeso
ra uczelni. Ponadto mozna rozwazye powstanie niewielkiej liczby 
uczelni wyzszych, kt6rych baz~ naukowo-badawczq i edukacyjnq 
stanowilyby jednostki PAN. 

Nalezy natomiast jak najszybciej odstqpie od pomyslu tworze
nia zawodowych szk61 wyzszych, kt6ry jest chybiony. Nowoczesne 
programy uczelni technicznych na calym swiecie zmierzajq w od
wrotnym kierunku, kladqc nacisk na gruntowne wyksztalcenie og61
ne studenta z przedmiot6w podstawowych i og61notechnicznych, 
a wqska specjalizacja ogranicza si~ do ostatnich lat studi6w. 

Technologiczne tempo przemian, gwaltowny wzrost dynami
ki sektora uslug, dynamika zmian w strukturze zatrudnienia w r6z
nych sektorach gospodarki i przemyslu - wszystko to wymaga 
ksztalcenia otwartego na zmiany. Studia wyzsze powinny rozwi
jae przede wszystkim umiej~tnose permanentnego ksztalcenia, 
uczye sposobu zdobywania wiedzy oraz dostosowywania si~ do 
zmieniajqcej si~ sytuacji, zamiast niese ofert~ zbyt specjalistyczne
go, wqskiego i zawodowego wyksztalcenia, kt6re bardzo szybko 
moze okazae si~ nienowoczesne, nieaktualne i niepotrzebne. 

HALlNA ABRAMCZYK, prof. dr hab., wykJadowca Politechniki t.6dzkiej, zajmuj e s i~ 
chemiq fizycznq i teoretycznq. Autorka licznych pLtblikacji naukowych, zamieszczonych 
m. in. w Journal of Physical Chemistry" , "C hemical Physics Letters", "Chemical Phy
sics" oraz w ksiqzkach zagranicznych. W druku podr~cznik akademicki WstfP do spek
troskopii iaserowej. 
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Nie wiem, jak bfdq wyglqdaly uczelnie za 20 lat - waham sif 
mifdzy wizjq katastrojy, wskutek kt6rej profesorowie 

odchodzqcy na emery turf nie bfdq mieLi komu przekazac 
swoich katedr i zaklad6w, a wizjq moze bardziej rea /istycznq, 
ze nauka jest tak wspanialq przygodq, iz zawsze zl1ajdzie sif 

dostateczna iloic zapalel1c6w gotowych si f jej poiwifCic. 

PlRAMIDA 

CZY KLEPSYDRA? 


Ewa Bartnik 

Refleksj~ nad przyszlosciq calego systemu edukacji utrudnia 
fakt, ze od roku trwa reforma szkolnictwa podstawowego i sred
niego, kt6ra ma lepiej przystosowae absolwent6w do zycia we 
wsp6lczesnym spoleczenstwie. Jezeli reforma okaze si~ skutecz
na, bye moze wymusi to w przyszlosci zmian~ profilu pierwszych 
lat studi6w, ta k by uwzgl~dnial umiej~tnosci nabyte w zreformo
wanej szkole (takie jak znajomose j~zyk6w obcych czy umiej~t
nose obslugi komputera). Od roku 2005 na uczelniach pojawiae 
zacznq si~ studenci majqcy za sobq nowy typ edukacji. Czego po
winni nauczye si~ na studiach? 

Niewqtpliwie programy poszczeg6lnych kierun k6w studi6w 
Sq bardzo specyficzne i nauczanie na r6znych wydzialach polskich 
uczelni odbywa si~ odmiennie. Na moje poglqdy na pewno wply
wa fakt, ze jestem biologiem i wierz~, ze nauka jest czyms, co choe 
nie przynosi bezposrednio dochod6w, stanowi jeden z najwazniej
szych czynnik6w zmieniajqcych swiat. Ponad 20 lat temu podsta
wowe badania nad genami bakterii na przyklad w Massachusetts 
Institute of Technology byly finansowane m. in. przez fundacj~ 
stawiajqcq sobie za cel znalezienie lekarstwa dla jednej z najcz~s t

szych chor6b genetycznych czlowieka - mukowiscydozy. Nalezy 
podziwiae dalekowzrocznose tej i wielu innych fundacji - to wla
snie badania podstawowe, prowadzone pierwotnie na bakteriach, 
doprowadzily do post~pu inzynierii genetycznej i rozwijajqcej si~ 

80 



P[RAMlDA CZY KLEPSYDRA? 

w niesamowitym tempie dziedziny nazywanej czasem medycynq 
molekularnq. Jezeli terapia genowa stanie si~ kiedys - 0 czym je
stem calkowicie przekonana - powszechnym narz~dziem terapeu
tycznym, b~dzie to logicznq konsekwencjq rozwoju badan pod
stawowych. Uwazam wi~c, ze nauka powinna bye w rozsqdny 
spos6b finansowana przez budzet centralny. Jestem umiarkowa
nym zwolennikiem sposobu finansowania przez KBN podstawo
wych badan naukowych, na temat badan aplikacyjnych nie b~d~ 
si~ wypowiadae. Mysl~ jednak, ze wazniejsze od sprawy finanso
wania nauki jest zagadnienie ksztalcenia student6w. 

Uniwersytety ksztalcq osoby, kt6re znajdq zatrudnienie w r6z
nych branzach. ByJi studenci, kt6rzy pisali prace magisterskie w Za
kladzie Genetyki, pracujq obecnie w nauce, firmach ubezpiecze
niowych, w szkolach, w firmach farmaceutycznych, a takie jako 
przedstawiciele firm sprzedajqcych odczynniki i przyrzqdy na
ukowcom. Wielu absolwent6w robi doktoraty poza Polskq (na skal~ 
maSOWq zjawisko to pojawilo si~ stosunkowo niedawno). Pi~cio
letnie studia magisterskie na Wydziale Biologii UW nie mogty przy
gotowae ich do wykonywania kazdej z tych prac. Ale cykl ksztat
cenia pi~cioletniego, obowiqzujqcy od niepami~tnych czas6w, stwa
rza szans~ ksztalcenia magistr6w, kt6rzy nie Sq nadmiernie wqski
mi specjalistami. Na pewno w przyszlosci coraz wazniejsza b~dzie 
dbalose 0 utrzymanie mozliwie szerokiej specjalizacji student6w
powinni opanowae podstawy danej dziedziny, umiej~tnosc uchwy
tywania fakt6w i uczenia si~ nowych rzeczy. Jezeli - podobnie jak 
bywa cz~sto na Zachodzie - b~dq kilkakrotnie zmieniae zaw6d, 
zdolnose przyswajania sobie nowej wiedzy i tw6rczego jej spozyt
kowania moze bye dla n ich wazniejsza od wiedzy szczeg6lowej. 

Uniwersytety Sq instytucjami, kt6re mUSZq dbae 0 zachowanie 
ciqglosci - na miejsca odchodzqcych profesor6w powinni przycho
dzie ich wychowankowie, w miar~ mozliwosci jeszcze lepsi od nich. 
Dawniej dzialal pi~kny system selekcji najlepszych student6w, kt6
rzy zostawali na uczelni, robi li doktoraty, habilitacj~ itp. Ten sys
tem szwankuje, i to od lat, gdyz najzdolniejsi absolwenci nagmin
nie odchodzq od nauki do lepiej platnych zaj~e. Nie mniej rozpo
wszechnione jest dorabianie - przez dawanie korepetycji, robie
nie tlumaczen, posiadanie kilku etat6w itp. Mimo tych dodatko
wych zr6del dochodu wiele os6b i tak porzuca karier~ naukowq. 
Szczeg6lnie duzo z nich wywodzi si~ niestety z najplodniejszej 
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naukowo grupy mlodych adiunkt6w. To ta grupa zawsze wnosila 
najwi~cej do rozwoju nowych badan i przez jej uszczuplenie struk
tura personalna nauki (nie tylko na uczelniach) wyglqda bardziej 
jak klepsydra niz jak klasyczna piramida, z doktorantami na dole 
i profesorem na g6rze. Nie bydy wiycej pisae 0 finansach, warto 
jednak dodae jeszcze jednq uwagy: nie jestem w fanatyczny spo
s6b przywiqzana do habilitacji, ale stanowi ona pewnq bariery, 
przed kt6rq wielu pracownik6w uczelni rezygnuje. Bardzo przy
dalyby siy z zwiqzku z tym stypendia habilitacyjne - kilkuletnie 
i dobrze platne, na wz6r tych, jakie istniejq w Niemczech. Nie znam 
zbyt wielu przypadk6w odchodzenia od nauki os6b po habiJitacji; 
wspomniane stypendia bylyby moze sposobem na polepszenie 
struktury kadry naukowej, nawet nie przez produkcjy nowych 
samodzielnych pracownik6w naukowych (jest ich coraz wiycej), 
ale przez produkcjy ich w wieku nieco bardziej oddalonym od 
emerytury. 

Uniwersytet przestawia siy obecnie na system studi6w dwu
stopniowych - po 3. roku licencjat, potem, dla najlepszych, dwu
letnie studia magisterskie. Nie wi em, jak ten system bydzie dzia!al 
w praktyce, co wiycej - zapewne na naszym rynku pracy licencjat 
nie uzyska wielkiej sily przebicia. Wiem, ze tak wlasnie jestwe Fran
cji, majqcej podobny, dwustopniowy system edukacji. Z drugiej 
strony, pierwszy etap studi6w daje szansy uzyskania wykszta!ce
nia w kr6tszym czasie, co moze miee d uze znaczenie praktyczne, 
jesli studia stanq siy platne. 

Zaklad Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, w kt6rym pra
cujy, jest dose nietypowy, poniewaz kilka lat temu zlokalizowano 
go w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Sta
Ii pracownicy Zakladu majq ulamki etatu w PAN, a koledzy z PAN 
czasem biorq udzial w prowadzeniu zajye dla student6w UW. Wiele 
lat temu, kiedy jeszcze bylam studentkq, m6j niezyjqcy juz szef, 
profesor Wadaw Gajewski, by! zarazem dyrektorem IBB i kierow
nikiem Zaldadu Genetyki Uw, a podstawowe zajycia z genetyki 
prowadzili pracownicy i Uw, i IBB. Bardzo bym chciala, zeby taka 
wsp61praca by!a mozliwa i teraz, ale znowu pojawia siy problem, 
o kt6rym mialam juz nie wspominae - pieniydzy. Nikt z zagonio
nych i starajqcych siy przezye doktorant6w - ani z IBB, ani z UW
nie poprowadzi zajye, jezeli nie otrzyma za to zaplaty (lub jezeli 
nie bydzie do tego zmuszony przez wyznaczone mu pensum, co 
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nie dotyczy pracownik6w PAN). Za to studenci wyzszych lat jako 
magistranci s'l mile widziani w zakladach PAN i nie tylko. Wielu 
student6w biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
za zgod'l uczelni wykonuje prace magisterskie na przyklad w In
stytucie Chemii Bioorganicznej PAN, w Warszawie natomiast tego 
typu sytuacje s'l niech~tnie widziane przez Rad~ Wydzialu Biolo
gii. Uwazam, ze poniewaz koszt wykonania dobrej pracy magi
sterskiej jest wysoki, a w wielu plac6wkach PAN jest zapotrzebo
wanie na magistrant6w, sytuacj~ t~ moglaby rozwi'lzae jakies umo
wy mi~dzy Wydzialem Biologii i odpowiednimi plac6wkami PAN. 

W sprawie reformy systemu szkolnictwa wyzszego i nauki zga
dzam si~ z bardzo wieloma tezami artykulu profesora Turskiego. 
Ma on bez w'ltpienia racj~, ze edukacja powinna bye powszechnie 
dost~pna, a poziom "scholaryzacji" naszej mlodziezy niew'ltpliwie 
powinien WZrOSn'le. Aby szkolnictwo wyzsze moglo si~ rozwijae, 
struktura nauczania powinna bye nowoczesna i nalezy przepro
wadzie jej gl~bok'l reform~ . Studenci powinni bye ksztalceni przez 
fachowc6w (choe, moim zdaniem, nie zawsze musz'l bye to wybit
ni naukowcy) . Ale inaczej niL. profesor Turski widz~ przynajmniej 
niekt6re szczeg61y. 

Po pierwsze, jestem przeciwna temu, by wszystkie studia byly 
platne. Juz przy bezplatnych studiach utrzymanie studenta w mie
scie akademickim, jezeli nie ma on szcz~scia bye jego stalym miesz
kancem, jest dla rodzin 0 przeci~tnych zarobkach bardzo trudne. 
Miejsce w akademiku kosztuje kilkaset zlotych, wynaj~cie czego
kolwiek na miescie co najmniej tyle sarno, a ponadto trzeba kupie 
podr~czniki, zjese i czasern pojechae do domu.. . Bardzo wielu stu
dent6w pracuje; jest to bardzo pozyteczne, jesli praca wi'lze si~ 
z kierunkiem studi6w, gorzej - jesli nie ma z nim zwi'lzku, a tak 
dzieje si~ na ogo!. Pozyczki dla student6w raczej nie rozwi'lz'l pro
blemu, bo zaci'lganie dtug6w moze si~ oplacae przyszlemu praw
nikowi czy dentyscie, ale nie biologowi czy fizykowi, maj'lcemu 
w perspektywie kiepsko platnq prac~. Juz dzisiaj widae, ze przy 
wyborze kierunku studi6w maturzysci kierujq si~ ogromnej mie
rze atrakcyjnosciq finansowq przyszlej pracy; w przyszlosci zjawi
sko to z pewnosciq si~ nasili. N ie mam nic przeciwko tworzeniu 
uczelni platnych, ale istniejqce obecnie uniwersytety, politechniki 
i akademie medyczne powinny zachowae charakter bezplatny. 
Zresztq profesor Turski traktuje "bon edukacyjny" bardziej jako 
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srodek nacisku przez studentow na kadr~ nauczajqcq niz jako for
m~ finansowania szkolnictwa wyzszego. Ja nie jes tem przekona
na, czy jest on w ogole potrzebny. 

Problem leciwych adiunktow czy wykladowcow i starszych 
wykladowcow jest bardziej skomplikowany, niz sugeruje to pro
fesor Turski. Bye moze nie powinno przenosie si~ adiunktow na 
etaty starszych wykladowcow, ale znam dose liczne przyklady 
habilitujqcych si~ starszych wykladowcow. Dydaktyka uczelni 
w duzym stopniu oparta jest na ludziach z doktoratem i 0 dose 
dlugim stazu pracy. Nie WyddjC mi si~, zeby latwo mozna bylo ich 
zastqpie doktorantami lub pracownikami samodzielnymi. W ogo
Ie dydaktyka na uczelniach jest wielkim problemem. Zwlaszcza 
prowadzenie ewiczen przez wiele osob (ale zdecydowanie nie przez 
wszystkich pracownikow) traktowane jest jako zlo konieczne. Trud
no si~ temu dziwie nie tylko ze wzgl~du na ich monotoni~ - w isto
cie awanse naukowe w ogole nie zalezq od tego, jak si~ ksztalci 
studentow nizszych lat. Oceny ewiczen, wykladow itp. teoretycz
nie majq jakies znaczenie - ale w trakcie prawie 30 lat pracy na 
Uniwersytecie Warszawskim nie widzialam zadnej oceny mojej 
dzialalnosci dydaktycznej przeprowadzonej przez kogokolwiek. 
Wiem skqdinqd, ze niektore bardzo dobre wyklady czy zaj ~cia dla 
studentow prowadzone Sq przez osoby, ktorych impact factory czy 
tez indeksy cytowan nie Sq nadmiernie imponujqce, i vice versa 
slyszalam niejeden zty wyklad prowadzony przez wybitnego na
ukowca. Studenci majq prawo do glosowania - nogami - jedynie 
przy okazji wykladow monograficznych: na niektorych bywa ich 
dziesi~ciu , na innych ponad setka. 

Na pytanie, czy trzeba bye wybitnym naukowcem po to, by 
kszta!cie student6w, z pew nosciq nie rna jednej od powiedzi. Zale
zy, ilu ich rna si~ ksz ta!cie i na jakim poziomie. Po to, by uczye ich 
podstaw w systemie masowej przerobki - a tak cz~sto wyglqdajq 
nizsze la ta studiow - wystarczy solidne podejscie do pracy dydak
tycznej i troch~ dobrej wali. Zaj~cia przypisane do danega zakla
du cz~s ta prowadzi si~ latami, co wymaga raczej hartu psychicz
nego niz zamilowania do pracy naukowej. 

Inaczej wyglqda sprawa z pracami magisterskimi i doktorski
mi. To wprowadzenie w samodzielnq pracq musi odbywac si~ pod 
kierunkiem ludzi, kt6rzy wiedzq, na czym polega praca naukowa. 
I tu wlasnie - a nie w tworzen iu nowych uczelni - widz~ rol~ dla 
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instytut6w PAN. Zapewnianie miejsc na wykonywanie prac ma
gjsterskich daje tym placowkom zarazem dost~p do dodatkowych 
pracownikow i mozl iwose uwaznego przyjrzenia si~ im przed 
ewentualnym przyj~ciem na studia doktoranckie. Uwazam, ze 
dwuletnie studia magjsterskie, jak i doktoranckie, mozna znako
micie prowadzic w oparciu 0 istniejqce uczelnie i placowki PAN. 
Nie uwazam natomiast za konieczne wlqczanie si~ tych instytucji 
do podstawowego procesu ksztalcenia (choe nie widz~ tez powaz
nych przeciwwskazan). Nie ma tez koniecznosci, by wszyscy uczyli 
studentow. Umiej~tnose przekazywania swojej wiedzy jest oczy
wi~kie rzeczq waznq - od lat obserwuj~, ze doktoraty bronione na 
uczeln i na ogol Sq prezentowane lepiej n iz doktoraty bronione 
w PAN przez pracownik6w nie majqcych doswiadczenia w pro
wadzeniu zaj~e. Ale cz~sto selekcja dokonuje si~ juz w momencie 
decyzji 0 miejscu wykonywania pracy doktorskiej - osoby nie lu
biqce dydaktyki na ogol nie chcq zostawae na uczelniach . 

.. 
Przejdimy do podsumowan. Reforma systemu edukacji jest 

konieczna i - przynajmniej na uczelniach - juz wiqze si~ z niq re
forma systemu za trudnienia i prowadzenia nauki. Na bardzo wie
lu wydzialach zanikajq asystenci, zast~powani przez doktorantow, 
za trudnianych na 41ata. Mam nadziej~, ze takie rozwiqzanie przy
czyni si~ do skrocenia czasu przygotowywania pracy doktorskiej, 
ktora absolutnie nie powinn a zabierae autorom wi~cej niz 4 lata. 
Coraz powszechniejsze stajC) si~ rowniez studia doktoranckie. Py
tanie, gdzie ci mlodzi ludzie po doktoratach znajdq zatrudnienie. 
Kiedys sytuacja byla prosta - od pierwszego zatrudnienia az do 
emerytury nie zmienialo si~ miejsca pracy - ale jest niewqtpliwe, 
ze wi~kszose mlodych doktor6w nie otrzyma stanowiska adiunk
ta, bo uniemozliwialoby to nabor kolejnych doktorant6w. Bye moze 
w przyszlosci rozwinie si~ w Polsce przemysl, ktory "wchlonie" 
mlodych doktorow, ale dotychczas nie znam takich przykladow. 

Reforma samych tresci nauczania na ogol przeprowadzana jest 
przez odpowiednie Rady Wydzial6w; na ogol tez reformy zacho
wujq w duzym stopniu status quo programowe. Nie mam patentu, 
jak uwsp6lczesniae studia . Jest to znacznie bardziej skomplikowa
ne nii reforma szkol podstawowych czy srednich. Pewnq nadziej~ 
wiqz~ jednak z samymi studentami - najlepsi z nich bardzo sta
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rannie dobierajq sobie promotor6w prac magisterskich, na przy
klad wykorzystujqC Internet do sprawdzania, co publikowal 
w ostatnich latach potencjalny promotor. Natomiast mozliwosci 
dokonywania wybor6w przez student6w nizszych lat (czyli przy
szlych licencjuszy) Sq ograniczone i chyba nic nie ma wplywu na 
jakosc prowadzonych z nimi zaj~c poza dobrq wol,! prowadzqce
go . T~ sytuacj~ powinno si~ zmienic. 

Nie wiem, jak b~dq wyglqdaly uczelnie za 20 lat - waham si~ 
mi~dzy wizjq katastrofy, wskutek kt6rej profesorowie odchodzq
cy na emerytur~ nie b~dq mieli komu przekazac swoich katedr i za
klad6w, a wizjq moze bardziej realistycznC), ze nauka jest tak wspa
nialq przygodq, iz zawsze znajdzie si~ dostateczna ilosc zapalen
c6w gotowych si~ jej poswi~cic. 

EWA BARTNIK, genetyk, prof. dr hab., pracuje w ZakJadzie Genetyki Uniwersytetu 
Warszawskiego i Instyrucie Bioch emii i Biofizyki PAN. Autorka ponad 40 publikacji eks
perymentaInych, os tatnio wydaIa ABC genelyki (1999). 
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Ksztalcic winnismy nie tyle specjalist(? w bardzo konkretnej 
dziedzinie, ile czlowieka znajqcego podstawy tej dziedziny, ale 

i dziedzin pokrewnych, a takie - 0 co jeszcze trudniej - ch(?c 
uczenia sir: w dalszym iyciu, jui po ukonczeniu studi6w. 

BADANIA 

ANAUCZANIE 

Zbigniew Ryszard Grabowski 

Dostosowanie struktury i funkcji wyzszych uczelni do przy
szlych potrzeb rynku pracy (a wi~c potrzeb absolwenta, z kt6rych 
on sam sobie cz~sto jeszcze nie zdaje sprawy) oraz do potrzeb 
kraju czy tez spoleczenstwa (z kt6rych jeszcze mniej zdajq sobie 
spraw~ kierujqcy nawq panstwowq)l jest zadaniem trudnym i bar
dzo odpowiedzialnym. Uczelnie Sq na og6l tworami konserwa
tywnymi, opartymi na starych i wypr6bowanych wzorach. Nieste
ty, ten b~dqcy w dobrym tonie w akademickim swiecie konserwa
tyzm staje si~ na naszych oczach takim samym przel.ytkiem jak 
ustalony przez tysiqclecia kult mqdrosci ludzi starszych; obecne 
czasy dowiodly, jak trudno wykorzystac zakumulowane przez zy
cie wiedz~ i doswiadczenie w coraz szybciej zmieniajqcym si~ swie
cie nauki, techniki i gospodarki, jak cz~sto stajq si~ one hamulcem. 

Zgadzamy si~ z reguly z poglqdem, l.e w coraz mniejszej mie
rze nauczac trzeba b~dzie wiedzy encyklopedycznej z danej dzie
dziny; nacisk polozyc b~dzie nalezalo na uczenie metod korzysta
nia z istniejqcej juz wiedzy za pomocq nowoczesnych, a zmienia
jqcych si~ bardzo szybko, sposob6w odszukiwania informacji. Wy
daje mi si~, ze istnieje tel. zgoda co do tego, ze ksztalcic winnismy 
nie tyle specjalist~ w bardzo konkretnej dziedzinie, ile czlowieka 
znajqcego szerokie pod s taw y tej dziedziny, ale i dziedzin po-

Jedn~ z pierworodnych wad demohacji pariamentarnej jest kadencyjnosc, 
kt6ra na rZqdz~cych wymusza przed kJadunie cel6w h6tkoterminowych a efektow
nych ponad cele dlugofalowe 0 wi~kszym znaczeniu i donioslejszych diu kraju 
skutkach. 

87 


I 



ZBIGNIEW RYSZARD GRAB OWSKI 

krewnych, oraz u m i e j ~ t nos e, a takie - 0 co jeszcze trudniej 
ch~e uczenia si~ wdalszymzyciu,juzpoukOllczeniu studi6w. 
Mlody czlowiek, konczqc studia wyzsze, powinien bye tak przy
gotowany do podj~cia pracy w dziedzinie, kt6rq studiowal, by co 
najwyzej paromiesi~czne doksztalcanie si~ w specjalnosci, kt6rej 
ta konkretna praca dotyczy, uczynilo zen pracownika w pelni kom
petentnego. Rownoczesnie jednak musi on sobie zdawae spraw~, 

ze utrzymanie tej kompetencji wymagae b~dzie wysilku, sledze
nia post~pu i ciqglego samoksztalcenia. 

Najlepszym przygotowaniem do tego jest mozliwie bliski kon
takt w czasie studi6w z badaczami i badaniami, ze stawianiem py
tan, na kt6re nie ma jeszcze odpowiedzi. Niezwykle waznym za
daniem uczelni wyzszej powinno bye ukazywanie nie tylko wie
dzy juz osiqgni~tej, ale i zagadniel'l otwartych oraz perspektyw 
rozwoju danej dziedziny. To zadanie spelnie mogq tylko ludzie 
a k tyw n i e uczestniczqcy w badaniach. 

Jako chemik, mog~ przytoczye przyklady dotyczqce mojego 
zawodu i dziedziny. Kilkadziesiqt lat temu chemik, ktory ukol'l
czyl jeden z uniwersytet6w lub jakqs politechnik~, a nie mial am
bicji naukowych, mogl cale zycie zawodowe sp~dzie jako dobry 
i ceniony specjalista, opierajqc si~ na tym, czego nauczyl si~ na 
studiach, oraz na gromadzonym potem doswiadczeniu z wlasnej 
praktyki zawodowej. Dzis musi si~ nadto zapoznawae z coraz to 
nowymi metodami informatycznymi, kt6re pozwalajq mu uzyski
wac lawinowo rosnqce, a nieodzowne informacje. Bardzo szybko 
to, czego nauczyl si~, dajmy na to, 0 technologii produkcji okreslo
nego zwiqzku czy wyrobu, ulega radykalnym zmianom, zarowno 
z powodu post~pu nauki i techniki , jak i wymogow ochrony przy
rody, ochrony zdrowia lub wymog6w rynku. Tu trzeba nie tylko 
ciqgle si~ uczye czegos nowego, ale i p r z e wid Ywac. Doskona
lym przykladem moze bye studium elektroniki, kt6re - potrakto
wane czys to zawodowo - czyniloby bezrobotnymi rzesze absol
went6w w miar~ niezwykle szybkiego i radykalnego post~pu tech
nicznego w tej dziedzinie. Tw6rczego podejscia do nauki nie na
UCZq szkoly 0 charakterze zawodowym, a nawet tradycyjnie po
szufladkowane i niepotrzebnie rozdrobnione wydzialy wyzszych 
uczelni . Aby nadqzye za rozwojem wlasnej dyscypliny, trzeba co
raz wi~cej wiedziee 0 innych naukach i dziedzinach, ktore wkra
czajq - cz~sto niespodziewanie - do wymog6w danego zawodu. 
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Takq rol~ dla chemika odgrywajq dzis juz nie tylko fizyka czy ma
tematyka, ale i w coraz wi~kszej mierze informatyka, biologia 
molekularna, biotechnologia ... 

Jakie stqd wnioski? Przede wszystkim odejscie od klasycznych 
podzial6w na dyscypliny ku studiom nowego typu, obejmujqcym 
w spos6b mniej specjalistyczny wi~cej niz jednq dziedzin~ i dajq
cym mozliwosc indywidualizacji programu2

. Stworzy to absolwen
towi duzo wi~ksze szanse na rynku pracy ida mu umiej~tnosc prze
kwalifikowania si~ w przyszlosci, w miar~ post~pu technicznego 
i zmieniajqcych si~ perspektyw na rynku pracy. 

Kontakt z badaczem z prawdziwego zdarzenia, z u c z 0 n y m, 
moze odegrac wielkq roj~ w ksztaltowaniu postawy studenta. Szan
s~ takCl dajq na przykJad instytuty PAN. Wzrastajqce spontanicz
nie, cz~sto wbrew zyczeniom wladz Akademii, powiClzanie insty
tut6w PAN z nauczaniem zaowocuje prawdopodobnie stopnio
wym wlqczeniem tych instytut6w w siec wyzszych uczelni, choc
by w postaci nowych uniwersytet6w w gl6wnych osrodkach aka
demickich Polski. W istocie kazdy badacz z prawdziwego zdarze
nia c h c e nauczac mlodszych i przekazywac im swojq wiedz~ i pa
sj~ badawczq; a dla mlodziezy, zar6wno na uczelniach wyzszych, 
jak i w szkolach srednich, najistotniejszy okazuje si~ wewn~trzny 
zapal nauczajqcego, jego aktywne zainteresowanie przedmiotem. 
Dlatego mnozenie liczby uczelni nie prowadzqcych prawdziwych 
badan3 nie wiedzie do celu. 

ZBIGNIEW RYSZA RD GRABOWSKI, ur. 1927, fizykochemik, cz lon ek rzeczywisty 
PAN, profesor w Instytucie Chemi i Fizycznej PAN i w Szkole Na uk SCislych. Auto r 
i wsp61autor ok. 115 prac, g l6wnie z zakres u spektros kop ii molekularn ej, fotochemii 
i elektrochemii. Laureat m.in . nagrody Fundacji Nauki Polskiej (1994) i doktor h. c. 
Uniwe rsyte tu we Fryburgu Szwa jcarskim . 

2 Studia takie powstaly np. w postaci Szkoly Nau k Scis lych, opa rtej na kilku 
instytutach PAN w Warszawie, w postaci s tudi6w mi~ dzydyscyp lin arnych nauk 
humanistycznych lub nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie War
szawskim i niekt6rych innych uniwersy te tach. 

J Nie m6wi~ tu 0 badaniach pozorowanych, a jest takich w Polsce bardzo wiele. 
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w aktualnq dyskusjr naukawq, uczestniczqcy w najnowszych 


badaniach i poszukiwaniach, poddajqcy sir niezaleznym 

ocenom poziomu jakosci kszta/cenia, uczestniczqcy 


w wymianie krajowej i mirdzynarodowej, akceptfljqcy jej 

standardy. Wspolnota takiego uniwersytetu jest przeclez 

poslana do swiata kultury, a zatem musi w 111m istniee 


odwaznie i zwyci~sko. 


UNIWERSYTET 

KATOLICKI - WYJSCIE 


Z PRZYMUSOWEJ 

IZOLACJI 


Ks. Franciszek Kampka 

Sluzba krytycznego sumienia 

o wsp6kzesnej edukacji myslimy ostatnio troch~ jak 0 tech
nologji - w kategoriach wydajnosci, skutecznosci, optymalizacji 
naklad6w etc. Niewqtpliwie, post~pujqca transmisja regul rynku 
jest jakims znakiem czasu i lekcewazyc jej nie mozna, w tym choc
by sensie, ze edukacja jest inwestycjq, takZe ekonomicznq, i po
mnazaniem kapitalu ludzkiego, jako taka zas podlegac musi zasa
dzie racjonalnosci . Sprawnie dzialajqca "maszyna edukacyjna" 
dochodowa, przyciqgajqca wielu kandydat6w, oferujqca im uslugj 
dydaktyczne 0 ustalonym standardzie, zwlaszcza zas dyplomy, 
kt6re zapewniajq dobrq pozycj~ na rynku pracy - to byc moze szko
la przyszlosci lub nawet juz, gdzieniegdzie, terai niejszosci, ina 
pewno nikt, kto powaznie mysli 0 problemach edukacji, nie moze 
ani lekcewazyc tego modelu, ani si~ pryncypialnie na niego obra
zac. Nie ulega bowiem kwestii, ze wyksztakenie jest kapitalem, ze 
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szkoly i uniwersytety w pewnym sensie ten kapital wytwarzajq, 
ze ich funkcjonowanie ma aspekt ekonomiCl:ny - malo powiedzia
ne: ow aspekt w ogromnej mierze warunkuje SZlmo ich istnienie 
i poziom naukowo-dydaktyczny. Dobry uniwersytet musi bye za
mozny; t~ lekcj~, czasem dose trudnq, szybko przyswajajq sobie 
me nedzerowie w spolczesnych uczelni i niewqtpliwie nalezy si~ 
z tego cieszye. Wazne jednak, bysmy nie spodziewali si~, ze ta za
leznose okaze si~ automatycznie dwustron na. 

Edukacja, mimo wszystko, nie jest technologiq, nie jest pro
dukcjq obiektow ookreslonych kwalifikaCJach i mozliwosciach 
ewentualnej transformacji; byla, jest i zawsze b~dzie bardzo skom
plikowanym zdarzeniem spolecznym, w ktorym nabywaniu wie
dzy i umiej~tnosci towarzyszy ksztaltowanie postaw, a co wi~cej 
nie Sq to jakies dwa odr~bne procesy, wychowanie i ksztalcenie, 
lecz jeden i ten sam, bo poznanie angazuje calq osobowose czlo
wieka, z n iej wynika i jq poniek<1d przemienia, a to, co w nim naj
cenniejsze, a wit;c ludzka kreatywnose, rozblyska wlasnie niczym 
iskra dzi~ki wspoldzialaniu intelektu, wyobrazni, wrazliwosci, 
moralnosci wreszcie. Gdybysmy sprobowali sprowadzie edukacj~ 

do technologii, ponieslibysmy kl~sk~ takZe w zakresie - powiedz
my - czysto merytorycznym. Bo mysl rodzi si~ tylko w osobie. 

Uniwersytety sredniowieczne pozostajq dla nas wciqz punk
tem odniesienia glownie ze wzgl~du na ow ideal ksztalcenia in
tegralnego, wspartego na solidnym fundamencie sztuk wyzwo
lonych, a wi~c zakladajqcego, ze specjalizacja zyskuje sens do
piero w kontekScie szerszym, w kontekScie w pelni rozumianej 
kultury. Sekularyzacja uniwersytetow europejskich, ktora doko
nala si~ po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, szla w parze z post~
pujqcCj specjalizacjq, b~dCjq w duzej mierze skutkiem dynamicz
nego rozwoju dyscyplin szczegolowych, ale takze zerwania 
z owym dawnym idealem ksztalcenia integralnego. Powstanie 
w pierwszej polowie XIX wieku uniwersytet6w katolickich bylo 
reakcjq na te procesy i wyrazem dqzenia do pod trzymania wie
lowiekowej tradycji edukacyjnej. Tak naprawd~ roznica mi~dzy 
uniwersytetem katolickim a swieckim w tym si~ gl6wnie wyraza 
- w intencji swoistego "przeswietlenia" wiedzy ludzkiej, rozwi
janej w rMnych dyscyplinach, jednq, integrujqq prawdq 0 czlo
wieku i jego miejscu w swiecie. Zrodlem tej prawdy jest chrze
scijanstwo i nauczanie Kosciola. 
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Chociaz dzisiaj uniwersytety katolickie majq juz ponad polto
rawiekowq tradycjEi', postulat integracji wiedzy okazuje siEi' wciqz, 
a moze nawet coraz bardziej aktualny. Wypowiada go z wielkq 
precyzjq i mocq Jan Pawel II w Konstytucji apostolskiej 0 ul1iwer
sytetach katolickich, pisZqc, ze "Uniwersytet (...) a s7;czegolnie uni
wersytet katolicki winien bye zyWq jednosciq instytucji oddajqcych 
siEi' poszukiwaniu prawdy. ( ... ) Nalezy zatem popierae dC)zenie do 
syntezy wyzszego rZEi'du, ktora jedynie jest w stanie zaspokoie owo 
pragnienie prawdy wpisane glEi'boko w serce czlowieka"l . Innymi 
slowy: szczegolnym charyzmatem uniwersy te tu katolickiego po
zostaje inspirujqce calq jego pracEi' przekonanie, ze gmach ludzkie
go poznania moze i powinien tworzye harmonijnq calose i ze po
strzegajC)c niewielkie jego fragmenty, jestesmy wlasnie badaczami 
tychze fragmentow, nie zas spektatorami wielkiego rumowiska 
wiedzy. I tak jak odczytujemy mysl architekta, podziwiajqc wy
niosle budowle, tak podziwiamy i rozpoznajemy Logos, ktorego 
odbicie odnajdujemy w tysiqcach ludzkich, naukowych prawd. 

Uniwersytet jest krolestwem rozumu. Ta prawda dotyczy tak
ze uniwersytetu kato lickiego, z tym jednak zastrzezeniem, ze tu 
rozum dzieli swoje panowanie z wiarq. We wspotczesnym spole
czei1stwie i w dzisiejszej kulturze niewielejuz pozostalo p rzes trze
ni , w ktorych rozum konfrontuje siEi' z wiarq, w ktorych owe "dwa 
skrzydla" ludzkiego ducha traktowane sC) jako czynniki wspoldzia
lajqce ze sobq w poznaniu i prowadzC)ce ku kontemplacj i prawdy2. 

Przeciwnie - postawq pozqdanq zdaje siEi' swoista "abstynencja" 
rozumu, ktory zywie siEi' chce samym sobq, byle ustrzec siEi' grozby 
ideologizacji. Tymczasem nie tylko umysl ozywiony wiarq, ale 
w ogole wszelki umysl odwoluje siEi' zawsze do pewnych antropo
logicznych czy metafizycznych, a nawet spolecznych zalozei1 i na
iwnosciq byloby siEi' spodziewae, ze mozliwe jest poznanie, w kto
rym owe presupozycje calkowicie wyeliminujemy. Jak slusznie 
pisal niegdys Kuno Fussel, "zqdanie uwolnienia siEi' od ideologii 
czy deideologizacji okazuje siEi' ( ... ) zawoaiowanq probq zastqpie-

I Jan Pawel II, Konstytucj a apostolska 0 uniwersylelnch katollckiclt , nr 16. Pod stawo
we dla zagadnienia funkcj onowania uniwersy tet6w katolickich d okumenty nauczania 
Kok iola to : Sob6r Watyka l'1 ski ll, DekJaracja 0 w ychowaniu chrzescijanskim Gravissi
mum educalio rlis ; Jan Pawel Il, Konstytucja Apostolska Sapienlia chris tiana. 0 uniwersyle
lach i wydzialach koscie/nyclt; Jan Pawelll, Konstytucja 0 uniwersyletach katolickich. 

2 Jan Pawel II, Fides el ralio, nr 1. 
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nia istniejqcej ideologii przez jakqs innq"J . Uczony pracuj'lcy w ka
tolickim uniwersytecie nie probuje sztucznie "neutralizowaC" swo
jej wiary, by oddac si~ "czystej wiedzy ", ani tez wr~cz przeciwnie 
- nie podporzqdkowuje poznania naukowego wierze, lecz szuka 
nieustannie plaszczyzn dialogu mi~dzy nimi, przekonany, jz ba
danie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jezeli 
tylko prowadzi si~ je w sposob prawdziwie naukowy i z poszano
waniem norm moralnych, naprawd~ nigdy nie b~dzie si~ sprzeci
wiac wierze, sprawy bowiem swieckie i sprawy wiary wywodzq 
swoj poczqtek od tego samego Boga"4 . 

InnC) wreszcie cechq badan. naukowych prowadzonych w uni
wersytecie katolickim jest - wedle slow Jana Pawla II - troska 
o etyczny wymiar nauki. Wynika ona w duzej mierze ze wspomnia
nej integralnosci badan. i ksztalcenia. Jezeli zachowujemy pami~c 
o tym, ze wszelkie poszukiwania naukowe majq z istoty rzeczy 
odniesienie do czlowieka, ktory jest nie tylko ich podmiotem, cza
sem obiektem, lecz zawsze rowniez ostatecznym odbiorcq i bene
ficjentem, to jasne si~ staje, iz maj'l one takZe wymiar moralny, bo 
przeciez sam czlowiek jest istotq moralnq. Uswiadamia to nam 
ostatnio zwlaszcza post~p badan. medycznych i genetycznych; 
odkrycie naukowe samo w sobie okazuje si ~ jedynie neutrainym 
instrumentem, kt6rego zastosowanie wszakZe okresiic musi obda
rzony zywym, czujqcym sumieniem czlowiek. "Mysl jest najcen
niejszym skarbem ludzkosci, ale tez najwi~kszym dla niej zagro
zeniem" - m6wit Jan Pawel II na spotkaniu z przeds tawicielami 
swiata na uki i kultury w Rydze w 1993 roku5 i podobnie w prze
mowieniu wygloszonym z okazji szescsetlecia Wydzialu Teologicz
nego Uniwersytetu Jagiellonskiego: "Zasady wolnosci badan. na
ukowych nie wolno oddzielac od odpowiedziainosci e tycznej kaz
dego uczonego"6. Papiez zwracal uwag~ na sp rawowanq przez 

3 K. Fusse l, Ide%gia , w : Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Maly SIOlUliik /eologiezny, 
prze l. T. Mieszkowski, P PJchciarek, Warszawa 1987 . 

., Jan Pawe! 11, Konstyrucja Apostolska 0 uniwersyletach katolickich, nr 17. Por ten i:e, 
Odpowicdzialnosc lu dzi nauki i kullury za prawdf. Przemowienie do rektor6w wyzszych uezelni 
w Polsce, Torun , 7 czerwca 1999, "lOsservatore Romano" 20 (1999), nr 8, s. 28-29. 

5 Jan Pawe! II, Cz lowiek w centrum spolecznej nauki KoSciola. Spotknllie z przerlstawicie
lami swiala "auki i hltury, Ryga, 9 wrzesn ia 1993, "LOsse rva tore Romano"14 (1993), nr 12, 
S. 36. 

6 Jan Pawel II, Przemowien ie wygloszone z okazji szescsetlecia Wydzia lu Teologicwego 
LJniwersytetu Jagiellonskiego, w: teni:e, Pielgrzymki do Ojczywy, Krakow 1997, s. 988. 
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ludzi nauki poslug~ myslenia - i zarazem potrzeb~ etyki myslenia, 
potrzeb~ spelniania w dzisiejszym swiecie funkcji sumienia kry
tycznego. Uczony nie moze sprowadzae swoich zadai1 do doraz
nych rozstrzygni~e - w~nien mi erzye si~ zawsze z calym kom plek
sem pytai1, tak.Ze moralnych, kt6re wiqzq si~ z okreslonym zagad
nieniem. I zn6w w tej perspektywie trzeba podkreslie rol~ katolic
kiego uniwersytetu wlasnie jako wsp61noty poszukujqcej w pew
nym sensie "syntezy wiedzy", poszukujqcej jej humanistycznego 
wymiaru - stqd wlasnie wynika powinnose stawiania uporczywych 
pytai1 0 moralny sens ludzkiego poznania . 

Tozsamose uniwersytetu katolickiego okresla wreszcie otwar
cie prowadzonych w nim badai1 na perspektyw~ teologicznq . O d
krywana tu prawda 0 czlowieka jest zawsze prawdq 0 czlowieku 
stworzonym przez Boga - wi~cej nawet: 0 czlowieku, kt6ry w Bo
gu spotkal i poznal pe!ni~ swojego czlowieczei1stwa. Dlatego nie 
mozna wyobrazie sobie uniwersytetu katolickiego baz fakultetu 
teologicznego, choe z drugiej strony - sarna obecnose takiego wy
dzialu w strukturze uniwersytetu nie przemienia go automatycz
nie w uniwersytet katolicki. Wazne jest bowiem zachowanie per
spektywy teologicznej w pracy naukowej prowadzonej na wszyst
kich wydzialach, wazna jest komunikacja, wymiana, wsp6lpraca
to wszystko, co bylo tak naturalne na uniwersytetach tradycyjnych, 
a co dzisiaj zdaje si~ juz tylko cechq uczelni katolickich . Tymcza
sem teolog, jak kazdy inny uczony, pracujqcy w izolacji przestaje 
bye swiatu potrzebny. 

Pytanie 0 tozsamosc 

Juz jednak sam fakt, ze tozsamose katolickiego uniwersytetu 
stawiamy dzis jako kwesti~ wymagajqcq dyskusji i wyjasniell., po
winien nas sklaniae do pewnej refleksji. Jest on bowiem zawsze
w naszym kraj u i wsz~dzie - funkcjq szerszego procesu, w kt6rym 
spolecznose katolicka jako taka traci poczucie odr~bnosci i z wol
na przestaje si~ odr6zniae zar6wno od ludzi innych wyznai1, jak 
i od niewierzqcych. Tam, gdzie jest silna identyfikacja wewnqtrz 
okreslonej grupy, tam nie pojawia si~ w og6le potrzeba uzasad
nienia istnienia szkoly czy uniwersytetu kszta lcqcych nalezqcq do 
niej mlodziez i przekazujqcq wlasciwy dla niej system wartosci. 
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I odwrotnie - im silniejsze Sq procesy upodobnienia i zatarcia cech 
specyficznych, tym wazniejsze staje si~ pytanie, po co tworzye szko
Jy czy inne instytucje podkreslajqce odr~bnose. Tak wi~c katolik, 
ktorego codziennose - w wymiarze moralnosci, obyczajow, zacho
wan, obrz~dow, a nawet pewnych przekonan dotyczqcych spraw 
ostatecznych - nie r6Zni si~ w zasadzie ad codziennosci jego sqsia
da agnostyka, nie bez pewnej racji zapyta, po co w ogole katolicka 
szkola czy katolicki uniwersytet. Nie zapyta a to inny Jego sqsiad, 
dla ktorego fakt bycia katolikiem jest wartosciq silnie wplywajqcq 
na wszystkie wymienione obszary zycia. Dla niego bowiem natu
ralne jest pragnienie, by jego dzieci mogly bye kszta!cone w taki 
sposob, aby umialy zdobywanq wiedz~ uzgodnie z przekazywa
nymi im w rodzinie wartosciami chrzescijanskimi. 

Uswiadomienie sobie tej zaleznosci nie zwalnia jednak ad po
dejmowania pytan a tozsamose, a nawet zach~ca do ich stawiania. 
Wspolczesne spoleczenstwo polskie jest coraz bardziej zroznico
wane swiatopoglqdowo (choe zarazem juz niemal homogeniczne 
obyczajowo), a zatem i katolicy muszq bye w tej mozaice postaw, 
przekonan i wartosci coraz bardziej swiadomi siebie. Jesli chcemy, 
by istnialy katolickie uniwersytety, to musimy dokladnie wiedziee 
dlaczego i rownie dokladnie musimy odpowiedziee sobie na pyta
nie, czym si~ majq roznie ad uczelni swieckich, a w czym z nimi 
wspolzawodniczye. 

Na przelomie lat pi~edziesiqtych i szesedziesiqtych w srodowi
skach katolikow amerykanskich toczyla si~ burzliwa dyskusja na 
temat tozsamosci uniwersytetow katolickich. Z jednej strony, ujaw
nilo si~ w niej wiele kompleksow i dqzen do maksymalnej asymi
lacji, z drugiej jednak - sformulowano tez niezwykle wazne uwa
gi dotyczqce warunkow rzeczywistego udzialu tychze instytucji 
w zyciu intelektualnym Ameryki. John Tracy Ellis pisaJ w 1955 roku 
a samoograniczaniu si~ uczonych katolickich, ktorzy dobrowolnie 
przyjmujq mentalnose mieszkancow getta i nie uczestniczq w ogol
nej dyskusji naukowej, w mi~dzyuniwersyteckich programach 
badawczych, nie publikujq wcale lub publikujq jedynie we wla
snym srodowisku, a przez to unikajq jakiejkolwiek zewn~trznej 
oceny i - tym samym - w zaden sposob nie inspirujq, nie prze
obrazajq swiata kultury, w kt6rym przeciez mieli bye swiadkami 
Chrystusa . Do zarzut6w Ellisa wkrotce dodano nowe; Thomas 
F. O'Dea pisaJ a pi~ciu grzechach katolickich intelektualistow ame
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rykanskich: formalizmie, autorytaryzmie, klerykalizmie, moraliza
torstwie i defensywnosci. Wszystkie one mialy sprzyjac gorszqce
mu samozadowoleniu, umacniac mentalnosc getta, choc zarazem 
takZe jq generowac - w kazdym razie skutecznie budowac mur 
pomi~dzy uniwersytetami katolickimi a swiatem zewn~trznym7 . 

Przybierajqcej na sile dyskusji, w kt6rej padaly nawet postula
ty calkowitej sekularyzacji uniwersytet6w katolickich, przemiany 
posoborowe nie tyle polozyly kres, ile pozwolily w duzej mierze 
uciszyc zacietrzewienie i zr6wnowazyc racje. O kazalo si~, ze zwo
lennicy sekularyzacji nie znajdujq poparcia - uniwersytety kato
lickie pozostaly trwalym elementem amerykanskiej rzeczywisto
sci spolecznej, a co wi~cej, w wi~kszosci gl~boko si~ zreformowa
Iy, unowoczesnily, wlqczyly w gl6wny nurt zycia naukowego i nie
kt6re z nich znajdujq si~ dZisiaj wsr6d najlepszych uczelni amery
kanskich. Ich doswiadczenie, udokumentowane OWq bogatq i nie
raz zywiolowq dyskusjq na temat problemu tozsamosci, pozostaje 
jednak bardzo wazne dla wszystkich uniwersytet6w katolickich, 
w tym europejskich. Uswiadamia bowiem pewne zagrozenie 
mozliwosc stworzenia sobie sztucznego swiata, wlasnie "katolic
kiego getta", w kt6rym nie trzeba si~ z nikim mierzyc, ale w kt6
rym tez nikomu juz nie niesie si~ swiatta Ewangelii. Dla spoleczel'l
stwa i Kosciola polski ego jest ono poniekqd doswiadczeniem hi
storycznym - niezawinionym. 0 tym, ze podczas p6lwiecza tota
litarnej opresji "doswiadczylismy tego wielkiego, katolickiego get
ta, getta na miar~ narodu", m6wil w swojej dramatycznej homilii 
podczas mszy swi~tej w Lubaczowie w roku 1991 Jan Pawel lIB. 
Przestrzegal w6wczas takZe przed takimi rozwiqzaniami prawny
mi i ksztaltowaniem takiej mentalnosci spolecznej, kt6re utrwala
lyby czy tez na nowo defin iowaly kategoryczny rozdzial sacrum 
i szeroko rozumianego zycia publicznego. Tamto wezwanie skie
rowane bylo przede wszystkim do wladz panstwowych, lecz ka
tolicy powinni je slyszec takZe jako wezwanie skierowane do nich 
osobiscie, jako prosb~ i zqdanie, by nie odwrilcali si~ od swiata, do 
kt6rego zostali poslani, by nie l~ka li si~ napi~cia i trudu, jakie za
wsze Sq udzialem swiadk6w Chrystusa, by nigdy dobrowolnie nie 
wybierali zamkni~cia - bo to nie jest chrzescijanstwo. 

7 Zob. Philip Gl eason, What Made Catholic Identit y a Problem?, w : The Challenge and 
Promise ofa Catholic Universit y, ed . by Th. M. Hesburgh, esc, Notre Dame 1994, s. 94-95. 

8 Jan Pawel H, wyd. cyt. , 5 . 598. 
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Katolicki uniwersytet musi bye otwarty - i najcz~sciej taki wla
snie jest. Czy gdyby bylo inaczej, to obecnie, na przelomie wiek6w 
i tysiqcIeci, w dobie tryumfu "spoleczenstwa otwartego" studiowa
loby na katolickich uniwersytetach calego swiata az 55 milion6w 
mlodziezy? W tym przeciez mlodziezy r6znych wyznan, takZe nie
chrzescijanskich?9 Katolicki uniwersytet musi bye uniwersytetem 
znakomitym - w pelni wlqczony w aktualnq dyskusj~ naukowq, 
uczestniczqcy w najnowszych badaniach i poszukiwaniach, podda
jqcy si~ niezaleznymocenom poziomu jakosci ksztaicenia, uczestni
CZqcy w wyrnianie krajowej i rni~dzynarodowej, akceptujqcy jej stan
dardy. Wsp6lnota takiego uniwersytetu jest przeciez poslana do 
swiata kultury, a zatem musi w nim istniee odwaznie i zwyci~sko. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski wobec wyzwaft przyszlosci 

Najstarszy, najwi~kszy i przez dlugie lata jedyny uniwersytet 
katolicki w Polsce to Katolicki Uniwersytet Lubelsk.i; takZe i dzi
siaj, choe powstal przeciez w Warszawie uniwersytet deklarujqcy 
katolickq tozsamose, tylko KUL umieszcza t~ deklaracj~ juz w swej 
nazwie. Jest ona zarazem jednoznacznym wyznaniem: sluzymy 
prawdzie, poznajemy prawd~, ale tez wierzymy, ze Prawda ma 
"imi~, kt6re jest ponad wszelkie imi~". Jej odblask rozpoznajemy 
w ludzkiej wiedzy. 

Nie rna zadnego niepokoj qcego napi~cia mi~dzy katolickq toz
samosciq a najwyzszymi standardami badan naukowych czy ksztal
cenia akademickiego; kazdy, kto kiedykolwiek prowadzil badania 
naukowe, wie, ze podobny poglqd bylby mitem. Umyslludzki jest 
wolny w swoich dociekaniach, a gdy si~ prawd~ poznaje z milo
sciq - tym smielej si~ jq poznaje. "Doskonala milose usuwa l~k..." 
pisal sw. Jan (IJ 4, 18). A zatem i KUL, dlatego wlasnie, ze jest uni
wersytetem katolickim, chce w pelni uczestniczye w zyciu nauko
wym. 

I niewqtpliwie uczestniczy, zwlaszcza obecnie. Sytuacja ostat
niego p6lwiecza, gdy KUL wprawdzie pozostawal jedynym wol
nym osrodkiem bad a n naukowych w krajach bloku socjali

9 Szkolnictwo katolickie jes t nadziejq diu KoSciola. Wywiad z abp. Zenonem Grocholew
skim, prefektem watykanskieJ Kongregacji Wychowania Katolickiego, "Biuletyn Prasowy KAI", 
m 95/99 
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stycznego, ale zarazem byl izolowany i wylqczany z wielu przed
si~wzi~e podejmowanych w innych polskich uczelniach oraz bar
dzo bolesnie ograniczany w swym rozwoju (odg6rne i drastycz
ne ograniczenia liczby student6w nie pozwalaly na powi~ksza
nie kadry naukowej), zmienila si~ - miejmy nadziej~ - trwale. 
Oznacza to przede wszystkim wlasnie wyjscie z owej sztucznej 
izolacji, mo zn ose upo rzqdkowania i rozbudowan ia struktury 
uniwersytetu, przywr6cenia mu wzgl~dnej stabilnosci finanso
wej i poprawy jego bazy materia lnej. W ostatniej dekadzie byly 
to priorytety strategicznej polityki rozwoju uniwersytetu. Wiele 
si~ w tym zakresie udale osiqgnqe; obecnie n a szesciu podstawo
wych wydzialach uczelni oraz w filii w Stalowej Woli studiuje 18 
163 student6w - oznacza to, ze w ciqgu ostatniego dziesi~ciolecia 
liczba studentow wzrosla blisko czterokrotnie. Trudno wskazae 
jeszcze inny polski uniwersytet, ktory mialby podobnq dynami
k~ rozwoju. Powolano nowe wydzialy i kierunki, umocniono 
i zreformowano d zialajqce dotychczas sekcje i instytuty. KUL, 
usytuowany w niemal kresowym i tradycyj nie wielokulturowym 
Lublinie, mogl wreszcie zaczqe realizowae jeden ze swych szcze
golnych charyzmatow, ktorym jest otwarcie si~ na potrzeby i ofer
ty kulturowe narodow sqsiednich. Znajduje to wyraz wieloraki
w badaniach nad teologiq prawoslawnq i wielu przedsi~wzi~ciach 
ekumenicznych, w rozwoju studiow slawistycznych i studiow 
h is torycznych skupionych na d z iejach Europy Srodkowo
Wschodniej, moze p rzede wszystkim jednak w zaproponowaniu 
bezpla tnych studiow licznej grupie mlodziezy z kraj6w bylego 
ZWiqzku Radzieckiego. Cieszymy si~ , ze studentow tych przyby
wa do nas tak wielu - w ubieglym roku akademickim bylo ich 
730. Nie ma ani w Polsce, ani w Europie drugiego uniwersytetu, 
kt6ry - mimo nieodmiennie ograniczonych mozliwosci finanso
wych - swiadczylby spoleczenstwom krajow Europy Wschodniej 
(choe przeciez takZe Azji) tak znacznq pomoc w zakresie eduka
cji. Z drugiej jednak strony, mlodziez przybywajqca do nas w ra
mach tego programu wnosi bardzo wiele do wsp6lnoty aka de
mickiej KUL - swojq kreatywnose, silne motywacje, niejednokrot
nie przejmujqce swiadectwo wiary. 

Najblizsza dekada rna bye czasem, w kt6rym dokona si~ inte
gracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej. TakZe szkolnictwo 
wyzsze w naszym kraju musi si~ do tego przygotowae, ito w wie
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In zakresach, mierzyc si ~ bowiem b~dziemy - jako partnerzy - z re
nomowanymi uniwt'rsytetami zachodnioeuropejskimi, nasze pro
gramy ksztalcenia mnSZq byc kom patybi lne, b~dziemy podejmo
wac wsp61ne projekty badawcze, sprostac zatem mnsimy tym sa
mym standardom naukowo-dydaktycznym. Perspektywa ta jest 
wyzwaniem - niewqtpliwie trudnym, ale jakie mobiIizujqcym 
i ekscytujqcym. Jesli do tej pory wszystkie uniwersy te ty poIskie, 
nie z wlasnej przeciez winy, byly do pewnego stopnia uwi~zione 

w swego rodzaju getcie, teraz naprawd~ majq szans~ w kroczyc 
w przes trzen intensywnej w ymiany mysIi, naukowego dialogu 
"bez granic" - wreszcie mogq byc slyszane. O czywiscie, stanie si~ 
tak tylko wtedy, jezeli b~dq znakomite . To wlasnie uniwersytety, 
bardziej niz jakiekolwiek inne instytucje, mogq - dzi~ki rozwojo
wi wsp61pracy narodowej - lIczynic procesy globa lizacji, kt6rych 
tak si~ nieraz l ~kamy, szansq dla sprawiedliwosci spolecznej , dla 
wyr6wnania "deficyt6w wiedzy" i stymulowania komunikacji 
mi~dzy kulturami 1o . 

Po roku 1989 uniwersytety polskie z coraz wi~kszq inwencjq 
j odwagq korzystajq z mozliwosci wlqczenia si~ w mj~dzynaro
dOvvq wymian~ naukowq, jakie stwarzajq im opracowywane 
przez Uni~ Europejskq programy - najpierw gt6wnie TEMPUS 
i ERASMUS, teraz zas przede wszystkim SOCRATES-ERASMUS. 
Program SOCRATES, nawiqzujqcy do tradycji i wykorzystujqcy 
wiele rozwiqzan ERASMUSA, sluiy stymulacji wsp6tpracy mili'
dzyun iwersyteckiej w zakresie procesu ksz talcenia, zwi~kszania 
mobilnosci student6w i kadry naukowej, podwyzszania standar
d6w dydaktycznych, wreszcie po prostu rzeczywistej wym iany 
doswiadczen. ERASMUS funkcjonowal w Europie jui od roku 
1987 i do polowy lat dziewili'cdziesiqtych ok. 400 000 stlldent6w 
uzyskalo dzi~ki niemu moinosc odbycia cZli'sci studi6w poza 
uczelniq macierzystq, a 50 000 nauczycie Ii akademickich prowa
dzilo kllrsy na innych uniwersytetach . Obecnie ERASMUS jest 
cz~sciq szerszego programll SOCRATES, obejmujqcego takie pro
gramy COMENIUS, LINGUA, EURYDICE i wspieraj qcego wy
mianli' un iwersyteckq, promujqcego na ukli' jli'zyk6w obcych, r6w

W Edukacja - jes llU /lie) IIknjly skarb, Rapor t dla UN ESCO Mif!dzyn arodowej Komi
sji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem ]acques'a Delors'a, przet. 
W Rabczuk, Warszawa 1998, s. 141. 
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nose szans edukacyjnych, stwarzajqcego warunki dla wsp61nych 
przedsi~wzi~e badawczych podejmowanych przez uniwersyte
ty europejskie 11 

. SOCRATES wspiera i cz~sciowo finansuje bila
teralne umowy pomi~dzy uniwersytetami europejskimi, kt6re 
nawiqzujq ze sobq kon takt i wyrazajq wol~ wspoldzialania. Nie 
mozna za przeczye, ze choe pomoc oferowana w ramach tych pro
gram6w jest znaczna, to nawet samo skorzystanie z niej wymaga 
pewnego zaangazowania finansowego uniwersytet6w polskich, 
co - przy ich ogromnym niedoinwestowaniu - stwarza nieraz 
powazne problemy. 

Mimo wszystko jednak uniwersytety polskie aktywnie wlqczajq 
si~ w programy edukacyjne Unii, a Katolicki Uniwersytet Lubel
ski widzi w nich szczeg61nq szans~ umocnienia swojej obecnosci 
w swiecie nauki juz nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Ootych
czasowe formy wsp61pracy mi~dzynarodowej wzbogacamy wi~c, 
korzystajqc wlasnie z ofe rty SOCRATESA; tylko w ostatn im czasie 
udalo si~ nam podpisae kilkanascie nowych um6w z uniwersyte
tami mi~dzy innymi w takich krajach jak Belgia, Francja, Hiszpa
nia, Holandia, Niemcy, Wlochy. Przygotowujemy juz nowe umo
wy, a przeciez SOCRATES to nie wszys tko. W ramach programu 
CEEPUS wsp61pracujemy z krajami Europy Srodkowej, z W~gra
mi, Siowacjq, Sioweniq, Czechami, Rumuniq. Przygotowujemy tak
ze szese um6w 0 wsp61pracy z uniwersytetami amerykanskimi. 
Kr6 tko m6wiqc, wsp61nota akademicka KUL-u ma gl~bokq swia
dornose, ze nauka rozwija si~ w dialogu, a zatem odwaznie do tego 
dialogu dqzy. Chcemy, by nasi studenci i profesorowie poznawali 
w swiecie najnowsze osiqgni~cia wspolczesnej wiedzy -lecz chce
my takZe, by w tym swiecie pozostawali swiadkami. Ut clarius lux 
veritatis propagetur - jak glosi formula przysi~gi doktorskiej. 

OqZqC do pelniejszego wlqczen ia si~ w mi~dzynarodowq wy
mian~ naukowq, uniwersytety polskie przechodzq obecnie ci~zkq 
pr6b~, choe podkreslie trzeba, ze dobrowolnie same staly si~ jej 
inicjatorarni i obecnie konsekwentnie realizujq przyj~te wczesniej 
usta lenia. Mowa tu 0 tzw. p roced urze akredytacji, czyli procedu
rze majqcej na celu przyznawanie znaku jakosci ksz talcen ia po
szczeg61nyrn wydzialom i instytu torn prowadzqcyrn okreslone kie
runki stud i6w. W pai dzierniku 1997 Konferencja Rektor6w Uni-

II Tamze, s. 200-201. 
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wersytetow Polskich zawada specjalne Porozumienie na rzecz Ja
kosci Ksztalcenia i powolala Uniwersyteckq Komisj~ Akredytacyj
nq (UKA), w sldad ktorej weszlo pi~tnastu prorektorow uczeln i 
b~dqcych sygnatariuszami Porozumienia. UKA jest wi~c calkowi
cie autonomicznq, samodzielnq inicjatywq srodowisk akademic
kich i pozostaje organizacjq pozarzqdowq, w sensie p rawnym zas 
podmiotem nadajqcym certyfikaty akredytacyj ne jest Konferencja 
Rektorow Uniwersytetow Polskich. Dla poszczegolnych kierunkow 
powolywane Sq mi~dzyuniwersyteckie grupy ekspertow, ktore 
w toku dyskusji wypracowujq standardy akredytacji, a wi~c okre
slajq takie warunki i tresci ksztalcenia, ktorych spelnienie pozwala 
oczekiwae, ze na danym kieru nku konkretnego uniwersytetu edu
kacja odpowiada normom krajowym i europejskim. Te standardy 
nie Sq identyczne dla kazdego kieru nku, lecz powtarza si~ wsrod 
nich wymog zatrudnienia odpowiedniej liczby samodzielnych 
pracownikow nauki, zrealizowania minimum programowego, pro
wadzenia przez jednostk~ systematycznej oceny ksztalcenia, do
stosowania programow do tzw. European Credit Transfer System 
(ECTS), czyli przyj~tego w krajach Europy Zachodniej systemu 
punktow kredytowych, kt6ry umozliwia juz dzisiaj studentom 
polskim odbywanie cz~sci studiow w wybranych osrodkach za
granicznych. Specjalne zespoly ekspertow badajq takie poziom 
merytoryczny kadry naukowej , warunki materialne ksztalcenia, 
metody stymulacji aktywnosci naukowej i tw6rczej studentow, 
szanse absolwentow na rynku pracy oraz wiele innych czynnikow. 
Procedura akredytacji staje si~ w ten spos6b dla uniwersytetow 
swoistq lekcjq prawdy, szansq na uswiadomienie sobie wlasnych 
walorow i slabosci, przynosi wreszcie w efekcie upragniony "znak 
jakosci" - certyfikat gwarantujqcy, ze ksztalcenie w danej dyscy
plinie na okreslonym uniwersytecie odpowiada najwyzszym stan
dardom. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski znalazl si~ wsrod sygnatariu
szy Porozumienia na rzecz Jakosci Ksztalcenia i od razu wiele jego 
instytutow zlozylo wnioski 0 akredytacj~. Procedura jest dose dluga 
i skomplikowana, trzeba bowiem, by takie wnioski zlozylo co naj
mniej pi~e uniwersytetow prowadzqcych okreslony kierunek stu
diow, aby w ogole mozna bylo powolae komisj~ ekspertow. Nie
mniej sarno zainteresowanie poszczegolnych uczelni, w tym tak
ze KUL-u, akredytacjq juz jest znakiem ambicji bycia wsrod naj
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lepszych, ch~ci sarnodoskonalenia z jednej strony, z drugiej zas 
poddania si~ niezaleznej ocenie z zewn"trz. W tej chwili az dwa
nascie kierunk6w na KUL-u zabiega 0 uzyskanie akredytacji, a czte
ry sposr6d nich wchodz" w finaln" faz~ tej procedury. Wierzymy, 
ze za nimi p6jd" nast~pne. 

Akredytacja nie jest zreszt" celem samym w sobie; wi"ze si~ 
z niq gwarancja kompatybilnosci procesu kszta!cenia z najlepszy
mi uniwersytetami zachodnioeuropejskimi - temu sluzy mi~dzy 

innymi wspomniany system ECTS. Jesli zatem uczelnia wykazuje 
duz'l aktywnosc we wsp6!pracy mi~dzynarodowej, podpisuje 
umowy w ramach programu SOCRATES-ERASMUS, a zarazem 
opracowala dla swoich student6w 6w system punkt6w kredyto
wych, uzyskuj'l oni szans~ lqczenia studi6w w macierzystej uczel
ni ze studiami w osrodkach zagranicznych. Tak" ofert~ juz dzisiaj 
KUL kieruje do swoich student6w i mozna miec nadziej~, ze b~
dzie ona wzbogacana i rozwijana z kazdym kolejnym rokiem. Jest 
to bowiern jeden ze strategicznych cel6w polityki uniwersytetu. 

Nie wszyscy oczywiscie b~d" mieli szans~ odbywania cz~sci 
studiow za granicq, z r6znych zresz tq powod6w Pragniemy jed
nak, aby wszyscy mogli uczestniczyc w jak najbardziej in tensyw
nej wymianie naukowej i czerpali z niej korzysci. KUL stara si~ wi~c 
o to, by w jego ofercie dydaktycznej znajdowaty si~ wyk!ady wie
lu wybitnych profesor6w przybywaj"cych z uniwersytet6w za
chodnioeuropejskich i amerykanskich. W ubieg!ym roku urucho
mione zos ta lo na przykla d Centrum Prawa Amerykanskiego, 
w kt6rym zaj~cia prowadz" profesorowie Chicago School of Law; 
w planach rozwojowych tego Centrum przewiduje si~ w najbliz
szej przyszlosci wykorzystanie technik teleinformatycznych. 

Om6wienie terazniejszosci i plan6w rozwojowych KUL-u jako 
najwi~kszego katolickiego uniwersytetu w Polsce wymagaloby, 
oczywiscie, wypowiedzi znacznie bardziej obszernej. Unaocznila
by ona niew"tpliwe, ze uczelnia maj"ca tak wielkie zaslugi dla roz
woju kultury katolickiej w Polsce, uczelnia, w kt6rej - nie zapomi
najmy - wciqz kontynuowane s" badania naukowe w tych zakre
sach i metodologiach, kt6re zainicjowal w naszym srodowisku 
Karol Wojty!a, b~dqcy przez z g6rq dwadziescia lat profesorem 
KUL-u, ze zatem uczelnia ta uczestniczy smiato i z cat" otwarto
sci" we wszystkich wazniej szych przedsi~wzi~ciach polskich uni
wersytetow, majqcych przygotowac je na przyj~cie wyzwan no
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wego tysiqclecia. Uniwersytet katolicki XXI wieku, a takim wlasnie 
staje si~ KUL, nie musi dokonywac hamletycznego wyboru po
mi~dzy katolickq tozsamosciq a wymogami nowoczesnego ksztal
cenia. Taka alternatywa jest sztuczna. Wrl(cz przeciwnie: im lep
szym b~dzie uniw ersytetem, tym skuteczniej b~dzie m6g1 realizo
wac swojq apostolskq misj~ w swiecie kultury i nauki. "Nikt nie 
Lapala swiatla i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na 
swieczniku, aby jego blask widzieli ci, kt6rzy wchodzq" (Lk 11, 33). 
Nalezy do nas troska 0 swiatlo - nie chcemy nic uronic z jego bla
sku -lecz takie 0 to, by wznosic je jak najwyzej, 0 to, by naprawd~ 
moglo oswiecac caly dom. 

KS. FRANClSZEK KAMPKA, ur.1955, prof. dr hab, prorektor KUL, soC)olog i etyk. Wydale 
/slola i zadonia zwiqzkow zawodowycl, 10 swielle dokumcrllow spolecznych Kosciola (1990) , 
Anlrop% gicznc i spo/ecZlle pods/owy ladu gospodarczego IV swietle naucza" ia Kosciola (1995). 

NOWOSCWYDAWNICTWA . ll'B' 
Juan Eduardo Cirlot 

SLOWNIK SYMBOLI 

tlum. Ireneusz Kania 

Jeden z najbardziej cenionych slownikaw symboli, jaki kiedykolwiek 
trafil do rqk czytelnikaw. Jego pierwszy polski przekJad oparty jest na osta
tecznej wersji najwazniej szego dziela Juana Eduard a Cirlota, poety, bada
cza i krytyka sztuki. Pierwsze wydanie ksiqzki ukazal o si~ w Hiszpanii 
w 1958 roku, od tego czasu miala ona wiele wznowien i przekladaw na obce 
j~zyki. DZisiaj pozycja ta na state zadom owila si~ w swiatowym kanonie 
literatury symbologicz nej . 

W czasie konstrullwania stownika autor pisat w Iiscie do Andre Breto
na: "p racuj~ nad summq symbolicznij, w ktorej zebrana zostanie wiedza 
okultystaw, psycholog6w, antropologow, orientillistaw, religioznawc6w i au
toraw rozpraw 0 symbolach . Mysl~', ze konieczna jes t jakas superwiedza 
o mn6stwie rozmaitych rzeczy (cechy materii, kraj obrazy, sny, istoty wpra
wiajijce nas IN za kJopotanie, przekJinajqce nas bijdz n~kaji)ce), nie b~dqcych, 
jak dotijd, «przedmiotem zadnej nauki ,,; i s'ldz~, ze fu ndamentu pod tego 
rodzaju przedsi~wzi~cie moze dostarczyc Jedynie poznanie symboli". 

Zam6wienia przyjmuje dziat handlowy Wydawnictwa Z NAK 
ut. Kosciusz ki 37, 30- 105 Krakow 
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Anna Swiderk6wna 

Bywaj~ w naszym zyciu takie momenty, a czasami nawet i dluzsze 
okresy, kiedy czujemy si~ zagrozeni, niespokojni, niekiedy winni, nielu
biani, a przede wszystkim bardzo samotni - ito nawet wtedy, gdy znaj
dujemy si~ wsr6d tych, kt6rych moglibysmy uwazac za przyjaci61. Cos 
takiego przezywali zapewne Izraelici, zgromadzeni w odbudowanej jui: 
Jerozolimie, przed Bram~ Wodn~, "w dzien pierwszy si6dmego miesi~
ca", gdzies, jak si~ zdaje, na pocz~tku IV w. przed Chr. Zwolal ich tutaj 
wielki reformator religijny Ezdrasz, kaplan i uczony w Pismie, i tutaj przez 
siedem dni zakonczonych Swi~tem Namiot6w czytal im Prawo, to jest 
najprawdopodobniej Pi~cioksi~g Mojzeszowy, kt6ry pod jego czul~ pie
cz~ przybral juz sw6j ksztalt ostateczny. Ezdrasz stat na przygotowanym 
W tym celu drewnianym podwyzszeniu i spogl~dal stqd z milosciq, lecz 
takZe i troskq na tlum m~zczyzn, kobiet i dzieci, bo wszyscy zostali zwo
lani na zgromadzenie. "Otworzyl ksi~g~ przed oczami calego ludu, gdyz 
znajdowal si~ wyzej od niego, a gdy jq otworzyl, caly Iud powstat.l Ez
drasz blogoslawil Pana, wielkiego Boga, a caly Iud podnoszqc do g6ry 
r~ce odpowiadal: »Amen! Amen! « A potem poklonili si~ i padli na twarz 
przed Panem. A [Iewici] objasniali Prawo ludowi, Iud zas pozostawal 
przez caly czas rna miejscuJ. Czytali w Ksi~dze Prawa Bozego w spos6b 
wyrazny objasniajqc sens, tak ze Iud rozumial czytanie. Wtedy namiest
nik Nehemiasz oraz kaplan - uczony w Pismie Ezdrasz, jak i lewici, 
udzielaj~cy wyj asnien ludowi, rzekli do calego Judu: ,;fen dzien jest po
swi~cony Panu, Bogu waszemu. Nie b~dzcie smutni i nie placzcie« 
caly Iud bowiem plakal, slysz~c slowa Prawa. I rzekl im Ezdrasz: »Idz
cie, jedzcie dobre potrawy, pijcie smaczne napoje! I za niescie cos do zje
dzenia takie i temu, kto nic nie m6g1 sobie przygotowac! DzieJ1. ten bo
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wiem poswiit'cony jest naszemu Panu. I nie b'ldzcie przygnEi'bieni, bo 
RADOSC PANAJEST WASZ!) MOC!)I ,/' (Ne 8, 5-10). 

Wydaje siit', iz 6w 6smy rozdziat KsiEi'gl Nehemiasza, podobnie jak 
i nastit'pny, s tanowity pi erwotnie zakonczenie Ksiit'gl Ezdrasza, a imiit' 
Nehemiasza, drugiego reformatora powygnaniowego judaizmu, 
wprowadzono p6iniej, zeby obu wielkich ludzi ze sob'l pot 'lczyc. Dla 
nas istotne jest tu wszakZe tytko jedno: przygnEi'bienie i smutek wszyst
kich zgromadzonych Izraetit6w, kt6rzy sluchaj'lc st6w Prawa, czuj'l 
siEi' z kazd'l chwil'l coraz bardziej winni. Zasluzyli na to, by Pan ich 
opuscil i pozostawil na laskit' i nielaskEi' obcych kr616w. 1 wtedy wla
snie slyszq, i.e maj 'l siit' wesetic, a nie plakac. Dziel1 ten poswiit'cony 
jest Panu, a "radosc Pana jest wasz'l moc'l"! 

Stow~, kt6re za francusk,! Bibli 'l ekumeniczn'l TOB tlumaczymy 
tutaj przez "moc", ma w konkretnym jEi'zyku hebraj skim 0 wiele mniej 
abstrakcyjne znaczenie: jest to "miejsce bezpieczne", "schronienie", 
"oslona", wreszcie r6wniei. " twierdza" (tak tlumaczy Biblia Jerozolim
ska) i "zamek obronny". S'ldzit', ze niesluszne jest uciekani e od kon
kretu. Nehemiasz (czy moze raczej Ezdrasz) pragnie tutaj uspokoic 
swoich rodak6w, za pewniaj 'lc, i.e ta swi'lteczna radosc, w kt6rej uczest
nicz'l, jest nie tylko ich prywatn'l radosci,!, lecz i radosci'l samego Boga . 
A .I ego radosc, jesli tylko zechcq siit' w niej schronic, stanie siEi' twier
dz'l niezdobytq. Nie darmo przeciez jui. ponad sto tat wczesniej ZLI

powiadallezqcej w gruzach Jerozolimie, ze bit'dzie "wok61 niej mu
rem ognia i posrodku niej jej chwal'l" (Za 2, 9). 

Nam to dzisiaj jednak do kOl1ca nie wystarcza. Chcietibysmy le
piej zrozumiec, jak my, dzieci swiata petnego niepokoj6w, gwalt6w, 
wojen i kataklizm6w, mamy siEi' chronic w "radosc Pana" , jak ma byc 
ona nasz'l moc'l czy twierdz'l. Ot6z w tym przypadku sprawdzaj'l s i ~ 

raz jeszcze piit'kne slowa sw. Augustyna przypominaj'lce, ze "Stary 
Testament wyjasnia siit' w Nowym". 

W pozegnatnej mowie w Wieczerniku m6wi Jezus do swoich 
uczni6w: ,,To wam powiedziaiem, aby radosc moja byta w was, a ra
dosc wa sza byta pelna" a15, 11). I niemal te same slowa zwraca do 
Ojca w Modlitwie arcykaplanskiej, niej ako u progu swojej mit'ki i za
razem wejscia w Chwalit': "Teraz idEi' do Ciebie i tak m6wiEi', aby moj'l 
radosc mieli w sobie w calej pelni" a17, 13). Uderza nas tutaj ta ra
doscJezusa, kt6ry czeka juz na swoich oprawc6w i, jak wiemy, nawe t 
z tej samej Ewangelii, po ludzku Iit'ka siEi' strasznej smierci (por. J12, 
27). Najcz~sciej bowiem nie zdajemy sobie sprawy, ze - jak mi to kie
dys powiedziala pewna wiekowa zakonnica - prawdziwy smak rado
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sci poznajemy wlasnie w cierpieniu. Cdy po raz pierwszy te slowa 
uslysza!am, wydawaly mi si~ po prostu niedorzeczne. 

Jezus mowi tu jednak nie 0 zwyk.lej radoSci. Co to znaczy: "aby 
m 0 j a radosc byla w was"7 Czym jest owa Jego radosC? W odpawie
dzi na to pytanie moze nam pomoc Ksi~ga Nehemiasza. Tam czytali
smy 0 radosci Pana, ktora ma bye naszq twierdzq czy moc'l, a Pa 11 

jest wlasnie tym "imieniern ponad wszelkie imi~", ktore Zmartwych
wstalemu darowal Ojciec (FIp 2, 9). A zatem ta "moja radosC" Jezusa 
to radosc Pana. I moze teraz latwiej nam b~dzie zrozumiee, co to na
prawd~ znaczy i w jaki sposob moze byc ona takZe naszq radasci'l' 
a zarazem i twierdzq, i schronieniem, i moc'l. 

Jezus w 15 rozdziale Sw. Jana mowi najpierw: "to wam powiedzia
lem". Uzyty tu grecki zaimek "ta" wskazuje z zasady na slawa wypo
wiedziane wczesniej i do nich wlasnie nawi'lzuje. Przeczytajmy wi~c 
zdania poprzedzajqce, tym bardziej, iz S'l one wazne, a pelny ich sens 
zaciera kazde, nawet najlepsze tlumaczenie. Dlatego trzeba si~ im 
przyjrzec szczegolnie dok.ladnie. 

Jezus powtarza tu z naciskiem swoim uczniom: "Jak Mnie umila
wal Ojciec, tak i Ja was umilowalem. Trwajcie w milosci mojejl Jezeli 
b~dziecie zachowywae moje przykazania, b~dziecie trwac w milasci 
mojej, tak jak Ja zachowalem przykazania Ojca i trwam w Jego milo
sci" a15,9-10). 

Najtrudniej jest na ogol zrozumiec, czego oczekuje od nas Jews, 
nawoluj'lC: "Trwajcie w milosci majej". W jaki spasob my, slabi ludzie, 
mazemy ta wezwanie spelnic? A przede wszystkim: ca ta znaczy trwac 
w Jego milosci? Najcz~sciej nie dostrzegamy, ze sam Jezus adpowiada 
nam na to pytanie nast~pnym zdaniem: "Jezeli b~dziecie zachow)'\"Iac 
moje przykazania, b~dziecie trwac w milosci mojej, tak jak Ja zachawa
lem przykazania Ojca i trwam w Jego milasci". Slawa te jednak wyma
gajq jeszcze blil.szego wyjasnienia, a jest to wyjasnienie bardzo nam 
patrzebne, gdyz cz~sta skarzymy si~, ii nie patrafimy kochae Boga. 
"Trwac w milosci" to nawet cas wi~cej nil. po prostu kochac. Sw. Jan 
w swaim Pierwszym Liscie pisze: "Bog jest milosciq, kto trwa w mila
sci, trwa w Bagu, a Bog trwa w n.im" (1 J 4, 16) . Otoz grecki czasownik. 
tlumaczony tutaj przez "trwae", ma szersze i gl~bsze znaczenie. W j~zy
ku francuskim znajdujemy niemal dok.ladny jega adpawiednik: demeu
rer. Oznacza on "trwaC", lecz takZe "przebywaC", nawet "mieszkaC", 
a "rn.ieszkae w rn.ilosci" - to cas wi~cej nil. " trwae". Drugim slawem wy
magajqcym wyjasnienia jest "przykazanie". Uzyta tu grecka en/ole maze 
oznaczac "przykazanie", ale tez jakiekolwiek "polecenie". Jezeli j~zyk 
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naszej Ewangelii ma bye zrozumialy dla wspolczesnego czytelnika, le
piej byloby chyba zastqpie "przykazanie" "poleceniem" lub nawet "zy
czeniem". Dzis przeciez "przykazanie" lqczy si~ nam scisle z Dekalogiem 
lub przykazaniami koscielnyrni, a rodzice juz nie dajq swoim dzieciom 
przykazanl Nawet jesli nie przeszkadza nam, ze Jezus poleca uczniom 
zachowywae swoje "przykazania", to na pewno niedobrze brzmi dalszy 
ciqg tego zdania: "jak Ja zachowalem przykazania Ojca mego". W slo
wach tych nie chodzi przeciez 0 zachowanie Dekalogu' A warto tez zwro
cie uwag~ na uzyte w tym zdaniu czasy. Jezus mowi do uczniow w cza
sie przyszlym: "jesli b~dziecie zachowywae", 0 sobie zas w perfektum, 
owym specyficznym czasie greckim, b~dqcym swego rodzaju pogl~bio
nym czasem terazniejszym. Wolalabym to zdanie tlumaczye: "jak Ja z a
w sz e za chow u j ~ polecenia Ojca mego". 

Jesli poswi~cilam temu krotkiemu tekstowi tyle uwagi, to dlatego, 
zc J ezus wyjasnia nam w nim, co to znaczy kochae J ego czy Jego Ojca. 
Otoz znaczy to, ze trzeba po prostu zachowywae, a moze lepiej, spel
niae wszystkie J ego polecenia, wszystkie zyczenia. I tu si~ wlasnie kryje 
tajemnica Jezusowej radosci, tej radosci, ktora moze, a nawet powin
na bye rowniez i naszq. Do lepszego zrozumienia tej prawdy mogq 
nam pom6c jeszcze Jego slowa z osmego rozdzialu Ewangelii Jano
wej: "Ten, ktory Mnie poslal, jest ze Mnq, nie pozostawil Mnie same
go,boJa zawsze czyni~ to, co si~ Jemu podoba"OS,29). 

Swiadomose, ze On nigdy nikogo z nas nie zostawi samego, jesli 
b~dziemy zawsze, nawet nieporadnic, starae si~ czynie i przyjmowae 
wszystko, co si~ Jemu podoba, jest w nas irodlem tej radosci Jez usa, 
ktorej nic zwyci~zye nie zdola, nawet poczucie zupelnego OpLlszcze
nia. 

Ooskonaty ehrzeseijanin - jak pisze Tomasz Merton - to nie ten, kto jest 
niezawod nie nieskazitelny i poza wszelkq moralnq slabosciq, ale ten, ktorego 
oezy zostaty oswieeone, by mogt poznac w pelni bezmia r milosierdzia Chry
stusowego, totez nie niepokoi si ~ juz smutkami i slabosciami doczesnego zy
cia. Jego ufnosc w Bogu jest doskonala, poniewaz on wi e juz jakby z do
swiadczenia, ze Bog nie moze go zawiesc (choc ta wiedza jest po prostu no
wym wymiarem lojalnej wiary). Na milosierdzie Boze od powiada doskonatq 
ufnoseiq. ( ... ) Jak mowi Klemens AleksandrYJski, tacy d oskonali ehrzeseijame, 
doskonali w nadziei i poznaniu Bozego milosierdzia, Sq zawsze z Bogiem 
w modlitwie, bo jesli nawet nie modlq s i~ wprost, to i tak szukajq Boga i pole
gajq tylko na jego lasee. Ale na tym nie dosyc: skora bowiem szukajq jedynie 

. woli Bozej, kazda prosba ich serca, wypowiedziana ezy niewypowiedziana, 
jest spelniana przez Boga. Dla takieh ludzi, prawdziwych milosnik6w Boga, 
wszystkie rzeezy, bez wzgl~du na to, czy wydajq si~ pomyslne czy niepo
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myslne, Sq w rzeezywistosci dobre. Wszystkie rzeczy objawiajE) mitotic Boga. 
Wszys tkie pozwalajq im wzrastac w milosci. Wszystkie wydarzenia sluzij sci
slejszemuzjednoczeniuichzBogiem.Dlatakiehludzinie rna juz prze
s z k 6 d. Nawet przeszkody przem ienil bowiem B6g w srodki do osi'lgni/i'cia 
ich celu , kt6ry jest takZe Jego wlasnym celem (Tomasz Merton , Zycie i S'l.ui~

lose, Tyniee 1994, s. 141n). 

Taey ludzie rozumiejq tel. i p o trafiq wprowa d z ic w l.yeie wezwa
nie z najstarszego lis tu sw. Pawla: "Zawsze siE;' radujeie, nieustannie 
siE;' m6dlcie, we wszystkirn dziE;'kujeie, taka jest bowie m wola Bol.a 
wobee was w Jezusie Chrystusie" (1 Tes 5,16-18). RAOOSe PA NA jest 
ieh Twierdzq. 

AN N A SW IDERK6wNA, ur. 1925, prof. dr hab. , historyk, papirolog, filolog kJasyczny, 
popularyzatorka w ied?)' °kulturze s ta rozy tnej , tluma czka z j ~z.yk6w greckiego, lacin
skiego, angiel skiego i fr,)ncu skiego Osta tnio wydala: Rozrnowy 0 Bibl;i (wyd. IV, 1997), 
Rozmow 0 Bib/ii cil/& da/szy (wyd. II - 1997). 

NOWOSC WYDAWNICTWA C'B'I\' 

Roman Ingarden 


SZKlCE Z FILOZOFII LITERATURY 
"Szkice... stanowiq rue tylko streszezerue najwazniejszyeh tez roz

wini'?tyeh w ksi'lzee 0 dziele literackim. Praea nad nimi pozwolila Au
torowi na podkreslenie pewnyeh dokonan , na kt6re nie zawsze 
zwraeano nalezy t'l uwag'?: ehoeiaiby na dwuwymiarow'l, tzn. "po
ziomq", skladaj'leq si,? z eza sowyeh faz, i "pion owq", warstwowq 
b ud ow,? dziela literaekiego, na og61 bowiem akeentowano - jako 
is totne novum - tylko drugi z tyeh wymiar6w. Innq ieh wartoseiq 
jest opareie zawartyeh w nieh analiz na konkretnym materiale lite
raekim, w dodatku na utworze tak artystyeznie donioslym, a r6w
noezesnie tak dobrze zn anym ezytelnikowi polskiemu jak Stepy 
Akerl11aJlskie . 

Udalo si,? Autorowi zawrzec w owyeh szkieaeh to, co najbard ziej 
w jego teorii dziela literaekiego is totne, i przestawic to w spos6b 
przejrzysty i pros ty". 

Wladyslaw Str6zewski, fra gment Siowa wst~pl1ego 

Zam6wienia przyjmuje dzial handlowy Wydaw nictwa ZNAK 
ul. Kosciuszki 37, 30-105 Krak6w 
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PODPIS STAREGO 

KRULLA 


Malgorzata Lukasiewicz 

W gablotee w Arehiwum Tomasza Manna w Zuryehu znajduje si~ 
ewiartka papieru, na kt6rej widnieje kilka - po dokladniejszyeh ogl~
dzinaeh doliezymy si~ dziesi~eiu - gryzmol6w, a wlaseiwie es6w-flo
res6w, nawet dose ozdobnyeh . Jeden wzi~to w k6lko, pozostale lekko 
przekreslono na krzyz: niewazne. Jeszeze dokladniejsze ogl~dziny 
przekonujq, ze nagryzmolono tu w dziesi~eiu waria ntaeh to samo: 
"E. Krull". Ktos ewiezyl podpis. Dolqezona informaeja rozwiew a 
wszystkie wqtpliwosei: ewiar tka nalezy do korpusu material6w przy
gotowywanyeh przez Manna z myslq 0 Wyznaniach hochsztaplera Felik
sa Krulla. Jak pami~tamy, jest w tej powiesei seena, kiedy Feliks ewi
ezy si~ w podrabianiu podpisu swego ojca. 

Kartka w gablotee zwala z n6g. Nie wiadomo, ezym si~ bardziej 
zdumiewae. Feliks Krull to osta tnia powiese Tomasza Manna, w calo
sci ogloszona drukiem w 1948 roku. Kartka w gablotee poehodzi z ro
ku mniej wi~cej 1910. Tak dlugo musia l pomysllezakowac, zanim doj
rzal? ezy tez materialem mialo bye wlasnie eale zyeie - eale zyeie ar
tysty, dodajmy, bo Feliks Krull to przeeiez jedna z wersji Kunst lerroman 
- musialo wi~e naj pierw zostae przezyte w rzeezywistosei, nim mogla 
powstae powiese? W kazdym razie przez ten d lugj ezas dOjrzewania 
pomyslu cozy spelniania si~ zyeia kartka widae nie straeila nie ze swej 
w agj, skoro Mann troskliwie jq przeehowywal. Juz nie m6wi~ 0 takim 
drobiazgu - na ludziaeh z naszej eZ!i'sei Europy nieodmiennie robiq
eym wrazenie - ze ta kartka mogla w og61e przez tyle lat fizyeznie si~ 
uehowae. No i ta skrupulatnosc przygotowan, ta troska 0 de tal, naj
solenniejszy stosunek do dziela, w kt6rym nie nie moze bye p uszezo
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ne byle jak. Skoro b~dzie mowa 0 podpisie starego Krulla, to trzeba 
sobie ten pod pis starannie obmyslic, opracowac w kazdym szczego
Ie... Weimy kartk~ i poprobujmy, najlepiej miec kilka wersji i rozwaz
nie dokonac wyboru - 0, ta w gornym prawym rogu wydaje sj~ w sam 
raz: "Dolna mianowicie polowa litery "E« konczyla si~ duzym, przy
jemnym zakr~ tasem, w ktorego otwartym lonie figurowala wpisana 
czysto krotka zgloska nazwi ska. Od gory jednak, obrawszy luczek li
tery }) U « za odskoczni~ i okr,!Z<lj'!c calosc od przodu, dol'!czal si~ dru
gi wywijas, przecinaj,!cy zamaszystq glosk~ "E« dwukrotnie i, zdobny 
tak jak ona bocznymi kluczykami, biegl ku dolowi energicznym za
kr~tem w ksztalcie litery »5«" . 

Kartka z gablotkj nadaje si~ przeswietnie do teoretycznoliterac
kjch zabaw. Nadaje si~ , bo nie jest zwyklym karteluszkiem z notatka
mi, planem, brulionem itp., w jakie obrasta kazde dzielo. Jej dowcip 
polega na tym, ze udoslownia albo inscenizuje skqdinqd normalny 
proceder literatury - scigany p rzez teorie qunsi-sqdow, aktow mowy, 
mimesis itp., a polegajqcy na tworzeniu fikcji literackiej. Ale w ktorym 
wlasciwie momencie zaczyna si~ fikcja, od kiedy zaczyna si~ odlot? 
Podpis "E. Krull" na kartce zostal zrobiony przez T. Manna. T. Mann 
nie podrobil podpisu jako hochsztapler, tylko jako tworca powiesci 
o hochsztaplerze . W powiesci jako "E. Krull" podpisuje si~ Feliks Krull. 

Jesli opowiadac razem 0 kartce i 0 poczynaniach Feliksa, wyjdzie 
z tego kjlka opowiesci. Opowiesc 0 tym, jak to litera tura jest falszo
waniem rzeczywistosci. Opowiesc 0 tym, ze nie ma fikcji bez rzeczy
wistosci, wi~c jesli akura t kawalka rzeczyvvistosci zabraknie, to trzeba 
go dorobic. Opowiesc 0 sztuce, ktora powstaje w ten sposob, ze jeden 
artysta podsuwa drugiemu wzor do nasladowania. 

Feliks Kr ull podrabia pismo ojca, zeby wypisywac sobie usprawie
dliwienia nieobecnosci w szkole - banalna sprawa. W historii hochsz
taplera podrabianie podpisu - ojca albo markjza Venosty - jest jed
nym z szeregu hochsztaplerskjch wyst~pkow. W historii Feliksa Krul
la odczytanej jako ironiczny Bildungsroman jest jednym z wielu akt6w 
wciela nia si~ w cudzq postac, grania roli, przyjmowania probnej, wy
miennej tozsamosci. Najciekawiej wypada w historii Feliksa Krulla jako 
artysty. Czyli kogos, kto cos tworzy, tworzy fikcj~ i domaga si~ uzna
nia jej waznosci. 

Kiedy czytamy rozdzial sz6sty, z ktorego pochodzi powyzszy cy
ta t, robi si~ troch~ nieswojo. Mowa tam 0 "nasladowaniu pisma moje
go ojca". Mowa jest 0 "pokrewienstwie ducha", 0 "podobienstwie", 
o "na turalnym wzorze". 0 jakje podobienstwo, 0 jakie nasladowanie, 
o jakjego ojca tu chodzi? 0 starego Krulla czy moze 0 autora ksi~gi 
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5wiata, ktorego pismo nasladuje artysta? Artysta, ktory tworzy fikcyj
ny swiat, chcialby, zeby si~ tym s tworzonym przez niego swiatem 
przejmowano rownie mocno_j ak §wiatem, w ktorym zyjemy, a ktory 
zostat stworzony nie naszymi r~kami_ Kto dobrze podrabia pod pis, 
sklada tym samym swiadectwo autentycznosci dziela : jest prawdzi
we, bo do zludzenia nasladuje tamto arcy-dzielo . 

W li scie z 1902 roku do Hildy Distel, zamieszkalej w Dreznie, znaj
dujemy trop wiodC)cy do jednej ze scen Doktora Faustusa. Otoz w Drez
nie zdarzyl si~ wypadek, pani zabila pana: wieloletnia nieszcz~§liwa 
milose damy z towarzystwa do mlodego muzyka zak0I1czyia si~ mor
derstwem w tramwaju_"Na mnie - pisze Mann - »ta sprawa « zrobila 
- po cz~sci ze wzgl~d6w natury technicznej , po cz~sci psychologicz
nej - wyj C) tkowo silne wrazenie i nie jest wykluczone, ze fakty te po
sluiC) mi kiedys jako szkielet fab ula rny przedziwnie melancholijnej 
historii milosnej_ (»Fabula« jest wlasciwie rzeczC) najzupelniej oboj~t
nC) , ale jakas musi bye, nieprawdaz?) Jednym slowem: czy bylaby Pani 
laskawa w jakiejs wolnej chwili opowiedziee mi jak najdokladniej, 
z wszystkimi szczeg61ami catc) t~ histori~ od jej prapoczC)tkow ai do 
sensacyjnego zakonczenia? Zaznaczam przy tym, ie wlasnie szcze
goly sc) dla mnie rzeczC) najwazniej szC)_ SC) tak pobudzajC)ce!" Tu nast~
puje wyczerpujC)cy kwestionariu sz: kim byt on, jaka by!a ona, kim by! 
jej mqz, jaki przebieg mia! romans, czy ona dawala mu prezenty etc 
"Wszystko to -czytamy dalej w liscie - m6g!bym oczywiscie doskona
Ie sam wymyslie i jest bardzo prawdopodobne, ie znajC)c prawdziwe 
fakty, mimo to wymysl~ cos inne go. Licz~ tylko na inspiruj 'lce 
dzia!anie fakt6w". 

Pierwotnie final w tramwaju mia! bye zakonczeniem planowane
go - wtasnie okoto 1902 roku - utworu Der Geliebte. Ostatecznie trafil 
w czterdziesci ki lka la t pozniej do Doktora Fa ustusa: tak konczy si~ hi
storia Schwerdtfegera i Inez Institoris_ W Jak powstal " Doktor Faustus" 
Mann pisze, ze okoto pi~edziesi~ciu la t nosi! w sobie wizj~ tych "zim
nych ptomieni", "iskier elektrycznych, zapalaj'lcych si~ i syczC)cych pod 
kolarni i nad palC)kiem nadjeidiajC)cego tramwaju, w ktorym rna bye 
popetnione morderstwo" _(SkC)dinC)d tramwaje musialy wtedy miee 
wyrazny posmak piekla - "zimne ptomienie" Manna przypominajC) 
przeciez obraz z Piosenki Iliekochanego Apollinaire'a: "Zie]one ognie 
tramwaj spinaiI gra na iebrach szyn w gorC)czce/ Swoj jazgoczC)cy szal 
maszyna"). 

I znowu - wrazenie robi zarowno dluga droga od podklad ki do 
przetworzenia w powiesci, jak sa mo gwaltowne pozC) danie tej pod
klad ki- Mann chce wiedziee, jak to bylo, jak to si~ sta!o wtedy, w Drez
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nie . Chociaz swietnie wie - a i my tel. wiemy - l.e wszystko to moglby 
doskonale sam wymyslic. A mimo to blaga swojq korespondentkt;', by 
zrelacjonowala wydarzenie "jak najdokladniej", "ze wszystkimi szcze
golami", zasypuje jq pytaniami, przymila sit;', dopomina: "proszt;'! pro
szt;'! proszt;'! I jeszcze raz: 5 zcz e g 01 Y I" - niczym zlakniony lubiez
nik, ktory sobie po tych szczeg61ach obiecuje jakqs zupelnie wyjqtko
Wq rozkosz. 

Badanie tak zwanych hodel do tworczosci Manna to zadanie na 
wiecznosc: ile scen i kwestii w Faustusie jest z Szekspira, ile z zycia 
Nietzschego, ile obrazkow powycinal z magazynow ilustrowanych, 
zeby przygotowac scenografit;' Krulla, ile motywow wziql od Ander
sena, ile realnych osob ze swego otoczenia wprowadzil w rol.nych 
utworach (i czasem smiertelnie tym obrazil). I wszystko to nie dlate
go, ze braklo mu wyobrazni, i nie z myslq 0 plotkarskiej powiesci z klu
czem, i nie po to, l.eby zaimponowac nam erudycjq. Mann wplata 
wszystkie te "gotowce" w tkankt; utworu gladko i bez ostentacji. A na
wet - pisze w Jakpowstal "Doktor Faustus" specjalnie zalezy mu na osiq
gnit;'ciu efektu "panoramy", gdzie trudno rozpoznac, w ktorym miej
scu "namacalnie realne rzeczy przechodzq w iluzorycznosc". Zatrzec 
roznict;' mit;'dzy rzeczywistosciq a zludzeniem, mit;'dzy pierwotnym 
aktem a rytualnym powtorzeniem, mit;'dzy cudzym a wlasnym 510

wem to dokonac podrobki doskonalej. "Sam sprawca moich dni mu
sialby uznac mojeosiqgnit;'cia za twory swej wlasnej rt;'ki" - pyszni sit;' 
hochsztapler. I raczej nie rna na mysli starego Krulla. 

Cytaty wedlug T Mann, Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla, przeL A. 
Rybicki; T Mann, Listy 1889-1936, przeL W. Jedlicka; T Mann,jak powstal "Dok
tor Faustus", przel. M. Kurecka; C. Apollinaire, Piosenka niekochanego, przel. 
A. Mi~dzyrzecki. 

MAlGORZATA lUKASIEWICZ, Uf. 1948, tlumaczka, eseistka, s taly wsp61pracownik 
"Literatury na Swiecie" . Tlumaczyl a dziela m.in. Adorno, Horkheimera, Nietzschego, 
Simmla, Suskinda i R. Walsera. 
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Okolo roku 315 asceta imieniem Ammun pow~drowal z karawa
nq, ktora szla po sod~ do slonych bagien polozonych na poludnie od 
Aleksandrii, wsrod wzgorz pustyni zachodniej. Soda osadzala si~ tam 
na brzegach stawow i kaluz i z tego powodu to miejsce nazywano 
Nitriq. Okolica byla niegoscinna, ziemia nie do uprawy, woda jednak, 
choc niesmaczna, nadawala si~ do picia. Ammun osiadl tam, szukai 
bowiem odosobnienia pelniejszego, niz mog! miec w g~sto zaludnio
nym kraju, gdzie jedynym lekarstwem na nadmiar rozproszen byla 
rekluzja; znalazl je, ale szybko tez stracii, gdyz jego sladem nadciq
gn~io tu wkrotce ponad trzy tysiqce rownie zqdnych samotnosci asce
tow... Jednym z pierwszych byl Pambo. Oswiadczyl on mistrzowi, ze 
szuka tutaj mozliwosci opanowania j~zyka, co, jak widocznie mnie
mal, powinno przyjsc mu latwiej tam, gdzie nie ma z kim gadac. Nie 
calkiem znalazl to, czego szukal; ale chyba mozna powiedziec, ze zna
lazlo wiele wi~cej. 

Pambo byi jednym z tych powaznych ludzi, ktorzy na wesolosc 
nie majq czasu (rozesmial si~ w zyciu tylko raz: na mysl 0 slabosci sza
tana) i ktorzy stajq do dziela z zelaznq konsekwencjq i nie s!abnqcym 
zapalem. Jego program by! prosty: post, miiczenie, praca. Tak go nie
wqtpliwie Ammun nauczyl, totez Pambo przez cale zycie jadal dopie
ro wieczorem i pracowal przez ca!y dzien. Ubostwa w ubieraniu si~ 
przestrzegal tak scisle, ze pozniejsze pokolenia uwazaly go za wz6r; 
przypisywano mu nawet zdanie, ze mnich powinien nosic takq odziez, 
zeby jesli wyrzuci jq za drzwi, zaden zebrak przez trzy dni jej nie wziql. 
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Jednym slowem Pambo szedl na calego. Ale co z tym opanowaniem 
j~zyka? 

Mamy co do tego dwa swiadectwa, oba z jego wlasnych ust, ale 
do pogodzenia na pierwszy rzu t oka trudne. Jedno pochodzi z dwu
dziestego roku jego zycia pustelniczego i jest stwierdzeniem, ze mimo 
tak dlugiej pracy jeszcze tego opanowania nie osiqgnqt. Drugie dal na 
lozu smierci, wyznajqc, ze nie zaluje ani jednego slowa wypowiedzia
nego przez caly czas, odkqd zbudowal sobie cel~ w Nitrii. Sprzecz
nose mi~dzy tymi dwoma zeznaniami jest tylko pozorna: Pambo przez 
cale zycie nie osiqgnql milczenia spontanicznego, odruchowego, przy
chodzqcego mu bez trudu . Byl jednak tak wierny codziennej lasce 
Bozej, ze trud ten podejmowal za kazdym razem od nowa. Ostatecz
nie wi~c jego skupienie bylo wlasnie triumfem laski. 

Antoni, do kt6rego Pambo w~drowal czasami, jak wielu innych 
pustelnik6w, po "slowo", pomagal mu w tej walce, a przede wszyst
kim w zachowaniu ufnosci do Boga, udzielajqc mu nauk w rodzaju: 
"Nie ufaj wlasnej sprawiedliwosci, nie troszcz si~ 0 to, co min~lo, po
wsciqgaj j~zyk i zolqdek". Dostrzegal tez w rum szczeg6lnie rozwini~tq 
cnot~ bojaini Bozej, kt6rej przypisywal wielkie dary Ducha Swi~tego 
widoczne u Pambo. P6Zniejsze pokolenia mnich6w twierdzily nawet, 
ze B6g wslawil ojca Pambo, wbrew jego wlasnym zresztq prosbom, 
dajqc mu widzialne swiatlo na twarzy jak niegdys prorokowi Mojze
szowi i ze to go czynilo, razem z jego n~dznym odzieniem, podob
nym do kr6la w majestacie. Liczni mlodsi od niego, a w swoim poko
leniu wslawieni starcy b~dq go wspominae jako model pustelniczej 
swi~tosci . Swiadectwo tak wsp6tczesnycb, jak i potomnycb jest wi~c 
zgodne, ale jesli pr6bujemy z dzisiejszej perspektywy okreslie, czym 
dokladnie Pambo na takq opini~ zasluzyl, stajemy przed garsciq apo
ftegmat6w, kt6re wlasciwie mozna by przypisae r6wnie dobrze wielu 
innym pustynnym nauczycielom. Pambo niewqtpliwie miesci si~ w tra
dycji eremityzmu pogl~bionego, au tentycznego: nie zadowalajqc si~, 
jak niekt6rzy pomniejsi adepci tego nurtu, samq tylko asceZq, glosi 
pierwszenstwo milosci bliiniego, a posluszeftstwo uznaje za cnot~ 
wi~kszq nii posty. Jest wi~c jak najbardziej prawowiernym nauczy
cielem, ale przeciez nie on jeden. Nadto, kiedy w polowie IV wieku, 
za radq Antoniego zresztq, Ammun odszedl z przeludnionej Nitrii, by 
jeszcze dalej na poludnie zalozye na piaszczystym plaskowyzu nOWq 
osad~, zwanq po prostu Cbatkami (Kellia, Cele), Pambo nie skorzys tal 
z takiej okazji do ponownego szukania wi~kszej samotnosci. Widocz
nie wiedzial juz, ze sama ucieczka od ludzi nie uczyni go jeszcze mi
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losnikiem milczenia; ze co innego jest odebrac okazj~, a calkiem co 
innego zwalczyc tendencj~. Czegos si~ juz, jak to dowodzi, nauczyl. 
Niemniej w swiecie pustelniczym, w kt6rym cz~sto dokonywano 
mechanicznego utozsamienia trudu i cnoty, mierzqc swi~tosc w mi
lach oddaJenia od ludzi, jego decyzja pozostania w Nitrii mogla si~ 
wydawac niedoskonalosciq. N ie zachwialo to jednak absolutnie jego 
autorytetem, juz w6wczas niepodwazalnie utrwalonym. 

Byl juz mniej wi~cej od roku 340 kaplanem i mamy swiadectwo, 
ze sam wielki Makary, mniej wi~cej jego r6wnolatek, potrafil w~dro
wac az ze Sketis, zeby uczestniczyc w jego Eucharystii, choc do Cel 
mia! blizej. W roku 355 byl Pambo jednym z tych pustelnik6w, wybra
nych sposr6d najslawniejszych, kt6rych Atanazy zaprosil do Aleksan
drii, by autorytetem swojej swi~tosci poparh go w sporach z ariana
mi. (Znalazl si~ tam w6wczas i Antoni, na rok przed swojq smierciq). 
Podczas chwilowego triumfu partii arianskiej Pambo musial isc nawet 
na dwuletnie wygnanie do Palestyny. Wr6cil jednak i dozy! nie tylko 
kresu kontrowersji arianskiej, ale i powstania nowych bl~d6w i no 
wych spor6w, kt6re rozdzieraly takie i pustyni~ . Tym razem jednak 
nie dal si~ w nie wciqgnqC; pytany 0 te kwestie, uciekal w swoje mil
czenie. Wiedzial przynajmniej tyle, ze nie ma kompetencji do rozstrzy
gania, na czym polega "obraz i podobienstwo" czlowieka do Boga albo 
czy jakies teorie dawno zmarlego Orygenesa, dla wi~kszosci pustel
nik6w w og61e niezrozumiale, Sq prawowierne czy nie. Znajqc nato
miast konkretnych ludzi, pot~pionych przez aleksandryjskiego patriar
ch~ Teofila za bl~dy w tych dziedzinach (gdyz przynajmniej kilku 
z nich bylo jego dawnymi uczniami), widziai w nich cnot~ i dobrq wol~, 

totez do pot~pienia przylqczyc si~ nie chciai. Usunql si~ wtedy czaso
wo az do Sketis, a kiedy Teofil dotad nawet tam, kaptujqc sobie zwo
lennik6w, Pambo nie zgodzi! si~ na rozmow~ z nim nawet 0 sprawach 
duchowych. 

- Alez abba - rzekli mnisi - powiedz cos arcybiskupowi dla jego 
zbudowania l 

- Niech si~ lepiej zbuduje moim milczeniem. 
Trudno si~ oprzec wrazeniu, ze byl to rodzaj zbudowania, kt6re

go Teofilowi nikt chyba nie zafundowal w mlod osci, kiedy mozna go 
jeszcze bylo czegos nauczyc. Pambo dal mu je stanowczo juz za p6z
no. 

Ten czlowiek tak powazny, ze smiech uwazal za win~, mial w 50

bie jednak niespodziewanq gl~bi~ delikatnosci i dobroci . Jemu to w!a
snie sposr6d wszystkich Ojc6w zawdzi~czamy sentencj~: ,Jezeli masz 
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serce, mozesz bye zbawiony". I nie rna sensu spierae si~ 0 to, czy w je
go ustach slowo "serce" znaczylo mniej lub bardziej to sarno co w na
szych - S'l apoftegmaty pozwalajqce odkrye u Pambo serce w najbar
dziej dzisiejszym znaczeniu . Miallitose przede wszystkim dla zblqka
nych i slabych. Jeszcze podczas wspomnianego tu juz pobytu w Alek
sandrii zobaczyl raz przechodz'lc'l kurtyzan~ i rozplakal si~ na jej wi
dok. Pytany 0 przyczyn~, odpowiedzial: "Dwie rzeczy mnie poruszy
Iy. Pierwsza to jej pot~pienie; a druga, ze ja nie tak gorliwie usiluj~ 
spodobae si~ Bogu, jak ona usiluje spodobae si~ grzesznym ludziom". 

Mamy tu postaw~ czlowieka, kt6ry nie tylko zyczy usilnie zba
wienia kazdej zbl'lkanej duszy, ale potrafi wyci'lgn'le dobry przyklad 
dla siebie nawet z zycia powszechnie pogardzanych grzesznjk6w. Ta 
postawa jest dokladnym przeciwienstwem faryzeizmu . Nawiasem 
m6wi'lc, reakcja Pambo na widok kurtyzany byla chyba chronologicz
nie pierwsz'l tak'l reakcj'l czlowieka pustyni, ale nie byla ostatni'l; Pam
bo ustalil pewien model, dal przyklad, kt6ry mial si~ w etosie pustyni 
utrwalie. Podnioslo to z upadku dusz~ niejednej grzesznicy, a przy 
okazji niejedn'l dusz~ mnisz'l ocalilo od swi~toszkowatosci i pychy. 
Zeby docenic ten przyklad i model , trzeba znae literatur~ pustyni 
w szerszym wymiarze, nil. na to pozwala dost~pna u nas Ksifga Star
cow. Jest na przyklad zbi6r apoftegmat6w zwany anonimowym - bez 
imion ojc6w - gdzie liczne anegdoty swiadcz'l 0 utrwalonym w tym 
m~skim swiatku przekonaniu, iz kazda, J le to absolutnie kazda kobie
ta z natury swojej dqzy do uwodzenia, zwlaszcza mnich6w, i stqd ply
nie koniecznosc omijania jej nawet wzrokiem... A tu abba Pambo (po
wazny czlowiek, nie zaden lekkoduch) patrzy, patrzy bez niesmaku 
i zgrozy, a nawet placze z litosci. To moglo wstrzqsnqc niejednym. 

Inna kobieta stan~la n a jego drodze w ostatnich dniach jego zycia; 
nie kurtyzana tym razem, ale swiqtobliwa i hojna pqtniczka, zreszt'l 
rzymska arystokratka: Melania zwana Starsz'l. Przyszla ana z Alek
sandrii do Nitrii z wielkq jalmuznq i przekazala jq na r~ce Pambo; on 
przyj'll oboj~ true , nie patrz'lc nawet na srebro, i kazal mlodszemu ka
planowi nitryjskiemu imieniem Orygenes rozdac je ubogim wsp61
notom na pustyni i w Deicie. Melania nie zdawala sobie sprawy, iz 
Pambo i tak juz ze wzgl~du na ni 'l , dobrodziejk~ i opiekunk~ mni
ch6w, odstqpil od swego zwyczaju nieprzyjmowania od nikogo jal
muzny: dla siebie nie przyjmowat bo jej nie potrzebowat a dJa in
nych nie przyjmowal dlatego, zeby si~ nie wynosic z cudzego Nie 
mog'l c wi~c doczekac si~ wyraznego podzi~kowania (gdyz starzec 
swoim zwyczajem miiczal), dopomniala si~ 0 jakis gest sarna : 
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- Abba, wiedz, ile tu jest: trzysta srebrnik6w! 
- Bog, ktoremu to dajesz, bo przeciez chyba nie mnie... nie potrze

buje, zebys Go pouczala, ile dalas... 
Wyszla upokorzona; ale starzec nie chcial, by to upokorzenie za

brala ze sobq jako jedynq lekcj~ . Niedlugo p6iniej wezwal jq do sie
bie. Zastala go plotqcego jak zwykJe koszyk; nie wiedziala, nikt nie 
wiedzial, ze Sq to juz ostatnie jego chwile. Podarowal jej ten koszyk na 
pamiqtk~ i w godzin~ p6iniej juz nie zyl. Podarowal jej wi~c, moze 
bezwiednie, takZe i zaszczyt przygotowania jego ciala do pogrzebu, 
co si~ przedtem ani potem zadnej kobiecie nie zdarzylo w stosunku 
do zadnego z pustynnych swi~tych. Melania zachowala wspomnie
nie 0 jego dobroci; upokorzenie zas uznala za sluszne, bo w koncu 
ktoi si~ chelpi wielkosciq wlasnego daru? 

I chyba wlasnie ta lagodnosc i delikatna serdecznosc zostala po 
ojcu Pambo jako gl6wna pamiqtka i dziedzictwo. Zaslugi swoje on sam 
ocenial jako po prostu zadne. Tuz przed smierciq powiedzial do obec
nych, ze odkqd przyszedl zamieszkac w Nitrii, nie jadl chleba, na kt6
ry by sam nie zarobil, ani nie wypowiedzial slowa, kt6rego by zalo
wal: "i tak - skonczyl - odchodz~ do Boga jak kto§~ kto jeszcze nawet 
nie zaczql M u sluzyC". 

MAtGORZATA BORKOWSKA OSB, pisarka, historyk. Wydala m .in. : Mniszki (1980) , 
Dekrel w niebieskim jerowany par/arner/cie (1984), Bozek temp/ariusz,! (1 986), Zycie codzienne 
po/skich klaszlor6w :i:eriskich w XVll-X Vlll wiebt (1996) . Mieszka w Zarnowcu na Pomorzu. 
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LUDZIE, KTORZY ZMIENIALI 
SWIAT 
Janusz Tazbir 

Jean Lacouture, JEZUICI, t. 1: ZDOBYWCY, przelozyla Halina 
Lubicz-Trawkowska, 

Oficyna Wydawnictwa VoJumen, Wa rszawa 1998,5$.539 

W informacji zamieszczonej na sztywnej oktadce tej ksiijZki znaj
duj emy szumnij i wielee zobowiijzujE)cij zapowiedi: "Jest to mon u
mentalna multibiografia, napisana przez jednego z najwit;'kszych bio
graf6w naszej epoki". Jako "une multibiogmphie" okresla jE) podtytul 
francuskiej edycji. Sam autor przedstawia siebie 0 wiele skromniej, 
prezentujijc sit;' jako czlowiek swiecki, slabo zorientowany w teologii 
(co widac zresztq i w niekt6rych czt;'sciach tekstu ksiijzki). Za to "prze
siqknit;'ty na wskros kulturij chr7.escijanskij", a to dzit;'ki naukom po
bieranym przez wiele lat w kolegium 00. jezuit6w. 

Jean Lacouture nazywa siebie starym dziennikarzem, co wydaje 
sit;' bardziej odpowiadac prawdzie niz okreslenie: "najwit;'kszy biograf 
naszej epoki". Wolno go chyba zaklasyfikowac do grona nie pozba
wionych talent6w pisarskich popuJaryzator6w historii. Lacouture stara 
sit;' jij przyb lizyc wsp6lczesnym czytelnikom poprzez opowiesci 0 wy
bitnych przedstawicielach zakonu, kt6rzy wyw arli tak wielki wptyw 
na losy Kosciola katolickiego w XVI wieku. Trzeba dodac, iz tym ,,01
brzymom" nie dor6wnaly ju z nastt;'pne generacje jezuit6w, zbyt serio 
chyba biorqce pod uwagt;' zasady bezwzglt;'dnego posluszenstwa. 

Ksiijzkt;' rozp oczyna barwna opowiesc 0 burzliwej mlodosci Ini
go (p6iniej 19nacego) Loyoli i jego trudnej drodze do zalozenia wla
snego zakonu. Po opowiesciach ukazujijcych jezuit6w w"zlotym 
wieku" ich dziej6w przychodzij rozdzialy poswit;'cone misyjnej dzia
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lalnosci Towarzystwa na innych kontynentach i jego konfliktowi 
Z jansenistami, ktorzy pozyskali dla siebie swietne pioro Pascala (Pro
wil1cjalki!). Ostatnie trzy rozdzialy dotycz'l koJejno roli jezuitow na 
francuskim dworze, "red ukcji paragwajskich", jakie zalozyli w Ame
ryce Poludniowej, i wreszcie kasaty zakonu. Ta ostatnia zostala przed
stawiona w rozdziaJe nosz'lcym barwny tytul: Oswieceniowa corrida. 
Pod koniec z serii biografii wybitnych jezuitow ksi'lzka zamienia siEi' 
w dose tradycyjny, wyrainie stronniczy, bo nacechowany sympatiq 
i zrozumieniem dla samych tylko uczniow Sw. Ignacego Loyoli, wy
klad ich dziejow. 

Wyklad, trzeba przyznae, barwny, choe autorowi daleko do talen
tu pisarskiego, jaki posadali Andre Maurois czy Stefan Zweig. Jean 
Lacouture to raczej "francuski Pawel Jasienica". Zarowno jeden, jak 
i drugi nie prowadzili wlasnych badan zrodlowych nad epokami i po
staciami, ktorymi siEi' zajmowali. Wystarczyla im literatura przedmio
tu, w przypadku jezuitow nieslychanie rozlegla. Jesli porownamy 
omawianq ksiqzkEi' z dawniejszymi opracowaniami, to uzewnEi'trzniq 
siEi' te radykalne przemiany, jakie zaszly w dziejopisarstwie katolic
kim dzi~ki uchwalom II Soboru Watykanskiego i postawie samych 
papiezy, z naszym Wielkim Rodakiem na czele. ObjEi'ly one rowniez 
ocenEi' polityki papiestwa, w tym takie stosunku Rzymu do Towarzy
stwa Jezusowego. 

Lacouture, w slad za najnowszymi biografami Loyoli, kresli syl
wetkEi' czlowieka, ktory zdajqc sobie sprawEi' z tragicznej sytuacji Ko
sciola, chce go ratowae niejako wbrew niemu samemu. Ta oparta na 
wielowiekowej tradycji instytucja nigdy zbytnio nie kochala inicja
tyw oddolnych. Loyola sam siEi' przekonaI, jak nieprzychylnie trakto
wane Sq proby wprowadzania nowych form poboznosci przez ludzi 
jeszcze swieckich. Po dzis dzien zaden fachowiec (w tym przypadku: 
teo log) nie lubi, kiedy laicy wkraczajq w jego kompetencje. Baskijski 
eks-hidalgo zaplacil za to pobytem w lochach hiszpanskiej inkwizy
cji. Odzyskal wprawdzie wolnose, ale strach pozos tal. Udajqc siEi' do 
Rzymu po zatwierdzenie nowego zakonu, mial powiedziee swoim 
towarzyszom: "Nie wiem, co nas tam spotka. Moze ukrzyzowanie..." 

Karl Rahner SJ, jeden z najnowszych biografow sw. Ignacego, kaze 
mu wspominae z zaswiat6w: "Orzalem jak osika na wiese, ze papie
zem zostal wybrany PawelIV; pMniej to on nasla\, kiedy bylem juz 
uznanym przez papiestwo generalem zakonu, SWq poJicjEi' na rewizjEi' 
naszego domu (.. . ) zas reakcjEi' papieza na wiese 0 mojej smierci trud
no uznae za szczegolnie serdecznq". Oodajmy, iz dopiero zgon Pawla 
IV, ktory restytuowal instytucjEi' inkwizycji, umozliwil uwolnienie z jej 
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wi~zien wielu wysoko w hierarchii koscielnej postawionych osobisto
sci, w tym dwoch kardynalow i paru biskupow. 

Lacouture obszernie 0 tych wszystkich zatargach opowiada, co 
potwierdza prawd~ slow Jakuba Burckhardta, ktory juz w ubieglym 
stuleciu napisa l, iz kazda generacja badaczy, niezaleznie od tego, ja
kim stuleciem si~ zajmuje, pisze histori~ wlasnych czasow. Irudno si~ 
oprzec wrazeniu, ze i na publikowane obecnie zarysy dziejow Iowa
rzystwa Jezusowego wplyn~ly ostre nieraz konflikty, w jakie wcho
dzilo ono z Rzymem juz za naszych czasow. Ironia losu sprawila, ze 
zakon, ktory do trzech slubow dodal obowiC)zek bezwzgl~dnego po
sluszenstwa papiezowi, najwi~cej chyba ze wszystkich zgromadzen 
przyczynil mu klopotow w konczC)cym si~ wlasnie stuleciu. 

Rozwiodlem si~ szerzej nad tq kwestic), poniewaz wyrazna fascy
nacja, z jakC) francuski "s tary dziennikarz" pisze 0 jezuitach, sprawia, 
ze niemal w kazdym sporze przyznaje im glownC) racj~. lstotnie, trud
no przecenic zaslugi zakonu wielkiego "kompromisu", zwlaszcza 
w pierwszych stu latach jego istnienia. A takie dalekowzrocznosc: je
zuici pierwsi starali si~ pogodzic sredniowieczllC) doktryn~ 0 lichwie 
z wymogami wczesnego kapitalizmu. Z ich to grona wyszly pierwsze 
teorie pochwalajC)ce opor ludu przeciwko "tyranowi", ktory pragnie mu 
narzucic kacerskC) wiar~. Wreszcie misjonarze, zajmujC)cy tak wiele miej
sca w ksiC)zce Lacouture'a, pragn~li za cen~ rozumnej tolerancji wobec 
miejscowych tradycji, kultur i wierzen doprowadzic do chrystianizacji 
znacznej cz~sci Azji, co omalie nie zakonczylo si~ powodzeniem. 

Rownoczesnie jednak trudno zaprzeczyc, iz w XVII wieku jezuici 
wpadJi w oczywisty tryumfalizm, ktory zawsze okazywal si~ dla Ko
sciola zgubniejszy od najsrozszych przesladowan . Sposob, w jaki 
umieli czcic swoje tryumfy i jubileusze, doprowadzal do pasji samych 
katolikow, z franciszkanami na czele. Nikt nie lubi, gdy mu si~ wyty
ka, iz zasnC)1 na strazy powierzonej sobie owczarni, zwlaszcza kiedy 
jest to trzoda Panska. A jezuici przy kazdej okazji starali si~ podkre
slac, ze bez pojawienia si~ Iowarzystwa na mapie misyjnej swiata, nie 
nawrocono by tak znacznych polaci Azji, Afryki i Ameryki. A w samej 
Europie nie polozono by kresu post~pom reformacyjnej hydry, za
grazajC)cej mi~dzy innymi Francji i Polsce. W obu tych krajach zresztq 
przy walnym wsparciu ze strony jezuitow doszlo do wygnania wro
gow Kosciola (nie wiem, notabene, czy papieska prosba 0 wybaczenie 
obejmuje r6wniez wygnanie arian z Rzeczypospolitej, a hugenotow 
z Francji, po rewokacji edyktu nantejskiego) 

Lacouture ma oczywiscie racj~, piszC)c, iz kazde slowo C. Lugona 
zawarte w jego ksiC)zce na temat "komunistyczno-chrzescijanskiej" 

120 



ZDARZENIA - KSlt\ZKl- LUDZIE 

republiki Guaranow budzi sprzeciw (nie darmo jego monografi~ tak 
skwapliwie przelozyt i wydal PAX, pragnC)cy pogodzie katolicyzm z ko
munizmem). Nie znaczy to jednak, aby wobec indianskiej ludnosci 
tak zwanych "redukcji paragwajskich" ojcowie jezuici nie popelniali 
zadnych bl~dow. Wystarczy choeby przypomniee, ze w swym pater
nalizmie szli tak daleko, iz zadnego z Guaranow nie wyswi~ci1i na 
ksi~dza, a Indianek nie przyjmowali do zakonow, motywujC)c to twier
dzeniem, ze tubyky nie sC) zdolni do zachowania cnoty czystosci czy 
przestrzegania celibatu. W konsekwencji po wymuszonym na jezu
itach odejsciu Guaranie zostali pozbawieni wszelkiej opieki duszpa
sterskiej. 

W dose uproszczony sposob przedstawia Lacouture spor janseni
stow z jezuickimi kazuistami, bo przeciez nie sprowadzal si~ on wy
lqcznie do tendencyjnego wyboru cytatow przez Pascala, ktory po
nadto czasami je znieksztakal. Tadeusz Boy-Zelenski przed laty pisal, 
iz w tym stuleciu obaj zapasnicy odniesli smiertelne rany, od ktorych 
mieli "charlae i ginqe. Pascal zadal smiertelny cios teologii scholastycz
nej i marzeniom jezuitow 0 jakiejs powszechnej teokracji; jezuici osa
czyli jansenizm w jego malej forteczce, w ktorej zwyrodnial i strawil 
si~". Sporo jest oczywiscie w tych slowach przesady. Kto chce jednak 
porownae ad oculos sposob pisania dziennikarza i badacza wielkiej klasy 
o tych samych problemach, winien koniecznie po lekturze rozdzialu 
zatytulowanego przez Lacouture'a Na celowniku Monsieur Pascala za
brae si~ do przeczytania poslowia, w ktore Leszek Kolakowski zaopa
trzyl przed la ty kolejnq edycj~ Prowincjalek (1963). 

A skoro juz mowa 0 stylu, to musz~ wyznae, ze rue bardzo mi od
powiada miejscami zbyt rubaszny, przesadnie swobodny wyklad La
couture'a. Za wzorem chyba Moliera naduzywa on frazy "tam do dia
ska", od ktorej rozpoczyna wiele akapitow. 0 jednym z misjonarzy pi
sze (s. 314), iz zaraz po wylC)dowaniu w porcie chinskim "strzelil kaza
nie", dzi~ki ktoremu, nim zdolal wysiC)se, nawrocil dwie osoby. Co La
couture zaopatruje oczywiscie w komentarz: "Do diaska! Oto dokona
nie ...". Podobnych przykladow daloby si~ niestety przytoczye wi~cej. 

Ta dose nieznosna maniera pisarska stanowi chyba nieoczekiwa
nC) pochodnq przemian, jakie zaszly po Vaticanum II. Otoz pragnqc 
przyblizye dawnych swi~tych wspolczesnemu czytelnikowi, czyni si~ 
z nich czasami niemalze "fajnych kumpli", obdarzonych poczuciem 
humoru, pelnych zrozumienia dla ludzkich grzechow i poblazania dla 
wad bliinich. A przeciez ludzie opisani przez Lacouture'a byli wielcy 
- i groini, posuwajqcy si~ cz~sto do fanatyzmu. Rozumiemy, ze bez 
tych cech charakteru nie mogliby zdzialae tak wiele. Czytajqc wszak
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ze niekt6re ze wsp6kzesnie wydawanych biografii, mimo woli przy
znajemy racj~ sw. Tomaszowi z Akwinu: nie kazdy swit;'ty musi ma
leic si~ w niebie, bo ludzkie s'ldy bywaj'l z natury omylne. 

Mozna powiedziec, iz 19nacy Loyola uczyl si~ na blt;'dach wlasnej 
mlodosci: poniewaz przez zbyt surow'l ascez~ , posty i umartwienia 
doprowadzil si~ do chor6b, kt6re mialy go n~kac przez cale zycie, prze
to czlonkom Towarzystwa Jezusowego zalecal odpowiednie odzywia
nie si~, a coroczny odpoczynek uczynil obowi'lzkiem (zakon budo
wal nawet w tym celu specjalne domy wznoszone poza miastami). 
Czlowiek, kt6ry dopiero w trzydziestym si6dmym roku zycia zasiadl 
pokornie na szkolnej lawie, aby wraz z malymi dziecmi uczyc si~ laci
ny, a nast~pnie oddawal si~ pilnym studiom w paryskim kolegium 
Montaigu, z wychowania mlod7iezy uczynil jedno z gl6wnych zadan 
swego zgromadzenia. Lacouture dosc ogl~dnie wyral.a si~ 0 tym ko
legium, poprzestajqc na twierdzeniu, iz krytykowal je m.in. Rabelais, 
r6wniel. tam studiuj'lcy. 

Ten jednak pisal: "Niewolnicy u Maur6w i Tatar6w, zab6jcy w wi~
zieniach, psy w waszych domach z pewnosci'llepiej S'l traktowani nil. 
uczniowie tego kolegium l Jesli bylbym kr61em Paryza, niech mnie dia
bu porw'l, jesu nie spalilbym tego miejsca wraz z jego dyrektorem i jego 
asystentami za to, ze tolerowali takie rueludzkie traktowanie uczni6w". 
Pobyt w Montaigu musial na trwale pozostac w pami~ci Loyoli, skoro 
p6iniej tak bardzo dbal nie tylko 0 nalezyty wypoczynck i pozywie
nie mieszkanc6w domu zakonnego, kt6rym zarz'ldzal, ale i pozwalal 
im na pewne gry. Wiele z tego przenikn~lo do konwikt6w jezuickich. 
Sale byly tam przestronne i widne, dbano 0 rozw6j fizyczny mlodzie
l.y, starano si~, przynajmniej pocz'ltkowo, ograniczyc stosowanie kar 
cielesnych. 

W szkolach zakonnych "oswajano" humanizm, podporz'ldkowu
j'lC go jednak bez reszty potrzebom kontrreformacyjnej pedagogiki 
Lacouture, id'lc za wsp6lczesnymi biografami Loyoli, wskazuje na 
zbiel.nosc niekt6rych jego mysli z koncepcjami Erazma z Rotterdamu. 
Pomi~dzy cwiczeniami duchownymi Sw. Ignacego a Podr~cznikiem 201
nierza chrzescijal1skiego, ulozonym przez holenderskiego humanist~ , 

mialo istniec wi~cej podobienstw anil.eli rozbiel.nosci (ten sam pry
ma t wewn~trznej poboznosci nad zewn~trzn'l dewocj'l, koncentracja 
kultu na osobie Chrystusa etc.). Mozna by zakwestionowac cz~sc tych 
twierdzen, kt6re wydaj'l si~ podszyte zbyt daleko id'lc'l ch~ci'l wy
chodzenia naprzeciw tak silnym chis tendencjom ekumenicznym. 
Wymagaloby to wszakZe pod j~cia osobnej polemiki, na kt6q brak w tej 
recenzji miejsca. 
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Polski czytelnik, ktory pochlonie z zainteresowaniem lekko napi
sanq ksiC)z k~ Lacouture'a, stwierdzi jednak z ubolewaniem, ze jego 
zainteresowania dla wielkich jezuitow konczq si~ gdzies na linii taby. 
Z naszych rodakow pojawia si~ tylko Piotr Skarga, i to w dose niemi
Iym, a za razem nieprawdziwym kontekscie, mianowicie jako slynny 
"kaznodzieja odpowiedzialny za pogromy, w ktorych splynql wtedy 
krwiC) ow kraj" (s. 214). Na szcz~scie redakcja tomu prostuje to w przy
pisie, ale sama Polska wspominana jest w nim tylko jeden raz, jako 
panstwo, ktorym przez pewien czas rzC)dzil Henryk Andegawenski. 

Tak wi~c radykalne przemiany, jakie w ostatnim ewiercwieczu 
obj~ly historiografi~ katolickC) na Zachodzie, jednego w niej nie zmie
nily. Nadal bowiem dzialalnosc jezuitow w Chinach, Japonii czy In
diach wydaje si~ wazniejsza od ich osiqgni~e na terenie srodkowo
wschodniej Europy. Podobne uj~cie dawala przelozona na polski przed 
rowno trzydziestoma laty dwutomowa praca Jamesa Brodricka SJ, 
Powstanie i rozw6j Towarzystwa Jezusowego. Wydawnictwo Apostolstwa 
Modlitwy zadbalo w6wczas 0 dodanie do pierwszego tomu obszer
nego studium (s. 414-478) na temat pocz'ltk6w i rozwoju Towarzystwa 
Jezusowego w Polsce, 1564-1580. Jego autorem byl niezyjqcy juz nie
stety ks. Bronislaw Na tonski SJ. Szkoda, ze w przypadku ksiqzki Jean 
Lacouture'a nie postC)piono w analogiczny spos6b. Nalezy j'l trakto
wac z krytycyzmem, nie tracqc jednak nadziei, iz drugi tom (Powr6t, 
dzieje zakonu od roku 1814 do chwili obecnej) okaze si~ lepszy od 
pierwszego. 

Trzeba miee r6wniez nadziej~ , ze z grona polskich jezuit6w wyj
dzie syntt.'za dziej6w ich Towarzys twa, uwzgl~dniajqca obok innych 
kontynent6w obszar calej Europy. Potencjalnych autor6w mamy 
przednich,o czym swiadcz'l mi~dzy innymi studia ks. Ludwika Grze
bienia SJ, kt6ry byl konsultantem ksi'lzki Lacouture'a, i ks. Stanislawa 
Obirka. 0 jego umiej~tnosciach na polu syntezy mowi niedawno 
(1996) wydany zarys dziej6w jezuit6w w Rzeczypospolitej Obojga 
Narod6w (1564-1668), ktory bardzo pozytywnie ocenilem w recenzji 
ogloszonej na lamach "Kwartalnika Historycznego" . 

JA N USZ TAZBIR, ur. 1927, his to ryk, profesor Ins tytutu Historii PAN. Zajmuje si~ dzie
Jami ruch6w religijnych oraz kultury w Polsce XV I-XVII wieku. Wydal m .in .: ReformncJn 
- Kont rrcformnc;n -lolern l1cja (1996), Polskn 11 0 zakr~lncl, dziej6w. 
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POZEGNANIE? 
Leszek Szaruga 

Jerzy Jarz~bski, POZEGNANIE Z EMIGRACJf\. 
o POWOJENNEJ PROZIE POLSKlEJ, 

Wydawnictwo Literackie, Krakow 1999, 55. 260 

Jerzy Jarz~bski w tytule swej najnowszej ksiilzki zapowiada "po
zegnanie z emigracjil". Obawiac si~ nalezy, ze obeena sytuacja kraju 
jest raczej do emigracji zaproszeniem. Dotyczy to w szczeg61nosci sy
tuacji kultury: tu wlasnie zdajemy si~ doganiac Europ~ najpr~dzej, tu 
bowiem najch~tniej obcina si~ wszelkie fundusze sprawiaj'lc, ze ryn
ki wydawniczy i czytelniczy podlegajil prawom dzungli raczej niz 
cywilizowanym normom. Tylko dokijd w tych okolicznosciach emi
growac, skoro tradycyjne terytoria wychodicze sil r6wnie nieprzyja
zne? Moze czas na rozbudowanie obszaru emigracji wewn~trznej? 

Pozostawmy zarty na boku i zastan6wmy si~ , jak odbywa si~ przej
scie literatury (prozy w szczeg6lnosci, gdyz to ona jest gl6wnym przed
miotem uwagi krytyka) z jednej epoki do drugiej, innymi slowy - jak 
wyglilda niedawna przeszlosc w konfrontacji z obeenil rzeczywisto
sciij. By sensownie 0 to pytac, nalezy najnowszy tom Jarz~bskiego 
odczytywac w kontekScie dw6ch innych jego ksiilzek - W Polsce czyli 
wszfdzie (1992) oraz Apetytu na Przemial1f (1998) . Wszystkie trzy two
rZij bowiem interesujijcil i sp6jnij konstelacj~ tekst6w krytycznych 0 Ji
teraturze powojennej, przy czym zbi6r najwczesniejszy zakorzenia 
poszukiwania wsp6lczesnej prozy w doswiadczeni ach Dwudziesto
lecia, w szczeg61nosci w tym nurcie, kt6ry wyznacza pisarstwo Wit
kacego, Schulza i Gombrowicza, a kt6ry to nurt wydaje si~ Jarz~bskie
mu najblizszy. Nie tylko zresztij jemu, te trzy nazwiska bowiem sy
gnalizujij zjawiska juz wczesniej b~dijce przedmiotem uwagi takich 
badaczy, jak Wlodzimierz Bolecki (Poetycki model prozy w dwudziestole
ciu mifdzywojennym, 1982) czy Ewa Szary-Matywiecka (Kslqzka - po
w;esc - autotematyzm (ad " Paluby " do " j edynego wyjscia "), 1979). 

Za punkt wyjscia do niniejszego om6wienia wybierzmy slowa 
krytyka wypowiedziane w roku 1991: "Polskie wlosci w Iiteraturze to 
miejsce, gdzie zadaje si~ wciijz od nowa pytania 0 wlasny rodow6d, 
o natur~ polskosci, 0 aksjologicznil struktur~ swia ta, kt6ry pisarze chc,! 
poznac lub odbudowac. Istotij jest dotarcie do rzeczywistosci w jej 
niezafalszowanym ksztalcie, do osobistej prawdy jednostek, do »praw
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dom6wnego jEi'zyka«, nie zdeformowanego przez nowomowEi'. Kr6t
ko m6wiqc, problem polski spiEi'ty jest kr6tko z problemem p raw d y 
~ ona tylko moze utrzymac sp6jnosc rozpostartej na niezmierzonych 
przestrzeniach imaginacyjnej lub ideologjcznie stlamszonej Polski". 
Ten kierunek refleksji, dzis juz jakby niemodny ~ wyparty czy tylko 
wypierany przez inne pojmowanie literatury, uwolnionej wreszcie od 
"problemu polskosci" ~ wydaje siEi' stosowny w dqzeniu do zrozumie
nia zachodzqcych przemian. ezy rzeczywiscie owe przemiany zacho
dzq, nad tym zastanawia siEi' narrator Apetytu na Przemian~ sledzqcy 
polskq prozEi' powstajqcq po roku 1989 i twierdzqcy, ze "zadanie opo
wiedzenia nam naszej w!asnej, wsp6lczesnej historii nada!, moim 
zdaniem, na literaturze spoczywa". Zapewne. Ale czy taka historia 
jeszcze w og6le istnieje? 

JarzEi'bski jako krytyk wpisuje siEi' w ten typ Iiteraturoznawczej re
fleksji, kt6ry wywiesc mozna ~ pozostajqc przy poszukiwaniach na
szego stulecia tylko ~ z Iinii rozpoczEi' tej jeszcze przez Stanis!awa Brzo
zowskiego, zas w ostatnich dziesiEi'cioleciach kontynuowanej przez 
takich badaczy, jak Jan Blonski, Jacek Lukasiewicz, Tomasz Burek czy 
Andrzej Falkiewicz, tych wiEi'c, kt6rzy zachowujqc szacunek dla auto
nomii literackiej rzeczywistosci, nie stroniq od pr6b wyodrEi'bnienia 
w niej wqtk6w owej "wsp6lczesnej historii" Polak6w. WiEi'cej ~ w!a
snie snuciem tych wqtk6w staraj') siEi' literaturEi' obarczyc. 0 tyle jego 
sytuacja r6zni siEi' od polozenia poprzednik6w, iz zadanie to stawia 
litera turze, kt6ra nieraz ~ wierzgajqc na oscieniu rzeczywistosci ~ sta
ra siEi' od niego uwolnic, zaprzeczajqc istnieniu historii, a nawet po
dajqc w wqtpliwosc p ojEi'cie prawdy, nie m6wiqc 0 samej rzeczywisto
sci, kt6ra razpada siEi' w chaotyczny mEi't nie powiqzanych ze sob') frag
ment6w. 

JarzEi'bski stara siEi' dostrzegac caiosc, choc, oczywiscie, wybiera 
z niej to, co go najbardziej interesuje i ~ ja k kazdy aktywny krytyk ~ 
komponuje swe ksiqzki z tekst6w, kt6rymi towarzyszyl w danym okre
sie pojawiajqcym siEi' nowosciom bqdz kt6re pisal z okazji toczqcych 
siEi' dyskusji i sympozj6w. Nie dziwi zatem, ze w tomie n ajnowszym, 
poswiEi'conym, jak glosi podtytul, "powojennej prazie polskiej" , zale
dwie wspomina 0 piEi'knej powiesci Newerlego Wzg6rze Bt~kitnego Snu, 
ze nie dostrzega jak.Ze w koncu delikatnej , a jednoczesnie uwaznej 
w jej zmysle obserwacji prozy Iredynskiego, ze wreszcie sJowa nie 
poswiEi'ca znakomitej eksplozji talentu PiEi'ta ka z jego ostatnich utwo
r6w ~ to tylko kilka przyklad6w pominiEi'c dokonanych niejako mi
mochodem. To zresztq charakterystyczne - uwaga ta nie dotyczy je
d ynie praktyki krytycznej Ja rzEi'bskiego - ze umarli zn ikajq u nas z pola 
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krytycznego widzenia. Moina si~ jed ynie zadumae nad przyczynami 
tego stanu rzeczy. W moim osobistym odczuciu dzieje si~ ta k dlatego, 
ie krytyka, szczeg6lnie zajmujqca si~ prozq, nie ma obrazu calosci 
dokonan oraz ze wlasnie refleksja dotyczqca prozy (w przeciwienstwie 
do poezji) jest na ogol zoTientowana bardziej dorainie. Sqdz~, ze row
niez praca krytyczna Jarz~bskiego nie jest wolna od tych wad i slabo
sci. Niemniej jest to - w moim przekonaniu - jeden z nielicznych ba
daczy literatury wspolczesnej, ktory zdolny bylby w sprzyjajqcych wa
runkach (takie finansowych) dokonae syntezy polsk.iej prozy tq;o stu
lecia. 

W Poi:egnal1iu z emigracjq Jarz~bski ustanawia cztery podstZlwowe 
punkty odniesienia dla swych poszuk.iwan k.ierunkow i sensu prze
mian polskiej prozy. Pierwszym, i sluszn ie, jest zaglada, ktorej dra
mat jest bye moze zbyt rzeczowo przezen potraktowany, jako "zda
rzenie historyczne" jedynie, ale ktorq bez wqtpienia trafnie uznaje za 
czynnik bardziej nii wojna decydujqcy 0 samoswiadomosei kultury 
wspolczesnej. Oezywiscie w zaglad~ dotychczasowego swiata wojna 
jest wpisana, niemniej ten wlasnie termin wydaje si~, zwlaszcza z dZi
siejszego punktu widzenia, stosowniejszy niz proba opisu przemian 
w kategoriach: "przedwojenne" i "powojenne". To zresztq jakby wst~p 

do szerszego opisu zjawiska i rozdzial Krajobrazy przed zagZadq jedynie 
sygnalizuje mozliwosci, jak.ie w zakreslonym przez Jarz~bskiego ob
szarze badawczym si~ pojawiajq. W analizie Jarz~bsklego znajduje
my odwolania do prozy Zakiewicza, Stojowsk.iego, Szewca i przede 
wszystk.im Kusniewicza (ktorego tw6rczose, w zw iqzku ze smierciq 
pisarza, autor omawia obszerniej w szk.icu Zmagania z diablem na ru
inach swiata) . Podsumowujqc swe spostrzezenia, pisze, ze "zaglada jest 
tez nosnym symbolem paradoksalnosci zycia, wyzwaniem dla tych , 
ktorzy zatrzymujq si~ w oslupieniu i grozie nad zagadkq istnienia, nad 
pytaniem 0 gran ice mi~dzy Bytem i Niebytem, nad otchlannq kwe
stiq przezywania czaSUn Z drugiej jednak strony warto zwrocie uwa
g~, ze opisywane "krajobrazy przed zagladq" stanowiq tez dowod 
paradoksalnej ciqglosci mi~dzy tym, co odchodzi, a tym, co - ocalale 
z zaglady - rod zi si~ na nowo i tym samym opiera si~ Niebytowi. Jed
nym ze szczegolnych tropow, jak.im warto pojse w probach rozpo
znania tego zjawiska, jest kwestia zywotnosci pejzazy utraconych, 
a jednoczesnie na stale wpisanych w pami~e kultu rowq: czy b~dzie to 
polska pami~e Kresow, ezy niemieeka pami~e krajobrazow wschod
nich; nie tylko 0 to tu chodzi, jak OWq pami~e ocalae lub kultywowac, 
lecz takie 0 to, jak jq spozytkowac, by nie rod zila n iebezpiecznych 
resentymentow. 
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Kolejny punkt odniesienia to doswiadczenie socrealizmu, kt6re 
krytyk okresla mianem "karyka tury modernistycznych przelom6w". 
To jedno z najbardziej plodnych poznawczo stanowisk w opisie tego 
zjawiska, z jakim si~ dot'ld spotkalem. Pytanie 0 socrealizm, wci'lZ 
i slusznie - w krytyce polskiej ponawiane, jest 0 tyle istotne, ze ta prak
tyka literacka stanowi jeden z nieredukowalnych, choe niewqtpliwie 
negatywnych punkt6w odniesienia dla pisarstwa podejmujqcego 
kwestie spoleczno-polityczne. Oczywiscie - szkic Jarz~bskiego waz
ny jest przede wszystkim ze wzgl~du na postawienie nowej tezy ba
dawczej, wedle kt6rej socrealizm byl "wykwitem ukrytych 1~k6w epo
ki", zas jego wyznawcy "kurowali nim wlasne, intymne l~ki, rozbu
dzane przez bezlad i niepoznawalnose swiata". Trafne zatem wydaje 
si~ stwierdzenie: "Z wierzchu byl wi~c socrealizm swiatoburczy, prze
kreslajq.cy wszystko poza sob'l - wewn'ltrz peten strach6w i fobii, kt6
re rozbudzil modernizm, a on sam SW'l prostot'l mialleczyC". Zako
rzenienie socrealizmu w modernizmie wydaje si ~ tez'l przekonuj'lc'l, 
lecz jesli jest ona prawdziwa, wowczas, oczywiscie, pojawie si~ musi 
pytanie 0 obszar przez 6w spos6b pisania zajmowany i 0 jego wyr6z
niki (wciqz wzdragam si~ przed mowieniem w tym kontekscie 0 lite
raturze, lecz moze nie byloby rzecz'l bezzasadn'l mowienie 0 literatu
rze zredukowanej). 

Kolejny szkic, kt6ry uznae nalezy za niezwykle cenny, to rozdziat 
zatytutowany Samopoczucie polskie. Temat to niezgt~biony i dawny nie
zwykle, by przypomniee - z ostatnich dekad tylko - przywolywane 
przez Jarz~bskiego rozwazania Jana Blonskiego, ale tez nie wspomnia
ne przezen poszukiwania lukasiewicza (choeby z Zag/oby w piekle), 
rozpoznania Janion i Przybylskiego, czy wreszcie niezwykle interesu
jqcy szkic Balcerzana 0 samopoczuciu "pokolenia '76" (rzecz tyczy co 
prawda poezji, lecz da si~ chyba wykorzystae jako klucz do czytania 
prozy Huel\e, Chwina, Jurewicza czy Pilcha). Jarz~bski sledzi prze
miany literackiej samoswiadomosci narodowej od XIX stulecia po dzien 
dzisiejszy, by podsumowae je stwierdzeniami 0 szczeg61nej nadwraz
liwosci Polak6w (b~dqcej skutkiem doswiadczen historycznych) pro
wadzqcej do uznania istnienia osobliwej formy polskosci: IITa wzmo
zona autoswiadomose powoduje hustawk~ nastrojow, kompleksy niz
szoscVwyzszosci,latw'l ideologizacj~ wlasnego wizerunku. (...) Powol
ne wygasanie tej problematyki w literaturze jest najlepszym moze 
swiadectwem, ze Polacy wracajq nareszcie do zwyczajnosci istnienia, 
azatem - przestajq bye p r zed e w s z y s t kim Polakami, stajqc si~, 
calkiem naturalnie - ludimi" . Ot6z nie do kofKa jest to schemat az 
tak prosty: literatura "zwyczajnosci istnienia" powstawala w Polsce 
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ostatnich dziesi~cioleci takie, tyle ze znajdowala si~ poza obszarem 
krytycznoliterackiego oraz szerszego, spolecznego dyskursu, byla na 
sw6j spos6b "przemilczana" (co nie znaczy, ze brakowalo jej om6wien 
- nie stawala si~ jednak osrodkiem spor6w i dyskusji). Taki charakter 
ma w koncu wi~kszose prozatorskiego dorobku Iwaszkiewicza, taki
mi s~ powiesci Plama i Odmieniec Pi~taka, takim jest ogromniej~ce z cza
sem pisarstwo Bialoszewskiego, takim wreszcie byl i dorobek Stachu
ry - a przywoluj~ tu tylko autor6w znanych i uznanych. Wskazae 
mozna wszak wielu innych, jak choeby nie docenianego wci~z Mie
czyslawa Piotrowskiego (pi~knie opisanego przez Falkiewicza w to
mie Cos z mqdrosci i lenis twa, snu prawie). Przed wielu laty, pisz~c 0 Pa
mif?tniku z powstania warszawskiego, wskazywalem, ze Bialoszewski 
ukazuje tam nie Polaka w Historii, lecz czlowieka w sytuacji - podob
nych pr6b wybicia si~ "na ludzkosC" w literaturze polskiej nie braku
je. Zwrot natomiast, jesli j uz 0 nim ma bye mowa, nast~puje oto w kry
tyce, kt6ra pomijan~ dot~d literatur~ zaczyna dostrzegae. 

Czwarta wreszcie z najwazniejszych kwestii stawianych przez Ja
rz~bskiego to sprawa usytuowania emigracji w calosci polskiego ko
smosu literackiego. Pytanie 0 to, czy mamy do czynienia z osobn~ 
konstelacj~ czy z chwilowo tylko izolowanq przestrzeni~ , wydaje si~ 
wci~z pytaniem otwartym. Jarz~bski tez nie rozstrzyga tego proble
mu. Opisujqc pozegnanie z emigracj~, podkresla: "To odejscie pewne
go modelu kultury, kt6ry opieral si~ na zasadniczym rozlamie ide
owym i organizacyjnym zycia literackiego i-co za tym idzie - na dia
logu postaw i punkt6w widzenia. Literatura w latach 1945-1989 tym 
si~ przede wszystkim odznaczala, ze istnialo w niej stale napi~cie po
mi~dzy krajowym i emigracyjnym skrzydlem, konfrontacja, a potem 
w coraz wi~kszym stopniu - przes~czanie wartosci, przeplyw ludzi 
i ksi~zek". Ow przeplyw, dodajmy, byl dwukierunkowy i nie przypad
kiem Kompleks polski Konwickiego nazwano w audycji RWE najwaz
niejsz~ ksi~zk~ emigracyjn~ roku. To wsza kie sprawa drugorz~dna. 
Istotne natomiast wydaje si~ okreslenie horyzontu czasowego, w kt6
rym powstawaly i funkcjonowaly wskazane przez Jarz~bskiego na
pi~cia. Rok 1945 jako punkt wyjsciowy to data zwodnicza: trzeba jed
nak chyba wskazae na rok 1939 i na to, co si~ dzialo w sowieckiej stre
fie okupacyjnej, choeby w srodowisku "Nowych Widnokr~g6w" (wte
dy tez na dobre zaszczepiony zostalliteraturze polskiej socrealizm); 
w badaniach nad literatur~ emigracyjn~ podejmowanych w opraco
waniu redagowanym przez Tymona Terleckiego za dat~ wyjsciow~ 
przyj~to rok 1940 - to nieznaczne tylko przesuni~cie, lecz godne uwa
gi. Jesli zas chodzi 0 struktur~ napi~e dialogowych, to trzeba tez pa
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mi~tac, ze nie byla ona nigdy dokladnie "symetryczna"; przykladowo 
- zwi'lzki niekt6rych krajowych srodowisk pisarskich z "Kultuq" byly 
silniejsze od tych, kt6re I,!czyly emigracyjne "Kultur~" i ,,wiadomo
sci", na uwag~ tez zasluguje osobliwa pozycja "rozdarcia" grupy "Kon
tynent6w" mi~dzy kraj i wychodzstwo. Wszystkie te problemy wy
magajq bardziej szczeg610wych badan. niz te, na podstawie kt6rych 
okresla si~ dzis miejsce emigracji w literaturze powojennej . Do poze
gnania z emigracj'l wciqz jeszcze chyba daleko... 

Jui wspomniane cztery kr~gi tematyczne (obecne i we wczesniej
szych ksiqzkach Jarz~bskiego) wskazuj q na rang~ podj~tych przez 
autora poszukiwan. Zebrane szkice wci'lZ jednak stanowiq raczej za
powiedz powazniejszej calosci niz spelnienie projektu badawczego. 
Pisz~ 0 tym dlatego, iz au tor Pozegnania z emigracjq w swych dotych
czas opublikowanych tomach zarys takiego projektu juz naszkicowal. 
Bye moze to moje poczucie niedosytu wyrasta z rozbudzonego przez 
Jarz~bskiego apetytu na przemian~ nie tyle w samej literaturze, ile 
w poszukiwaniach literaturoznawczych. W tej sferze bowiem, jak si~ 
zdaje, pojawila si~ po roku 1989 najwi~ksza szansa na przewartoscio
wanie, a takZe - lub moze: przede wszystkim - na uporzqdkowanie 
naszej wiedzy 0 polskiej prozie w sp6lczesnej . Powt6rz~: Jarz~bski jest 
jednym z tych autor6w, kt6rych wiedza i sztuka interpretatorska do 
takiej pr6by w pelni upowazniajq. 

LESZEK SZARUCA, ur. 1946, poeta, krytyk i his toryk Jiteratury, adiunkt Uniwersyte tu 
Szczecinskiego Ostatnio w ydal: tom szkic6w Daehadzenie do siebie (1997), Co ezy/amy? 
Pra sa kult uralna 1945-1 995 (1999) oraz His/ana - pans/wa - litera/Lira . Pawiesc wsp6lezesna 
jaka przestrzen pytan a sens praees6w dziejawyeh (1999) . 
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DZISIAJ 
KONSERWATYSTi\? 
Zdzislaw Krasnodfbski 

Marek A. Cichocki, CIL\GLOSe: I ZMlANA. CZY 

KONSERWATYZM MOZE NlE Bye: REWOLUCYJNY? 


Biblioteka "Wi~z i " , Wa rszawa 1999 


Gdy przyjezdzam do Warszawy i pytam, co si~ dziej e w zyciu in
telektualnym, najcz~sciej slysz~, ze nic - upade k kompletny, wszyscy 
goniC) za p ieni'ldzem lub karierq politycznC) . Nie ma juz polskiej socjo 
logii, filozofia pogrqzyla si~ w marazmie. Z ta kC) pesymistycZllq dia
gnozq rza dko lC)czone Sq jednak postulaty reform i zmian instytucjo
nalnych. Mimo na rzekal1 wszystkim, jak s i~ zdaje, jes t wygodniej tak, 
jak jest. A jednak chociaz instytucje aka demickie pozostal y jednq 
z ostatnich juz dziedzin zycia w Polsce, w ktorej nie podj~to prawie 
zadnych reform, zycie intelek tualne w cale nie zamarlo, wr~cz prze
ciwnie - wolnosc dobrze mu robi i nawet zastygle struktury nie mogq 
go okielznac. Gdy za chodz~ do ksi~gan1 na Krakowskim Przedmie
sciu, stwierdza m, ze nie tylko pelno w nich przekJadow ksi'lzek fi lo 
zoficznych, socjologicznych, ale i sporo nowych rozpraw rodzimego 
autorstwa; wyr6ZniajC) si~ zwlaszcza prace autorow nalez'lcych do 
mlodszego pokolenia . Szkoda tylko, ze najcz~sciej pracujq oni poza 
pa11stwowymi instytucjami akademickimi - wyganiajq ich stamtqd nie 
tylko male zarobki, ale i braK perspektywy na szybkq karier~. 

Jedn'l z najciekawszych i najbardziej inspiruj<)cych sposrod ostat
nio opublikowanych ksiC)zek jest Marka A Cichockiego Ciqglase i zmia
na - z przewrotnym pytaniem jako podtytulem: Czy kanserwatyzm maze 
nie bye rewalucYlny7 Ksiqzka nie tylko zawiera jasny i oryginalny wy
klad stanowisk ciqgle malo znanych w Polsce myslicieli , na przyklad 
Jacoba Burckhardta czy Carla Schmitta, ale stanowi ambitnq prob~ 
takiego okreslenia konserwa tyzmu, by mogl on odegrac pozytywnq 
rol~ w pol skich przemianach. Jest to wi~c kSiqzka stawiajqca aktualne 
problemy intelektualne i polityczne, a nie tylko sucha akademicka 
rozprawa. Autor slusznie przy tym podkresia, ze "stosunek do prze
sz tosci oraz umiej~tnosc wykorzystania sit tradycji i obyczaju dla 
ugruntowania procesu modernizacji to podstawowe kwestie, ktore 
b~dq w przysztosci decydowac 0 szansach odbudowy krajo,,:, Europy 
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Srodkowo-Wsehodniej i uzgodnienia trwalyeh regul zyeia obywateJ
skiego" (s. 19). 

Konserwatyzm, 0 kt6ry ehodzi Ciehoekiemu, to konserwatyzm 
unikajqey dwoeh niebezpieezenstw - nadmiernego i It;>kJiwego przy
wiqzania do rzeezywistosei oraz ja lowego, wynikajqeego z niemoi
nosei pogodzenia sit;> z zastanq sytuaejq, buntu przeeiw rzc:ezywisto
sei w imi t;> przeszlego porzqdku. Jak przekonuje nas autor, konserwa
tyzm powinien - z jednej strony - uwolnie sit;> od tradycjonalizmu 
i nie ograniczae sit;> do "bezrefleksyjnego utrwalania rzeczywistosei". 
Z drugiej strony nie powinien tei bye Ii tyJko konserwatyzmem reak
tywnym, "prostym, prymitywnym i utopiJnym" - konserwatyzmern, 
kt6ry odwoluje sit;> "do powszechnego wsrod ludzi p rzekonania, ze 
zawsze dawniej by10 iepiej, niz jest teraz" . Nie moze popadae w ro
mantyzm, ograniezae sit;> do bezsilnej krytyki, ulegae mrzonkom, uto
piom, w kt6ryeh wyimaginowana przeszlosc' mialaby zastqpie rzeezy
wistosc'. 

Ko nserwatyzm powinien bye konserwatyzmem afirmatywnym, 
unikajqeym jalowego sprzeeiwu wobee rzeezywistosei, akeeptujqeym 
zmiany jako immanentnq eeeht;> swiata ludzkiego. Wlaseiwy stosunek 
do przeszlosei to taki, dzit;> ki ktoremu "to nie dawne obyezaje ksztal
tujij nasze zaehowania j dzialania, [eez nasze dzialania i postawy na
dajij danym obyezajom nowy sens lub go pozbawiajij. W ten sposob 
przeszlose zostaje zawladni t;>ta , ozywiona, zaafirmowana" (s. 152). 
Przesziose nie jest wtedy traktowana jako rezerwuar wzorow zaeho
wan i idealow, jako "skarbniea mqdrosei", leez musi bye w dzialaniu 
tworezo powiqzana z terainiejszoseiq, a tradyeje nie sij zmumifiko
wane lub przemienione w folkJor, leez seJektywnie kontynuowane. 

Konserwatyzm afirmatywny nie oznaeza jednak biernosei iub 
pogodzenia sit;> z sytuaejq, wrt;>ez przeeiwnie: ehee on "zapt;>dzie rze
ezywistose w kozi rag". Ale warunkiern tego jest uznanie realiow oraz 
pogodzenia sit;> z tym, ze zmiany Sq nieuehronne. Konserwatysta musi 
zaakeeptowae zmia nt;> "jako wewnt;> trznq zasad~ rzeezywistosei, nie 
zas jako efekt zewn~trznie skonstruowanyeh regul i praw" (s. 141). 
Nie mozna tei obrazie sili' na rzeezywistose, udawac', ie jej n ie rna, 
i dqzye do przywr6eenia przeszlosei. W Polsee, gdzie nastqpilo zerwa
nie tradyeji, nalezy si~ przede w szystkirn wystrzegae nazbyt prostej 
aiternatywy, w ktorej modernizaeji przeeiwstawiane jest zachowanie 
i piei~gnacja tradyeji na rodowej. Trzeba ustanawiac ciijglose przez 
tworezy wyb6r z p rzeszlosei tyeh tradyeji, kt6re mogij bye nadai zywe. 
W tekSeie mozna odnaleic krytyezne, uszezypliwe uwagi pod adre
sem mlodyeh polskich konserwatystow, kt6rzy w istocie Sq radykata
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mi, przypominajqcymi autorowi bohatera Tanga Mrozka buntujqcego 
si~ przeciwko "moralnemu przymusowi do niemoralnosci", "konwen
cji braku konwencji" i "starzeniu si~ w nowoczesnosci", dqzqcego do 
wybawienia od "przekl~tej wolnosci" i chcqcego silq przywrocic tra
dyci~ i godnose, co konczy si~ wiadomym rezultatem. Przeksztalce
nie rzeczywistosci musi opierae si~ na uznaniu stanu faktycznego, 
z przeszlosci nie mozna czynie bezwzgl~dnej miary terainiejszosci. 
I tak na przyldad "problem nie polega na tym, ze wystarczy zniese 
demokracj~ i liberalizm, a wtedy wszystko b~dzie dobrze. Demokra
cja, liberalizm czy tradycja po prostu oddzialujq na ludzi i dlatego nie 
mozna ich po prostu zanegowae, zniszczye, zignorowae. Takie zacho
wanie przyporninaloby rozpaczliwe zakl~cia szamana, ktory chce spra
wie, by zniknql samolot atakujqcy jego wiosk~. Demokracja czy libe
ralizm, jako reaktywne zjawiska nihilizmu wspolczesnego, mUSZq bye, 
zdaniem Nietzschego, przeksztalcone w sil~ przez wol~ mocy, ktora 
okaze si~ silniejsza od nich. Nie mamy wyjscia - demokracj~ trzeba 
okielznae, trzeba niq zawladnqC" (s. 160). 

W odniesieniu do Polski porzucenie postawy reaktywnej ozna
cza, ze takZe epoki komunizmu nie nalezy traktowae wylqcznie w ka
tegoriach negatywnych, demonizowae jej, gdyz to otwiera drog~ dia
lektycznemu mysleniu unicestwiajqcemu historycznose (s. 156-158). 
Autor kaze nam liczye si~ z rzeczywistosciq, ale sam zdecydowanie 
nie lubi cywilizacji, w ktorej chodzi jedynie 0 wybor proszkow do pra
nia, a wolnose jest wolnosciq konsumenta (s. 218). Zwazywszy na to, 
jak wielu ambitnych niegdys mlodych intelektualistow z jego pokoie
nia skonczylo na pracy w dzialach marketingu zagranicznych kon
cernow, jego niech~c do takiej cywilizacji jest zrozumiala. Spoleczen
stwo jako "iuine stowarzyszenie konsumentow" jest d la niego sta
nem gorszym nawet niz dyktatura. Charakteryzujqc poglqdy Carla 
Schmitta, Cichocki zauwaza: "Chociaz dyktator jest zbrodniarzem, 
a kupujqcy po prostu oddajq si~ bezrefleksyjnej konsumpcji, to z tym 
pierwszym mozna walczyc, i to na poziomie patosu, idei, wartosci 
podczas gdy z konsumentami walczye nie sposob. Na poziomie ich 
wyborow, a jest to poziom wyboru proszku do prania, nie rna sporu, 
nie rna konfliktu, nie rna walki. Lepsza jest wi~c jakakolwiek idea, 
nawet podia, od zadnej" (5.217). 

Autor wydobywa elementy tej koncepcji konserwatyzmu z dziel 
analizowanych autorow. Romantycy niemieccy Sq dla niego przylda
dem bezsilnego i irracjonalnego buntu przeciw rzeczywistosci, irra
cjonalnej pozy, nie majqcej wiele wspolnego z realizmem Edmunda 
Burke' a, do ktorego przeciez nawiqzywali. Romantycy rozpatrywali 
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zewn~trzne reguly i instytucje pans twa przede wszystkim z punktu 
widzenia wi~zi emocjonalnych l'lcz'lcych czlonk6w narodu, ich kry
tyka rodz'lcego si~ w Niemczech kapitalizmu oparta byla na resenty
mencie itp. W swej krytyce romantyzmu niemieckiego Cichocki idzie 
jednak gl6wnie sladem Carla Schmitta - bye moze zbytnio ufaj'lc jego 
s'ldom. Czytelnikowi moze przy tym brakowae bezposredniego od
niesienia do romantyzmu w Polsce, pytania 0 jego zywotnose i zna
czenie, co przeciez tak zywo dyskutowane bylo w ostatnich latach 
mozna si~ tylko domyslae, ze polski "mlodokonserwatyzm" jest dla 
Cichockiego konserwatyzmem romantyzujqcym. Ow brak zastana
wia tym bardziej, ze Marcin Kr6J, z kt6rym przeciez Cichocki sci§le 
wsp61pracuje w "Res Publice", juz w wydanej w latach 80. Podr6iy ro
mantycznej oraz ostatnio w ksiqzce Romantyzm. Pieklo i niebo Polak6w, 
powtarzaj'lcej gl6wne p unkty programu Podr6iy romantycznej, twier
dzi, ze romantyzm jest dla Polak6w jedynym punktem odniesienia 
i gl6wnym ir6dlem wizji polskosci i ojczyzny. Czyz selektywna kon
tynuacja tradycji w Polsce moze wi~c pominqe romantyzm? Wedlug 
Kr61a romantyzm - romantyzm, kt6ry nie byl tylko uslugowy, drugo
rz~dny - rna bye srodkiem uszlachetnienia demokracji. Ciekawe, co 
Marek Cichocki s'ldzi na ten temat? Bye moze dowiemy si~ tego z ko
lejnych publikacji ... 

U Burckhardta, kt6rego Cichocki interpretuje w nawiqzaniu do 
znanej praca Karla Lowitha Der Mensch inmitten der Geschichte1 

, od
najduje on mi~dzy innymi ide~ historycznosci §wiata, ograniczenia 
i fragmentarycznosci wiedzy historycznejl stalej obecnosci zla i prze
mocy oraz mozliwosci tw6rczego ksztaltowania tradycji przez jednost
k~, kt6ra jest jedynym stalym punktem w zmiennej rzeczywistosci 
historycznej. Lektura ta prowadzi do odrzucenia wszelkiej koncepcji 
logiki historii czy "spizowych" praw dziej6w i przyznania czlowieko
wi wylqcznego autorstwa dziej6w: "Historyczna zmiana nie wynika 
z warunk6w spolecznych, ekonomicznych czy tez jakichkolwiek 
obiektywnych regul, na przykJad regul historycznego rozwoju, po
st~pu czy tei zalozonego upadku cywilizacji. Sprawcq historycznej 
zmiany jest jednostka, a raczej jej duchowosC" (s. 125). Nieco zaska
kujqcy jest fakt, ze takie Nietzsche, kt6ry stal si~ - za sprawq Foucaul
ta i Derridy - patronem nowej, a raczej najnowszej, lewicy, pelni w tej 

I Niestety Karl L6with stal si'i' w jednym miej scu Klar Wittem, i jako taki figuruje 
w indeksie. Widac, ze progwmy komputerowe nie zawsze radz,! sobie Z obcym j'i'zy
kiem, a korekta, jak niestety CZEi!sto s i~ zdarza, nie jest zbyt dokladna - np. Panajo tls 
Kondylis zosta l konsekwentnie przemianowany na Kandylisa, a Amy Gutmann wyst'i'
puje jako Guthmann. 
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pracy rol~ jesli juz nie konserwatysty, to przynajmniej ich cichego 
doradcy Cichocki sklonny jest przypisac mu t~ rol~ nie tylko d latego, 
ze autor Wo/i mocy krytykowalliberalne spoleczenstwo masowe oraz 
demokracj~, lecz takZe dlatego, iz sa ma struktura jego myslenia zbliza 
go do konse rwa tyzmu. Wsp6lna konserwa tys tom i Nietzschemu mia
taby bye "nieufnosc wobec catosciowych koncepcji fil ozoficznych, 
opieraj<)cych si~ bezposrednio na zewn~trznych wobec rzeczyvvisto
sci punktach odniesienia". Od Nietzschego - w interpretacji Gillesa 
Deleuze'a - przyjmuje Cichocki krytyk~ postawy "rea ktywnej" oraz 
charakterystyk~ postawy afirmatywnej jako akceptacj i swiata w jego 
nieredukowalnej r6znorodnosci, jako uznania complexio oppositorul11 
jego for m. Filozofia Nietzschego przekonuj e nas, ze nie da si~ restytu
owae przeszlosci - nie moze bye powrotu do metafizyki, do swiata, 
kiedy zyl B6g. Ale - i na tym polega dylema t -Iosy tej filozofii i histo
ria wsp6lczesna pokazujq, ze pr6by uwolnien ia si~ od tej - rzekomo 
martwej - tradycji k06czq s i ~ zbrodniczq samowolq czlowieka . "Nadak
tywnosC" i wolun taryzm filozofii Nietzschego ukazujq niebezpieczeil
stwa zw iqzane z niczym nieograniczonq w olq mocy. Koncepcji me
chanizm6w zabezpieczajqcych szuka au tor w mysli Carla Schmitta . 
Teoria politycznosci Schmitta prowadzi do wniosku, ze instytucje, 
autorytet, prawo stanowiq niezb~dne ramy chroniqce cz!owieka przed 
samodestrukcjq. "Czlowieka nie mozn a pozos tawie samemu sobie 
wobec jego w!asnych sil sp rawczych, poniewaz bez wahania znisz
czy wszystkie formy w imi~ w<)tp liwej absolu tnej wol nosci tw6rcze( 
(s.228). 

Podstawowy dylemat konserwatyzmu poJega wi~c na tym, aby 
znalezc r6wnowag~ mi~dzy dzialaniem a tradycjq, tw6rczosciq jed
nostki a instytucjami. Mozna oczywiscie pytae, co stanowi 0 tym, ze 
opisanq p rzez Cichockiego postaw~ wobec rzeczywistosci i tradycji 
moglibysmy uznae za konserwatywnq. Skqdinijd wiadomo bowiem, 
ze rewolu cjonisci nad er cz~sto powotywali si~ na wewn~ trznq zasad~ 

rzeczywistosci (czy trzeba przypominac marksistowskq krytyk~ "so 
cjalizmu utopijnego"?) . Rewolucja byla naj cz~sci ej przedstawiana nie 
jako arbitralny i brutalny akt woli , lecz jako spolegliwe dzialan ie aku
szerki, pomagajqcej urodzie to, co juz tkwi zywe i u ksztaltowane w 10
nie his torii. Czym r6zni s i~ wi~c stosunek do rzeczywistosci nowo
czesnego konserwatysty od postawy socjalisty czy liberaJa? W Ciqglo
sci i zmianie tylko niejako mimochodem poda ne Sq inne cechy charak
terystyczne konserwatywnego "swiatopoglqdu". Dowiad ujemy s i ~ , ze 
rue istnieje moznose osiqgni~cia calko'v\' itego bezpiecze6stwa ani eli
minacji zla, ze doskonale spoleczens two jest obelgq dla czlowieka. Za 
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analizowanym i m yslicielami Cichocki pod kres la niedoskonalose na
tury ludzkiej, moralnq i poznawczq ulomnose czlowieka, potrzeb~ 
autorytetu i instytucji chroni<,! cych czlowieka przed samym sobq. Czy 
moze my miee takie instytucje bez ci'lglosci, bez tradycjonalizmu? Czy 
mozemy miee normy bez poczucia $ncrum? I czy rzeczywi scie mozna 
pogodzie spokojnq kontemplacj~ historii przez Burckhardta z wolq 
mocy Nietzschego? Albo afirmacj ~ zycia z bardzo szczeg61nym kato
licyzmem Schmitta? To pytan ie jest tym wazniejsze, ze zaden konse r
watyzm w Polsce nie moze uniknqe okreslenia '.;1.,\rego stosunku do 
katolicyzmu. Jak przeds tawiona koncepcja politycznosci ma sit; do 
rod zimej i europejskiej tradycji republikanskiej? Co mamy wybrae 
z tradycji i wed le jakich kryteri6w mialby si~ dokonae taki wybor, aby
smy nie stali si~ Mrozkowym Arturkiem? Jak pogodzie si~ z rzeczywi
stosciq bez ulega nia czarowi wyboru proszku do pran ia7 Fakt, ze ta
kie i jeszcze inne pytania tym natarczywiej nasuwajq s i~ po lekturze 
ksi 'lzki Marka Cichockiego, nie swiadczy bynajmniej 0 jej brakach, lecz 
o tym, ze artykulu je ona centralne problemy nasze j wsp6lczesn osci, 
zach~cajqc i pobudzajqc do namyslu. 

Nie tak daw ne Sq czasy, kiedy wszyscy niemal intelektualisci chcieli 
bye w Polsce konserwa tywni, a ludzie 0 sympatiach lewicowych mo
wili 0 sobie, ze nie Sq ani lewicowi, ani prawicowi. Po 1989 sztuczne 
pozy i efektowne kos ti umy opadly w zetkni~ciu z rzeczywis tosciq 
politycznq i spolecznq . Okazalo si~, ze polscy intelektualisci nie r6z
niq si~ w swych postawach politycznych od intelektualis tow zachod
nich, ktorych s tosunek do realnego socjaJizmu tak nas kiedys iryto
wal. Nie tylko zbyt malo mamy politykow, ktorych konserwa tyzm 
bylby czyms wi!i'cej niz l~kiem wobec nowoczesnosci, garsciq narodo
wych frazes6w lub wyrazem resentyment6w i uprzedze r'l, lecz pra
wie nie ma tez gl~bszej mysli, kt6rq mozna by okreslie rnianem kon
serwatywn ej. To "prawa nogan okazala si~ cherlawa - a prawa p61ku
la m6zgowa nie mniej zainfekowana komunizmem niz lewa . Ksiqzka 
Marka Cichockiego swiadczy 0 tyrn, ze - na szcz~scie - sytuacja ta 
zaczyna s i ~ zmieniae. Oby stala si~ poczqtkiem nowego d ys kursu, 
w kt6rym tworczemu p rzyswojeniu rnysli zachodniej towarzyszye 
b<;>d zie krytyczna rewizja polskiej rnysli politycznej - przede wszyst
kim zas zlu dzen pos t~powej inteligenCJi - oraz realis tyczna i powaz
na analjza sy tuacji w Polsce i w demokracjach zachodnich. 

ZDZISLAIV KJZASNODI;:BSKl, ur. 1953, prof. dr hab., socjolog i filozof, wykladowca 
socjologii oraz historii kultury Europy Wschodniej i Srodkowowschodniej na uniwer
sytecie w Bremie. 
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LEKTURA WST~PU ALBO 
o DUCHU WYKt ADOW 
Ewa M. Mukoid 

Alexandre Kojeve, WST~P 0 0 WYKLAOOW 0 HECLU, 
przeklad Swiatostaw Florian Nowicki, 

Fundacja Ale theia, Warszawa 1999, 55 . 620 

Wstr;p liczy sobie stron - bagatela - 620. Zapisanych g~sto trojak'l , 
lecz zawsze drobn'l czcionk'l. Sprawia wrazenie irnponuj'lce, przytla
cza ogrornern, nawet zwazywszy, ze rna bye przeciez Wstr;pem do wy
klad6w 0 Heglu . Jak zorientowae si~ w oferowanej nam obfitosci? Brak 
indeksu rzeczowego nie ulatwia zadania. Malo przydatny okazuje si~ 
skorowidz nazwisk, zwlaszcza gdy w na chybil trafil wybranych ha
slach dostrzegamy bl~dy (..Adam Landam an" zamiast "Landman", 
"Main de Biran" zamiast "Maine de Biran" - to powtorzony bl'ld z tek
stu ksi'lzki) . Az jedenascie odsylaczy wskazuje haslo "Kojeve Ale
xa ndre" - az.? Przeciez. to Alexandre Kojeve jest tej ksi'lzki autorem. 
Nie ma natomiasthasla "Nowicki Swiatoslaw Florian", choe tlumacz 
dziela wielokrotnie zamieszcza wlasne komentarze: znajdziemy je 
cz~sto wlasnie pod haslem "Kojeve", jednak nie zawsze i nie wyl'lcz
nie. Dotycz'l nie tylko zagadnien translatorskich, ale i merytorycznych: 
wlasciwej interpretacji Hegla. Czy nie praktyczniej byloby zgroma
dzie je w postaci przedmowy lub poslowia zamiast rozsiewae po, dose 
juz. g~stym od au torskich przypisow, tekScie? Passons, jak mawiaj'l Fran
cuzi. Si~gnijmy do spisu treSci. Najpierw pojawia si ~ ponad szesedzie
si~ciostronicowe Zamiast wst~pu, nast~pnie Komentowana lektura Je
nomenologii ducha" na stronach blisko czterystu i dalej - trzysta trzy
dziesci stron Dodatk6w, na kt6rych znalazly si~ zn6w wyklady. i to 
z tych samych lat. 

Pytamy: c6z to za wst~p do wykladow, z wyklad6w zlozony i po
przedzony czyms "zamiast wst~pu"? Czemu polskie tlumaczenie fran
cuskiego tytulu Introdu ction if la lecture de Hegel nie brzmi po prostu: 
"Wprowadzenie do lektury Hegla" zgodnie z intencj 'l i zawartosci'l 
ksi'lzki? 

Szeseset stron rzekomego wst~pu do wykladow to mianowicie 
pewien szczegolowy komentarz do pelnego tekstu Fenomel1ologii du
cha Hegla, zatrzymuj'lcy si~ z uwag'l na przej sciach i podsumowaniach, 
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wydobywaj'ley ei'lglose gl6wnyeh w'ltk6w, uklad tematyezny w kom
pozyeji tekstu ezy wr~ez - eheialoby si~ powiedziee - narraeyjn'l struk
tur~ dziela. Nie koneentruje si~ on raezej na powi'lzaniu idei, gene
alogii mysli, jej ewolueji ezy tez moey generowania przez niC) nowyeh 
zJawisk. Wbrew pozorom niezupelnie jest to krytyka wewn~trzna, 
abstrahuj'lea od warunk6w powstania (oraz odezytania) egzegeza jed
nego z najznamienitszyeh dziel filozofii europejskiej. To pewna inter
pretaeja. Jako interpretaeja - swobodna, ehoe swoiseie wierna . Nigdy 
zbyt daleko nie odbiega od litery Hegla, kt6q nieustannie przytaeza 
i poddaje zabiegom refleksji, redukcji i rekonstrukeji. Kiedy odwolu
je si~ do reali6w zyeia, osoby i mentalnosei Filozofa, w hermeneutyez
nej p~tli splata elementy "co" i "jak": co napisal i jak pisal. Kiedy wda
je si~ w rozwazania historyezne, spoleezne ezy psyehologiezne, stara 
si~ wywodzie je bezposrednio z tekstu Fenomenologii ... Oziela, kt6re 
stanowi tu Ksi~g~ i Objawienie, jedyn'l ksiqzk~ obecn'l na lamaeh 
WstfPU ... , praktyeznie jedyne odwolanie. 

Fenomenologia ... wskazuj e na siebie jako na osta teeznq i osta tni,! 
wypowiedz dueha w slowie - koniee historii i zwienezenie mysli. W ta
kiej wJasnie perspektywie ukazuje jC) WstfP ... , sugeruj,!e wprost, ze 
autor Wyklad6w jest tozsamy z idealnym ezytelnikiem zapisanej w ksi~
dze prawdziwej Wiedzy - M~dreem. Kojeve nie wqtpi w prawdziwose 
Nauki, ehoe rzeezywistose skrzeezy, ze koniee historii przeeiez nie 
nastqpil, a ei'lgle niepoj~ty dueh nieprzerwanie ewoluuje w kierunku 
nie zawsze przez M~drea przewidzianym. Komentator zdaje si~ brae 
w nawias swiadeetwo ezas6w. Ozi~ki temu jego wywody zyskujC) na 
"ezystosei", leez ezytelnik rna prawo odezuwae zdziwienie. 

Wyklady wyglaszal Kojeve na Wydziale Nauk Religijnyeh w pa
ryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes, w lataeh poprzedzajqeyeh 
drug'l wojn~ swiatow'l, na dJugo przed tym, zanim zaj'll si~ dzialal
nosei'l polityeznq w orbieie generala de Gaulle' a. Wielkiego de Gaul
le 'a, dla znaeznej ez~sei Franeuz6w b~dqeego nowym weieleniem 
Napoleona. Nie przypadkiem wspominam 0 Napoleonie - jak glosii 
w wykladaeh z roku 1938-1939 Kojeve, jego postae oznaezala w Fe
l1omenologii... urzeezywistnienie "Judzkiej egzysteneji w jej absolutnej 
pelni" (5.330), a wi~e Czlowieka Absolutnego, Obywatela u konea 
Czasu, po kt6ryrn moze juz tylko nadejse dopetniaj'ley samowiedzy 
dueha Cztowiek-M~drzee (kt6ry posi'ldzie samoswiadomose praktyez
nej wiedzy Czlowieka-Obywatela) . Centralne znaezenie figury Na
poleona pod Jenq w historyeznym rozwoju samowiedzy dueha to je
den z filar6w Kojeve' owskiej interpretaeji Fenomenologii... Orugim jest 
dialektyka ludzkiego pozqdania uznania, wyrazaj,!ea si~ w dialektyee 
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wolnosci i niewoli, walki 0 uznanie i strachu przed smierciq, konflik
tu pana i niewolnika. Trzeci (lecz mozna ich wymienie wiEi'cej) to se
mantyzacja struktury Oziela. Jej "kol0wosC:" (pytanie do tlumacza: 
czemu nie "kolistose"?) staje siEi' kryterium jego prawdziwosci, praw
da zas to synonim doskonalosci formalneJ. "Ola Filozofa ateisty kolo
wa natura jest jedynq i wylqcznC) gwarancjC) calosciowego charakteru, 
tzn. a bsol u t n e j prawdziwosci wiedzy" (5.305). Podobnie jak nie
miecka lewica, podobnie jak Heidegger i francuscy egzystencjalisci 
Kojeve odczytuje Hegla ateistycznie, dowodzi mianowicie, ze ateizm 
stanowi po heglowsku logicznq, a wir;c rzeczywistq, historycznq kon
sekwencjr; teizmu, wyplywa z samego ducha chrzescijanstwa, kt6re 
za dogmat przyjr;lo smiere Boga. 

Juz w pierwszym roku wyklad6w Kojeve' a, kt6re zostaly "pomy
slane jako przedluzenie kursu pana Koyre na temat Heglowskiej filo
zofii religii ( ... ) wyeksponowanie idei religijnych Hegla" (s. 89), ko
mentowana "Phiiilomel1ologie okazala siEi' bye antropologiq filozoficz
nC), a dokladniej - systematycznym i kompletnym opisem fe nome
nologi cz nym, w nowoczesnym (husserlowskim) sensie tego ter
minu, stanowisk egzystencjalnych Czlowieka" (5. 89) . OdtC)d semestr 
po semestrze przez szese la t, cieszC)c siEi' nieprze rwanie najzywszym 
zainteresowaniem audytorium, rosyj ski emigrant, ucze l1 ]aspersa, 
p rzyswajal dwudziestowiecznym Francuzom Heglowskq Fcnomeno
logif ... Podobnie jak sto lat w czesniej pani de Stael, zachwalajC)c i obja
sniajC)c niemieckich preromantyk6w, wprowadzala nad Sekwanq gust 
romantyczny czy - przed dwustu laty - Antoine Calland, przeklada
jqC na francu ski zbi6r basni Tysiqca i Jednej nocy, inaugurowal rokoko
Wq modEi' na orientalizm. Kojeve dokonywal w swych wykIadach swo
istej adaptacji: nadawal Heglowskiemu Geist ksztalt mieszczC)cy sir; 
w horyzoncie paryskiego esprit; zarazem jednak kierowal francllskq 
mysl na nowe tory, otwierajqc przed niq nie znane dotqd horyzonty. 

Idee gloszone z Ka tedry Na uk Religijnych padaly na podatny 
grunt. Sluchal ich "caly ParyY: smietanka umyslowa, nie tylko tamtej 
epoki, lecz - co moze wazniejsze - ta, k t6ra dopiew "dojrzewaJa"
Sartre, Merleau-Ponty, Lacan, Cail\ois, Bataille i inni, kt6rych nazwi
ska dopiero po wojnie stanq siEi' glosne, z zapalem ucz Ei'szczali na wy
klady 0 H eglu i nasiqkali na przyklad takimi ideami: czasowose i ne
gatywnose ludzkiego bytu w opozycji do przestrzennego i pozytyw
nego bytu reszty obiekt6w tego swiata, dialektyka pozqdan ia i wol
nosci, temat smierci postawiony jako centralne zagadnienie fi lozofii, 
egzystencjalna krytyka bourgeois z jego nieautentycznC) swiadomosciC), 
odkrywanie sens6w ludzkiej samowiedzy zaszyfrowanych W struk
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turach cywilizacji ... W takiej optyce z dawnego romantyka-idealis ty 
zmienial sif,' Hegel w rewolucyjnego mysliciel a lud zkiej egzystencj i: 
jednostkowej, spotecznej i h istorycznej . W rezultacie cala generacja 
Franeuzow rozpoezf,'la nowe studia heglowskie. Sartre' owski Byt i Ni
cosc, Doswiadczenie wewl1l;trzne GatLlill l!' a, Laeanowskie Seminaria ezy 
Klossowskiego Sade- m6j bliini obfitujC) w wC)tki, ktore z Fenomenoiogii 
duclza wyczytal Kojeve. Ich poglos mozemy tez znaleic u Nowyeh Fi
lozofow (Gluksmanna, Baudrillarda), u Rieoeura ezy u Girarda. Ola
tego najbardziej interesu jC) ee jest dzisiaj sledzenie rezulta tow odd zia
Iywania Kojeve'owskiej wizji epopei dueha jako antropologii . Mamy 
tu do czynienia z jednym z tyeh przypadkow, znanych skC) din C) d 
z d ziejow ideologii, w ktoryeh reeepeja przycmila koneepejf,'. I nie eho
dzi jedynie 0 to, ze pew n a wykladnia Hegla s tala sif,' p rzez nastf,'p
nyeh kilka dziesi~eioleci we Franeji obowiC)zujC)CC) wykladniC) Hegla 
czy wrf,'ez Heglem tout court, leez 0 fakt - jakZe charakterystyezny dla 
kraju , gdzie filozofia jes t gl ownym p rzedmiotem m a turalnym, a ja 
sno i wyraznie formulowane id ee p rzenikaj C) do pop ula rnej litera tury 
i wysokonakladowej prasy - ze rosyjski komentarz niem ieekiego dziela 
sta l si~ w efekeie wspolod powied zia ln y za wytworze nie pewnego s ta
nu umyslowosci nad Sekwanq. A nastf,' pnie, p rzetworzony w pismach 
znakomitosei francuskiej humanistyki, promieniowal d aleko poza gra
nice Heksagonu. 

A przeeiez zbior Kojeve' owskieh wykladow niekoniecznie ujaw
nia t~ swojC) "ideotworczC)" moe. Czyta sif,' go trudno i mozolnie, razi 
rozwlekloseiC) stylu, nazbyt lieznymi powtorzeniami, brakiem spojnej 
kompozyeji, formalnC) amorfieznoseiq. Doprawdy trudno dostrzec 
w nim eeehy elokwencji, ktora porywala na jwybitniejsze umysly. Czy 
to tylko wynik odmiennej historyeznie sy tuacji odbioru: uplywu z gorC) 
p6lwieeza, ewolueji zainteresowan czytelniezych - k toi dzis u prawia 
jeszeze t a k C) filozofif,' i kog6z dzis n ap raw d f,' zajm uje egzegeza He
gla? Otoi nie tylko. Prostego wyjasnienia dostareza nam zaraz na 
wst~pie Raymond Queneau (r6wniez jed en ze sluehaezy) w nocie od 
Wydawcy, z ktorej dowiadujemy sif,', ii autor, pochlonif,' ty wowczas 
innC) juz dZialainoseiC) , nie znaIazl czasu, by nap is a c - zredagowac 
swe glosne wyklady, ezyniC) c z nieh ksi C)zk~ przeznaczo nC) do czyta
nia . Tym sposobem na niemal wzorcowym przykladzie mozemy do
strzee r6zniee, jakie dzielq funkcj on alne struktury wypowied zi u stnej 
od analogicznyeh elementow p rzekazu pisanego . CZf,'ste nawroty tyeh 
samych wqtkow, ktore niewqtpliwie ulatwialy niegdys odbi6r slueha
czom wyklad6w, d zis dla ich ezytelnika s tanowiC) przeszkod f,' i zbf,'d
ny balast. Niemal wylC)eznie linearny bieg komentarza , kt6ry z eier
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pliwosciq posuwa sili' wiernie za ukladem Fenomen%gii ... , okazuje sili' 
usterkq i drazniqcym brakiem w przypadku ksiqzki, gdzie sil'l przy
zwyczajenia spodziewamy sili' otrzymac pewn'l syntezli' Heglowskiej 
historiozofii. Spisany - lecz nie podporz'ldkowany specyficznym ry
gorom tekstu - polot m6wionego slowa sprawia wrazenie nadmier
nego gadulstwa i - paradoksalnie - pedanterii. Wiedz'l 0 tym znako
mici m6wcy, bli'dqcy z drugiej strony wybitnymi pisarzami. Spowiedi 
Rewolucjonisty. Czytnjqc Jellomen%gir duchn" Hegln J6zefa Tischnera, 
choc jest poniekqd owocem wyklad6w i seminari6w, nosi wszelkie 
znamiona tekstu spec j alnie napisanego: po mistrzowsku 
skomponowana, zwarta, wyraznie zogniskowana wok61 gl6wnej osi 
- glli'boka, choc jednoznacznie publicystyczna; skqdinqd wyw6d sw6j 
wielokrotnie podpiera autorytetem Alexandre Kojeve'a . 

R6wniez inni polscy filozofowie i historycy filozofii powolywali 
sili' na Kojeve'owsk'l interpretacjli' (czli'sto w wersji niemieckiej znanej 
w Polsce z klarownego przekladu Tadeusza Cadacza): st'ld jego na
zwisko jako wybitnego heglisty nie bylo w Polsce obce. I oto pod ko
niec wieku polski czytelnik dostaje do r'lk gruby WstfP. .., w kt6rym 
moze przeczytac takie oto stwierdzenia: "trochli' p6Zniej (1948) zrozu
mialem, ze koniec heglo-marksistowskiej Historii to ( ... ) juz obecna 
terazniejszosc. Obserwujqc to, co dzialo sili' wok61 mnie, i zastanawia
j'lc sili' nad tym, co wydarzylo sili' na swiecie po bitwie nad Jen'l , zro
zumialem, ze Hegel mial racjli'. (... ) Z autentycznie historycznego punk
tu widzenia dwie wojny swiatowe wraz z towarzysz'lcymi im maly
mi i wielkimi rewolucjami powodowaly jedynie zajmowanie kolejnych 
stanowisk na najbardziej wysunili'tych do przodu , europejskich po
zycjach historycznych przez op6inione w rozwoju cywilizacje pery
feryjnych prowincji. C.. ) Chinsko-sowieckie wprowadzenie w czyn 
robespierryzmu-bonapartyzmu zmusza post-napoleonskq Europli' do 
przyspieszenia. (... ) Mozna nawet powiedziec, ze Stany Zjednoczone 
osi'lgnli'ly juz koncowe stadium marksistowskiego "komunizmu«, jako 
ze - praktycznie bior'lc - wszyscy czlonkowie »spoleczenstwa bezkla
sowego« mog'l tam sobie odt'ld nabywac wszystko, co im sili' podoba, 
nie muszqc na to pracowac wili'cej, niz to im dyktuje serce. ( .. . ) W re
zultacie powr6t Czlowieka do zwierzli'cosci przestal mi si~ jawic jako 
mozliwosc, kt6ra ma sili' dopiero urzeczywistnic, a ( ... ) jako terazniej
szy fakt" (s. 455). Mozna ubolewac, i e jedna z donioslejszych niegdys 
pozycji literatury filozoficznej dwudziestego wieku ukazuje sili' do
piero teraz, kiedy nieodwolalnie utracila pierwotny walor i ma juz 
chyba tylko erudycyjno-historyczne znaczenie - jako przyczynek do 
studi6w nad rozwojem umyslowosci naszego stulecia. 
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Dodajmy jeszcze, ze polski czytelnik-erudyta dostaje cos wi~cej 
niz proste tlumaczenie francuskich wykladow 0 Heglu sprzed z gorq 
pol wieku. Sam przekJad nie przelozylby si~ na imponujqce szescset 
dwadziescia stron drobnego druku. Misterna zais te jest konstrukcja, 
jakq otrzymujemy, zwiedzeni skromnym tytuiem Wstfpu ... W miej
scach, gdzie Kojeve przytaczai Francuzom Heglowski tekst w swoim 
tlumaczeniu, polski czy telnik dos taje ich az trzy. A wi~c po pierwsze 
- t1umaczenie Kojeve'a przekladu Hegla, a po drugie - "normalny" 
polski przeklad Adama Landmana, wszakZe starannie poprawiony 
przez tlumacza, Swiatoslawa Floriana Nowickiego, ktory - po trzecie 
- "gwoli pelnego usatysfakcjonowania co bardziej wymagajqcych i kry
tycznie usposobionych Czytelnik6w" (s. 15) - zai'lcza oryginalny tekst 
Fenomen%gii..., ito czasem w brzmieniu rozszerzonym w stosunku do 
Kojeve'owskiego przytoczenia. Od przybytku giowa nie boli - tych 
tylko chyba, ktorzy go nie zaznajq. A wszystko, prosz~ Panstwa, tytu
lem wst~pu. 

EWA M. MUKOJO, dr filozofii, pisarka, tlumaczka z j~zyka franclJskiego . Wydala : Filo
wfia zla. Naber!, Marcel, Ricoeur (1993, 1999). 

PI~KNO I TRANSCENDENCJA 
Tadeusz Sierotowicz 

Michal Heller, CZY FIZYKA JEST NAU~ 


HUMANISTYCZN!'t?, 

Wydawnictwo BJBLOS, Tarn6w 1998, 55. 216 

Matematycy cz~sto podkreslajq fakt, iz matematyka wydaje si~ 
miec wiele wsp6lnego z poezj'l. Morris Kline (dla przykladu) utrzy
mywal, iz "elegancki dowod matematyczny nie jest niczym innym 
jak tylko poematem, z tq tylko roznicq, ze jest on napisany innymi 
symbolami". Einstein natomiast twierdzil, ze "czysta matematyka jest 
w pewnym sensie poezjq idei 10gicznych". 

Matematycy zatem to prawie poeci. A fizycy? Galileusz w II Sag
giato re powiada, iz natura to ksi~ga napisana symbolami matematyki. 
Stqd juz niedaleko do pytania, ktore pojawia si~ w tytule ostatniej ksiqz
k.i Michala Hellera: Czy Jizyka jest naukq humanistycznq? Jezeli bowiem 
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matematyka to prawie poezja, swiat zas to ksi~ga zapisana jej symbo
lami, to chyba nie bez racji mozna utrzymywae, iz pr6ba odczytania 
tej ksi~gi i opowiedzenia jej tresci (czyli fizyka, a szerzej - nauki do
swiadczalne) jest rodzajem narracji majqcej wiele wsp61nego z litera
turq, a zatem i z naukami humanistycznymi. 

Byloby jednak nieuczciwosci q wobec Au tora i Czytelnik6w utrzy
mywanie, iz Michal Heller podzielilby w pelni powYZSZ'l rekonstruk
cj~ idei uzasadniajqcej tytul omawianej ksiqzki. Aby si~ 0 tym przeko
nae, starczy przeczytae pasjonujqcy rozdzial ksiqzki zatytulowany 
Postmodemizm i wsp6fczesna jlzyka, a zwlaszcza jego ostatni fragment 
(Pokusa tekstu, s. 63-64). Z wlasciwq sobie subtelnosciq oraz wnikliwo
sciq Autor odpowiada na postawione pytanie w spos6b, rzeklbym, 
transcendentalny - to znaczy odwolujqc si~ do poj~cia pi~kna. 

Formalnie rzecz bi or'lc, ksiqzka jest zbiorem artykul6w i esej6w 
publikowanych w r6znych czasopismach i z rozmaitych okazji. Jak 
wyznaje ALtor, zaczynem, kt6ry przeksz tatcil teks ty zgromadzone 
w jego archiwum w ksiqzkowq calose, byla lektura eseju J. Brockma
na Trzecia kultura. Owa trzecia kultura to wedlug Brocknlana "uczeni, 
mysliciele i badacze swiata empirycznego, kt6rzy dzi~ki swym pra
com i pisarstwu przejmuj'l rol~ tradycyjnej elity intelektualnej w po
szukiwaniu odpowiedzi na pytania od zawsze nurtujqce ludzkosc: 
czym jest zycie, kim jestesmy i dok'ld zmierzamy7". Chodziloby za
tem 0 ludzi staraj'lcych si~ przerzucic most \lad przepasciq (jezeli istot
nie mozna tu m6wie 0 przepasci) dzieiqcq nauki humanistyczne od 
nauk scislych (aluzj a do znanego eseju C. P Snowa Dwie kullury), a jesz
cze scislej 0 tw6rczose tych przedstawicieli nauk przyrodniczych, kt6
rzy - jak podkresla Brockman - "starajq si~ unikac posrednik6w 
i przedstawiae najbardziej skomplikowane idee w spos6b jasny i kla
rowny, dosh;;pny dla kazdego inteligentnego czytelnika" . 

Michal heller nie podziela tej wizji trzeciej kultury, dobitnie pod
kresla natomiast, powoluj'lc si~ na Whiteheada, iz "wplyw nauk przy
rodniczych n(1 naszq mentalnosc i kultur~ mozna por6wnae jedynie 
do wplywu Chrzescijanstwa na nasze myslenie i rozumienie rzeczy
wistosci" (s. 30). W tej sytuacji niezwykle istotna staje si~ systematyczna 
refleksja na temat relacji istniejqcych pomi~dzy naukami scislymi i na
ukami humanistycznymi (cz~sc pierwsza ksiqzki), naukami i filozofi q 
(cz~se druga) oraz naukami i teologiq (cz~sc trzecia). 

W pierwszej cz~sci ksiqzki - Fizyka i pir:kno - Autor proponuje od
powiedz na pytanie dotyczqce relacji pomi~dzy fizykq i naukami hu
manistycznymi, odwoluj'lc si~ do Pi~kna jako elementu Wielkiej Tria
dy Platona (Dobro, Prawda, Pi~kno), obecnej nie tyle "wsr6d wyni
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k6w nauki", iJe "wsz~dzie w tym, czym nauka jest" (s. 15). (Powr6c~ 
jeszcze do tej kwestii). 

W drugiej cz~sci ksiClZki - Mi~dzy jizykq i filozofiq - na szczeg6lnq 
uwag~ zaslugujq dwa eseje. W pierwszym, zatytulowanym FilozoJia 
jizyki przed nowym milenium, Autor, nieco na prze k6r pompatycznie 
brzmiqcemu tytulowi, analizuje ten typ ontologii, kt6ry zdaje sit;' bye 
sugerowany przez wsp6lczesnq fi zyk~. Michal Heller argllmentuje na 
rzecz tezy, iz gdy chodzi 0 ontologie teorii fi zycznych, poslugujqcych 
si~, jak wiadomo, nieslychanie zlozonym j~zykiem struktur matema
tycznych, wlasciwe pyta nie brzmi nie tyle: "co istnieje", ile raczej: "cze
go istnienie zaklada dany j~zyk" teorii (s. 86), to znaczy formali zm 
matematyczny uzywany przez danq teori~ fizycznq. Rozwazania tego 
typu prowadzq do konkluzji, iz mozna "przypisae swiatll s t r uk t 1I r~ 

pozostajqcq w jakims stosunku do matematycznych struktur teorii fi
zycznych" (jw., podkr. moje). Kr6tko zas mowiqc: "wszys tkie teorie 
fizyczne zakladajq ontologi~ strllkturalistyczn,( (s.87). Oczywiscie 
taka odpowiedz nie moze zadowolie ambitnych poszukiwaczy nie
wzruszonych i ostatecznych prawd, dotyczqcych rzeczywistosci jako 
takiej, niemniej jednak pozwala ostroznie i krytycznie wypowiadae 
si~ na temat struktur istniejqcych w otaczajqcym nas swiecie, nie wni
kajqc jednak w to, co owe struktury "wypelnia". 

Esej Zr6dla kryzysu zarysowuje sytuacj~ impasu, w kt6rej zdaje si~ 
znajdowae wsp6iczesna filozofia nauki, a kt6rq dosye dobrze oddaje 
znane stwierdzenie Paula ~~cyerabenda, iz filozofia nauki to dziedzi
na z wielk'l przeszlosciq, lecz bez wielkiej przyszlosci . Przyczyn tego 
stanll rzeczy Michal Heller lIpatruje (1) "W milczqcym zalozeniu, iz 
nallki empiryczne mozna zredllkowac do ich j ~zyka" (s. 110) oraz (2) 
w procesie "eliminacji filozofii przyrody" z filozoficznej reflcksji po
swi~conej nauce (s . 112). Zgadzajqc si~ zasadniczo z tq diagnozq Au
tora , pozwolilbym sobie na pewne uog6lnienie jego uwag Ot6z Sq
dz~, iz filozofia nauki w pewnym sensie zd radzila ducha klasycznie 
poj~tej filozofii Filozofia bowiem, odkqd zaistniala, zadaje te same 
albo prawie te same - pytania, podejmlljqce odwieczne kwestie doty
cZqce Boga, czlowieka j swiata. I choe filozofowie uzywajq r6znych 
J~zyk6w i powolujq si~ na coraz to nowsze argumenty, to jednak ich 
poszukiwania zdajq si~ krqzye wok61 tych samych quaestio. Filozofia 
nauki zas - takie jest przynajmniej moje wrazenie - postawila sobie 
za cel nasladowanie nauki w udzielaniu definitywnych odpowiedzi 
na stawiane pytanie, to jest obrala drog~ ciqglego i kllmulatywnego 
post~pu. Chcqc zrealizowae ten ambitny, choc w istocie rzeczy niefi
lozoficzny program, filozofia n auki ograniczyla pole swych poszuki
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wan. Warto w tym kontekscie przywolae- moze nazbyt mocne, ale za 
to bardzo jasne - sformulowanie M. Inwooda, wedlug kt6rego nauka 
zajmuje si~ swiatem bez czlowieka. Dodalbym - i bez Boga. A po
niewai. filozofia nauki idzie jej sladem - nie mogqc si~ zdecydowae, 
czy chce bye naukq czy jednak filozofiq - znajduje si~ w ciqglym kry
zysie. 

Trzecia cz~se ksiqzki - Przez konflikty ku transcel1dencji - prynosi 
fascynujqce rozwazania dotyczqce teologicznych aspekt6w niekt6rych 
teorii wsp6lczesnej nauki, zwlaszcza zas kosmologii. Wiele si~ tu m6wi 
o relacjach istniejqcych pomi~dzy myslq religijnq i naukowq, 0 nauko
wym obrazie swiata (Autor proponuje konkretny zarys takiego obra
zu na s. 150-154) i 0 teoriach wsp6lczesnej kosmologii dotyczqcych 
stworzenia swiata (zwlaszcza esej Stworzenie 5wiata wedlug wsp6lcze
snej kosmologii). W tej cz~sci ksiqzki uderzy ly mnie dwie oryginalne 
idee Michala Hellera oraz ton dw6ch zamieszczonych tam tekst6w. 

Wspomniany esej Stworzenie 5wiata ... Autor konczy jak nast~puje: 
"patrzqc na nauk~ z perspektywy teologicznej, wydaje si~, i.e najwy
razniejszym »sJadem stworzenia « (w sensie teologicznym) jest r a c j o
n a In 0 s e s w i a t a, czyli ta jego wlasnose, dzi~ki kt6rej swiat daje si~ 
racjonalnie badae. Z teologicznego punktu widzenia nalezaloby stwier
dzie, ze stworzenie swiata przez Boga bylo aktem rozumnym. Nauka 
nie czyni nic innego, jak tylko krok po kroku rozszyfrowuje pewne 
elementy rozumnego zamyslu, wedle kt6rego swiat zostal stworzo
ny" (s. 171; zob. tei s. 190 i 210) . Sqdz~, iz powyzsze sformulowanie 
hipotezy wyjasniajqcej zaistnienie i sukcesy zmatematyzowanych 
nauk doswiadczalnych jest niezwykJe interesujqce. Z calq pewnosciq 
jest to hipoteza filozoficznie gl~boka i warta szczeg61nej uwagi z po
wodu jej ewentualnych teologicznych konsekwencji (przypomniee 
wypada program teologii nauki rozwijany przez ks. Hellera m.in. 
w ksiqzce Nowa Jizyka i nowa teologia). Hipoteza ta moglaby bye sze
rzej "wykorzystana" w tzw. teologii naturalnej, kt6rej jednym z cel6w 
jest wskazywanie dr6g prowadzqcych od stworzenia do Stw6rcy. Jak 
dotqd jednak nie jest ana dostatecznie "eksploatowana" przez teolo
g6w i filozof6w. 

W trzeciej cz~sci ksiqzki pojawia si~ tei problem transcendencji 
rozumianej jako granica metody matematyczno-empirycznej. Przy
pomnijmy, ie w pismach filozof6w czy teolog6w uprawiajqcych ro
dzaj latwej apologetyki spotkae mozna poj~cie Boga jako bytu majq
cego wypelniae "dziury" w naszym poznaniu (God oj gaps): ilekroc 
nauka napotyka jakqs trudnosc, na przyklad nie potrafi znaleie' wyja
snienia takiego czy innego zjawiska, twierdzi si~ - B6g jest tutaj obec
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ny. Wspolczesna, nieco subtelniejsza wersja tego podejscia polega na 
poszukiwaniu swoistego mechanizmu pozwalajqcego Bogu na bez
posrednie oddzialywanie na umyst czlowieka czy tez na przebieg ta
kich bqdi innych procesow swiata naturalnego. Zwykle dyskutuje si~ 
w tym kontekScie te procesy zachodzqce w mozgu czy tez w swiecie 
naturainym, w ktorych mozliwe jest powotywanie si~ na zasad~ nie
okreslonosci Heisenberga . Problem jednak w tym, iz nauka za jakis 
czas moze znaleic brakujqce wyjasnienie i coz wtedy - Boga juz tu 
nie b~dzie? Historycznie rzecz biorqc, intelektualne "wpadki" tego typu 
byty dosyc cz~ste i doprowadzity do ostrych konfliktow pomi~dzy 
wiarq a rozumem lub - by przejsc na poziom instytucjonalny - po
mi~dzy naukowcami a Kosciotem. 

Michat Heller, swiadom zarysowanych niebezpieczenstw, mowi 
o granicy wiedzy w innym sensie: "filozoficzna doktryna 0 stworze
n iu swiata przez Boga ma ambicje wypetnic »ontotogicznq dziur~«. 

Nie jest to jednak dziura wynikaj'lca z tymczasowosci lub niezupel
nosci naszych obecnych teorii, lecz raczej granica samej matematycz
no-empirycznej metody badania swiata. ( . . . ) Bog nie pojawia si~ tu 
w roli »zapychacza dziur«, lecz jako Transcendentna Granica naszej 
wiedzy" (s. 180). Ten punkt widzenia jest szczegotnie jasno wylozony 
w eseju Nauka a transcendencja, ktory konczy si~ zdaniem: "Tajemnica 
nie znajduje si~ w twierdzeniach nauki, lecz w jej horyzoncie. Ale ten 
horyzont przenika wszystko" (s . 210). 

Takie rozumienie transcendencji wydaje mi si~ bardzo bliskie temu 
jej poj~ciu, ktore odnajdujemy na kartach dziel Karla Jaspersa. W ksi'lz
ce Wiara jilozojiczna wobec objawienia Jaspers pisze mi~dzy innymi : 
"transcendencja jest obecna, gdy swiata nie doswiadczamy juz i nie 
myslimy jako istniejqcego samoistnie, jako bft'dqcego sam w sobie, lecz 
jako przejscie". Sqdz~, iz refleksja konfron tujqca i pogl~biajqca te d wa 
stanowiska pozwolilaby na rozwini~cie niezwykle interesujqcej i praw
dziwie filozoficznej refleksji poswift'conej nauce. 

Ksztaltem rzeczy (i metody) jest pi~kno - to byc moze najlepsze 
sformulowanie syntetyzujqce rozwazania Michala Hellera 0 pi~knie 

i zarazem idea pozytywnej odpowiedzi, jakiej udziela na tytutowe 
pytanie ksiqzki. W otwierajqcym ksiqzk~ eseju Autor stawia dosyc 
mocnq- przynajmniej na pierwszy rzut oka - tez~, wedtug ktorej "fi
zyka, uprawiana przez fizykow-artystow, jest naukq humanistycznq" 
(s. 23). Teza ta jednak, jesli przyjrzec si~ jej uwzgl~dniaj'lc wszystkie 
rozroznienia poczynione przez Autora , okazuje sift' mozliwa do przy
j~cia nawet dla najzagorzalszych zwolennikow zachowania wyraz
nego rozdzialu mift' dzy naukami humanistycznymi a scistymi. 
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Po pierwsze, Au tor nie chce zacierae r6znicy mi~dzy nimi. Pro
testuje jedynie - "i to stanowczo - przeciwko wylqczaniu fizyki, 
i w og61nosci nauk scislych, z tzw. obszaru kultury" (s. 29). Po dru
gie zas, sformulowana przezen teza, zwazywszy na poj~cie pi~kna, 
kt6re proponuje, odpowiada nie tyle na pytanie, "czy fizyka (rozu
miana jako dziedzina nauki charakteryzujqca si~ specyficznym 
przedmiotem badan i wlasnq metodq poszukiwan) jest naukq hu
manistycznq", ile raczej na pytanie: czy "praca" fizyka, uprawiajqce
go SWq dziedzin~, moze bye uwazana za tw6rczose w tym samym 
sensie, w jakim za tw6rczose jest uwazana na przyklad "praca" poety 
piszqcego wiersze czy tez "praca" kompozytora komponujqcego 
utw6r muzyczny7 Albo - by nadae temu pytaniu konkretniejszy cha
rakter - czy olsnienia, intuicje i intelektualna pasja Einsteina piszq
cego r6wnania og6lnej teorii wzgl~dnosci mogq bye uwazane za 
tw6rczosc w tym samym - Iub podobnym - sensie, w jakim bylo niq 
pisanie W poszukiwaniu straconego czasu albo tez komponowanie Kon
cert6w brandenburskich? 

Mysl~ , iz pozytywna odpowiedz na tak postawione pytanie nie 
powinna budzic jakichkolwiek zastrzezen. Olsnienie, wysilek tworze
nia i szukania nowego poj~cia (nawet jezeli mialoby to bye poj~cie 
w sensie np. teorii grup) czy sformulowania, koniecznosc przelama
nia uswi~conych wieloletniq tradycjq zwyczaj6w intelektualnych, 
poszukiwanie prostoty i harmonii - wszys tkie te elementy znalezc 
mozna zar6wno W pracy Plancka czy Schrbdingera, jak w pracy Hugo, 
Musila czy Mozarta. 

Michal Heller idzie jednak w swych rozwazaniach dalej. Cytuje 
mianowicie powiedzenie Einsteina, wed lug kt6rego "istniejq dwa kry
teria poprawnosci fizycznej teorii: zgodnosc z doswiadczeniem i w€
wn~trzne pi~kno" (s. 24). 0 jakie pi~kno tu chodzi? Autor, opisujqc to 
pi~kno, kt6re mozna odniesc do teorii fizycznych, uzywa takich poj~c 
jak: prostota, symetria i poczucie nieuchronnosci (zob. esej Pi~kno jako 
kryterium prawdy). Wszystkie te poj~cia dajq si~ jcdnak sprowadzic do 
jednego, moze nie tyle prostszego, ile bardziej syntetycznego poj~cia: 
strukturalna prostota (s. 69). M6wiqc najkr6cej: dana teoria fi
zyczna (czyli najcz~sciej pewna struktura matematyczna zinterpreto
wana w okreslony spos6b) uwazana jest za prostszq w powyzszym 
sensie, jezeli pozwala na obj~cie w ramach jednej struktury matema
tycznej r6znych aspekt6w danego obszaru rzeczywistosci (chodzi tu
taj np. 0 aspekty nowe, aspekty wczesniej uwazane za niezalezne itp.), 
oferujqc jednolitosc podejscia i eliminujqc zalozenia formalnie nie wy
nikajqce z poprzednich struktur. Jest to zatem (matematyczne) pi~k-
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no struktury, kt6ra okazuje sit; coraz to og6lniejsza, sp6jniejsza, 10
giczniejsza i zawsze zgodna z wynikami doswiadczen. 

Myslt;, ze takie postawienie sprawy jest zasadniczo stuszne i uza
sadnione. Pozwala ono nawet na okres1enie teorii fizycznej (np. me
chaniki kwantowej) mianem dziela sztuki. Z jednym wszakZe zastrze
zeniem. 

Pit;kno takiego dziela sztuki, jakim jest na przyklad teoria wzglt;d
nosci, jest dostrzegalne po wielu, wielu latach nielatwych studiow 
matematycznych i fizycznych. Jest to ponadto pit;kno, ktore - jezeli 
sit; juz poswit;cito pit;e czy dziesit;e lat na studiowanie rachunku roz
niczkowego, geometrii rozniczkowej , teori i grup, fizyki teoretycznej 
i doswiadczalnej - nie zostawia zadnej innej mozliwosci: pit;kno to 
musi bye przyjt;te i uzn.ane. Pit;kno to narzuca sit;. Nie jest to jednak 
cecha pit;kna innych, "niefizycznych" dziel sztuki: symfonii Mozarta, 
poezji Szymborskiej, obrazow Chagalla czy w koncu Przemienionego 
na gorze Tabor Oblicza Chrystusa (por. Mt 17, 1-8). SC)dzt;, iz w osta
tecznym rozrachunku chodzi tutaj 0 nieusuwalnq roznict; pomit;dzy 
rozu mem a wiarC), pomit;dzy bezdyskusyjnym pit;knem teorii fizycz
nej i wymagajC)cym osobistego zaangazowania pit;knem Symfonii Jo
wiszowej Mozarta, pit;knem Ulissesa Joyce'a, pit;knem teorii swiata jako 
woh i przedstawienia Schopenhauera czy w koncu pit;knem iycia sw. 
Augustyna, biskupa H ippony. 

Zdajt; sobie sprawt;, ii powyzsza refleksja wykracza poza ramy 
rozwaian przedstawionych w omawianej ksiC)zce. Rzecz jasna, nie jest 
ona polemikC) ze s tanowiskiem zajmowanym przez Autora, lecz ra
czej refleksjq na jej marginesie. Inspiruje sit; ona Iistem pasterskim 
kardynala C. M. Martiniego skierowanym do wiernych medio1anskiej 
archidiecezji i zatytulowanym Jakie pifkno zbawi swiat?, ktory to list 
czytalem wraz z ksiqzkC) Michala Hellera. Tytut tistu kardynala Marti
ni l: go nawiC)zuje do pytania skierowanego do ksit;cia Myszkina, bo
hatera Idioty Dostojewskiego, i stanowi punkt wyjscia glt;bokich i bar
dzo aktualnych rozwazan dotyczC)cych wspomnianego wydarzenia 
na gorze Tabor, w ktorych Przemienienie staje sit; rodzajem slowa-kJu
cza, rodzajem ikony pozwalajC)cej na zrozumienie jak "lagodne pit;k
no Ukrzyzowanego i Zmartwychwstatego moze przyniese zbawienie 
cynicznej i okrutnej ludzkosci" . 

Rownolegla lektura obu tekstow uswiadomita mi, iz pit;kno bt;dC)
ce - jako sit; rzeklo - "ksz taltem rzeczy (i metody)" jest roine w fizyce , 
w literaturze, w malarstwie ... 0 ile jednak latwo poj'le swoistosc pit; k
na w sztuce czy muzyce, 0 tyle niela two jest uswiadomic sobie, czym 
jest pit;kno w fizyce. 0 tym ostatnim traktuje omawiana ksi'l i:ka Mi

147 



ZOARZENIA - KSL,\ZKl - LUOZIE 

chala Hellera i dlatego tez winni ja przeczytae ci wszyscy, ktorzy Pi~k
no tworzij, Pi~knem zyjij i Pi~kna szukajij. 

TAOEUSZ SIEROTOWlCZ, dr, zajmuje sit? filozofiq i hi s tori'l nauki, kosmologiq, a tak
ze dialogiem mit?dzy nauk2) a wiarq. Osta tnio wydal: Nnllkn n winm - przeslrzeli din/agH 
(1997). 

ASTROFIZYKA NA 
,

WLASCIWYM MIEJSCU 

Ks. Zbigniew Wolak 

Martin Rees, PRZED POCZ!\TKIEM. N ASZ WSZECHSWIAT 
I INNE WSZECHSWIATY, przel. E. L. takas, B. Bieniak, 

Pr6szynski i S-ka, Wa rszawa 1999. ss. 328 

Ksiijzk~ Martina Reesa, wybitnego astrofizyka angielskiego, Astro
noma Krolewskiego i przyjaciela Stephena Hawkinga, mozna trakto
wac jako uzupelnienie glosnego bestsellera Hawkinga Kr6tka historia 
czasu. Hawking jest teoretykiem, Rees zajmuje si~ obserwaejami i ana
lizq ieh rezultatow. Dzi~ki temu ksiqzka Reesa umozliwia nam kon
takt z rzeezywistij - jak si~ wyrazil Hawking - matefii) astronomii. 
Praktyka naukowa autora pomogla mu przyblizye nie tylko wyniki, 
jakimi szezyei si~ dzisiejsza nauka, ale tez drogi do tyeh osiZ)gni~e. 
Przed poczqtkiem moze zainteresowae i tyeh, ktoryeh eiekawiq doko
nania astronomii i kosmologii, i tyeh, ktoryeh interesuje metodologia 
wspomnianyeh nauk. Wiele mogi) skorzystae rowniez filozofowie zaj
mujijey si~ za sadq antropieznq, a nawet fani literatury science fiction . 
Trzeba tez uznae talent popularyzatorski Reesa, ktory sprawia, ze za
gadnienia przekraezajijee wyobrazni~ ezytelnika nie posiadaji)eego 
przygotowania naukowego stajij si~ bardziej zrozumiale. W swojej 
ksiijzee polega on glownie na wyobrazni potoeznej i-tam, gdzie n ie 
grozi to sptyeeniem zagadnienia - s tara si~ rozne efekty wyjasniae 
tak, by byly owej wyobrazni mozliwie najblizsze. 

Tytul ksiijzki moze bye nieeo mylqey. Przewazajijea jej ez~ se doty
ezy bowiem astronomii i kosmologii naszego wszeehswiata , natomiast 
koneepeja metawszeehSwiata (na ktorq wskazuje tytul), jej uzasad
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nienia i konsekwencje zajmujq 0 wiele mniej miejsca. Ponadto Sq one 
- szczeg6lnie z punktu widzenia astronomii obserwacyjnej - naddat
kiem w stosunku do tego, co mozemy zaobserwowae lub bezposred
nio wywnioskowac. Nalezy stwierdzie, ze autor ma dobrq swiadomose 
tego, co nalezy do nauki, a co jest "spekulacjq", by uzye wyrazenia 
cht;'tnie stosowanego przez Reesa. 

Teorie, og6lnie biorqc, Sq prawdziwe lub nie, to znaczy - Sq po
twierdzane lub obalane przez doswiadczenia. W momencie powsta
wania teorii doswiadczenie czy obserwacja odgrywajq niewielkq rolt;', 
a bywa, ze prawie sit;' nie liczq . Eins tein wymyslil obie teorie wzglt;'d
nosci, zwlaszcza og6lnq, bez zadnego zwiqzku z doswiadczeniem. Rees 
pisze 0 kilku wsp6lczesnych teoriach (np. teorii superstrun), kt6re nie 
tylko nie powstaly dzit;'ki doswiadczeniom, ale nie mogq bye na razie 
doswiadczalnie sprawdzone. Natomiast w astronomii obserwacyjnej 
zwiqzek teorii i empirii jest nierozerwalny od samego pOCZq tku; ksiqz
ka Reesa dostarcza wielu przyklad6w zwiqzkow mit;'dzy teoriami, 
obserwacjami i doswiadczeniami. 

Warto sobie uswiadomie, ze geniusz jest nierzadko potrzebny nie 
tylko do wymyslania teorii , ale takie do dokonywania odkrye wspo
magajqcych postt;'p techniczny. Rees pisze z humorem, kt6rego daw
ka jest wlasciwie dobrana dla tego typu literatury: "Skok myslowy, 
jakiego wymagalo wynalezienie zamka blyskawicznego, znacznie 
przl:wyzsza to, co kiedykolwiek osiqgnie wielu fizyk6w teoretyk6w" 
(s. 103). 

Jednym z ciekawych efekt6w stosowania technik obserwacyjnych 
do badania wszechswiata jest pojawianie sit;' dokladnosci i niedoklad
nosci w niespodziewanych zagadnieniach i niespodziewanych roz
miarach. Na przyklad za pomocq radioteleskop6w mozna by wykrye 
parowanie czarnej dziury mniejszej od jqdra atomowego w odlegJo
sci 2 min lat swietlnych (s. 219). DJa pewnych pulsar6w mozna od
krye ruch 0 prt;'dkosci 3 milimetr6w na godzint;' (s. 225) i przemiesz
czenie sit;' ich skorupy 0 kilka mikrometr6w (s. 95). Jednoczesnie jed
na z podstawowych wielkosci kosmologicznych ww, oznaczajqca sto
sunek gt;'stosci wszechSwiata do jego gt;'stosci krytycznej, jest szaco
wana w granicach od 0,2 do 1 (s. 228). Pomiary tzw. czasu Hubble' a, 
innej podstawowej wielkosci, zawierajq sit;' w przedziale od 14 do 20 
miliard6w lat. Rees pisze: "To zenujqce, ze tak podstawowa liczba jest 
znana z tak malq precyzjq, podczas gdy inne wielkosci astronomicz
ne okreslono z dokladnosciq do 15 miejsc po przecinku" (171). 

Rees poswit;'ca wiele uwag zasadzie antropicznej. Zgadza sit;' on 
z Dicke' em, ze zbieznosci wsrod stalych fizycznych wykryte przez 
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Diraca nie Sq wyjqtkowym zbiegiem okolicznosci, ale raczej czyms 
oczywistym (s. 271). Nasz swiat, kt6ry obserwujemy, musi byc taki, 
jaki jest, bo inaczej my nie moglibysmy istniec. Sam Rees tez badal 
pewne kosmiczne zbiegi okolicznosci, aby stwierdzic, ze wiele z nieh 
ma proste wyjasnienie fizyczne. Twierdzi on jednak, ze niekt6re z tyeh 
zbieg6w okolicznosci majq rzeczywiscie antropiczne znaczenie. 

Au tor slusznie proponuje zmian~ nazwy z "zasad y" na "r 0 z u
mow a n i e" an tropiczne; zasadq nazywa si~ bowiem zwykle zaloze
nie sluzqce wyjasnianiu innych zjawisk, natomiast "zasada antropicz
na" sama potrzebuje wyjasnienia. Zgodnie z zalozeniem milczenia 
o Bogu , Rees odrzuca mocne rozumowanie antropiczne, kt6re pro
wadzilo do wniosku, ze obserwowane "subtelne dostrojenie" r6znych 
wielkosci wyst~pujqcych w naszym wszechswiecie jest dowodem ce
lowego dzialania Wyzszej Istoty. Uwaza on natomiast, ze slabe rozu
mowanie antropiczne nie jest tautologiq i wzbogaca naSZq wiedz~. 
Trzeba jednak dla zaobserwowanych zbieznosci szukac wyjasnien, 
kt6re mieszczq si~ w zakresie nauki . Widzimy za tem u naszego auto
ra wyrazne opowiedzenie si~ za pozytywizmem metodologicznym 
tam, gdzie niekt6rzy stosujq argument God of thegapes - Boga do zaty
kania dziur w naszej wiedzy. 

Rees przyjmuje hipotez~ metawszechswiata, czyli nieskonezone
go zbioru wszechswiat6w. Is tnienie wsr6d nich naszego wszechswia
ta , w kt6rym panujq warunki przyjazne zyciu, nie byloby w ramach 
tej hipotezy niczym dziwnym. Powstawanie nowych wszechswiat6w 
w metawszechswiecie rzqdziloby si~, wedlug niekt6rych uczonych, 
zasadami doboru naturalnego. Taka hipoteza, ehociaz nalezy do dzie
dziny spekulacji, pozwalalaby formulowac pewne sprawdzalne prze
widywania. Okazllje si~ zatem, l.e hipoteza, kt6ra poczq tkowo wyda
wala si~ filozoficznq alternatywq dla wyjasnienia w ramach mocnego 
rozumowania antropicznego, ma szans~ stac si~ hipotezq naukowq. 

Trzeba pogodzic si~ z tym, ze w fizyce nierzadko musimy poslugi
wac si~ hipotezami, kt6rych prawdziwosc nie jest latwa do spraw
dzenia. Stanislaw Ulam, polski matematyk, pisat, ze w fizyee, prze
ciwnie nil. w matematyce, trudno jest zdobyc dowody nieis tnienia. 
Musimy wi~c uznac niepewnosc istnienia pewnych obiekt6w fizycz
nych Illb prawdziwosc pewnych teorii . Zdajqc sobie z tego spraw~, 

Rees pisze: "Nieobecnosc dowod6w nie jest dowodem nieobecnosei" 
(s. 39,221). 

Moze ktos bylby sklonny obdarzyc metawszeehswiat ceehami ab
solutu i hipotez~ Reesa trak towac jako tez~ fiJozoficznq. Nie sqdz~ jed
nak, by bylo to sluszne podejscie. Metawszechswiat jest opisywany 
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w terminach fjzyki i kosmologii i jego "absolutnosc" nie r6Zni si~ wie
le od "absolutnosci" naszego wszechSwiata. Po przeczytaniu ksiqzki 
Reesa odnosi si~ wrazenie, ze rozumowanie antropiczne nie jest tak 
trywialne, jak sqdzq zarowno zwolennicy jego mocnej wersji, przyj
mujqcy, ze dostarcza nam ono prostego i niezbitego dowodu na to , ze 
Bog musial celowo stworzyc nasz wszechswiat, jak i przeciwnicy tego 
wyjasnienia, ktorzy twierdz'l, ze rozumowanie antropiczne jest ro
dzajem tautologii i nic ciekawego nie moze z niego wynikn'lc. 

Wielu uczonych zajmujqcych si~ popularyzacjq wiedzy latwo 
wpada w nal6g filozofowania w przekonaniu, ze wiedza, jakq posie
dE w ramach metod naukowych, upowaznia ich do wypowiadania 
si~ na temat natury bytu i innych kwestii filozoficznych. Rees jest w tej 
sprawie raczej sceptyczny. Pisze: "Gdy przedstawiciele nauk przyrod
niczych wkraczaj'l na teren teologii lub filozofii, efektem tego moze 
byc zenujqca naiwnosc lub dogmatyzm" (5.17). Mam wrazenie, ze 
Reesowi udalo si~ zastosowac swojq zasad~ i uniknqc wiklania si~ 
w rozwazania, kt6re wykraczajq poza kompetencje przedstawiciela 
nauk scislych. Udalo si~, mimo ze - za namowq wydawcy - "pospe
kulowal" nieco i dotknql pewnych kontrowersyjnych zagad nien. 

Rees sceptycznie wyraza si~ rowniez na temat wzajemnego od
dziaJywania kosmologii, filozofii i religii (s. 183). Twierdzi, ze nie wy
gl'lda ono teraz znaczqco inaczej niz w czasach Newtona. Niekoniecz
nie musimy si~ z nim zgodzic, ale trzeba docenic jego swiadomosc 
granic, w jakich zamkni~te Sq poszczegolne dziedziny wiedzy. Naj
bardziej filozoficznym zdaniem z ksiqzki Reesa jest przytoczone przez 
niego s twie rdzenie innego kosmologa, Josepha Silka: "Pokora w obli
czu wielkich, trudnych zagadek jest prawdziwq filozofi q, jakq ma do 
zaoferowania wspolczesna fizyka" (s . 17). Przykladow pokory - i to 
wlasnie nie tyle uczonych, ile samej kosmologii - omawiana ksiqzka 
dostarcza w obfitosci. JesE ktos po jej przeczytaniu zapragnie filozo
fowac, nie zabraknie mu tematow. 

Opowiadajqc histori~ kosmosu i kosmologii, Rees wspomina tak
ze 0 wlasnych badaniach, jest bowiem jednym z tych, ktorzy w tej 
historii maJq wazny udziai. ZajmowaJ si~ analizq statystyki przesu
ni~c ku czerwieni kwazar6w (s. 59), efektami zwiqzanymi z zapada
niem si~ kosmosu (5. 230) oraz z wiecznie rozszerzaji)cym si~ wszech
5wiatem (s. 234). Szczegolnym obiektem zainteresowan Reesa Sq czar
ne dziury. Rees zajmowal si~ ich obserwacjq, wniosl tel. pewien wklad 
do teorii tych obiektow rozwijanej przez Hawkinga. Poswi~cil im na
pisanq wspolnie z M. Begelmanem ksiqzk~ (przetlumaczonq ostatnio 
na j~zyk polski) Ta sila fatalna. Czarne dziury we Wszechswiecie. Rowniez 
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w Przed poczqtklem problematyka ta zajmuje sporo miejsca, czarne 
dziury S'l bowiem waznymi obiektami naszego wszechswiata i mog'l 
bye zalC)zkami innych wszech§wiatow. 

Mimo zaci~cia popularyzatorskiego, ksiC)zka Reesa daje wi~cej sa
tysfakcji przygotowanemu czytelnikowi, gdyz autor nie opisuje w spo
sob podr~cznikowy kolejnych etapow rozwoju kosmosu, ale raczej 
przedstawia his tori~ wzajemnych oddzialywaii. mi~dzy fizykC), astro
nomiC) obserwacyjnC) i teoretyczn'l a kosmologiC). Zaprasza nas w ten 
spos6b do udzialu w prawdziwej przygodzie tropienia prawdy 0 prze
szlosci, terazniejszosci i przyszlosci naszego wszechswiata. A moze
nie tylko naszego... 

KS , ZBIGNIEW WOLAK, ur, 1957, dr filozofii , wyklad owca logiki i fil ozofi i w Instytucie 
Teologicznym w Tarnm-vie, Wydal: Neolomizm a szkola Iwowsko-warszawska (1993), Logikn 
i metafilowfia (red " 1995), 

POLSKA WIERSZEM 
KrzysztoJ Biedrzycki 

Andrzej Wajda, PAN TADEUSZ 

Nikt juz tak nie potrafi zmagae si~ z PolskC) i polskosci'l jak An
drzej Wajda, Najwi~ksze filmy tego rezysera dotyczyly spraw naro
dowych i - 0 paradoksie! - to one, a nie te podpierajC)ce si~ literatur'l 
powszechnC), byly uniwersalne (dodajmy od razu, ze inaczej bywalo 
w teatrze), W polskim partykularzu Wajda odnajdywal i odnajduje 
prawd~ 0 czlowieku. A przy tym istotnie przejmuje si~ historiC) naro
du nad Wisl'l , b~dqc wizjonerem, przyjmuje postaw~ proroka (czy 
wolno powiedziee: wieszcza?), kt6ry posiada prawo wymierzac Pola
kom sprawiedJiwose. 

Polska jest dla Wajdy wyzwaniem, a zarazem zagadkq: jak zrozu
miec jej tragicznq histori~, wszystkie jej uwiklania, nade wszystko zas 
jak zrozumiee samych rodakow, ktorzy bywajC) wspaniali w swoich 
cnotach, a bywaj'l tez straszni, gdy tylko wylazi z nich duma sarmac
kosO Co ciekawe, gdy raz rezyser - pod natchnieniem chwili - spr6
bowal sprawic Polakom wizerunek pi~kny i patetyczny, osiC)gnql re
zultat cokolwiek kontrowersyjny: Czlowlek z zelaza jest doskonalym 
dzieckiem swojego czasu, ale jako dzielo slabo si~ broni, C6Z, Wajda 
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raczej wiedzie swoj rodowod ze Siowackiego (az dziw, ze chyba ni
gdy go nie wystawial), Wyspianskiego i Zeromskiego anizeli z Sien
kiewicza (a przeciez, co od razu zauwazono, jego Stocznia stala si~ 
Jasnq Gor'!), Nie krzepienie serc jest jego powolaniem, lecz rozdrapy
wanie ran, Wajda nawet chcialby byc anielski, ale co rusz dostrzega 
w narodzie cechy jesli juz nie od razu diabelskie, to przynajmniej male, 
pospolite i paskudne, 

Tworca Wesela od wielu lat odczuwal potrzeb~ powiedzenia, co 
teraz, w III Rzeczypospolitej, u schylku tysi,!clecia mysli 0 Polsce i Po
lakach, Pr6bowal od nowa si~ zmierzyc i z his tori,!, i ze wspolczesno
sci,!, ale jakos nie wychodzilo, Od czasu Dantona nie zrobil filmu wiel
kiego, od czasu Korczaka pozostawial widzow nie tylko w rozczaro
waniu, ale nawet w pewnym zazenowaniu, Po prostu mistrz nie po
trafil znaleic j~zyka do wyrazenia tego, co chcial powiedziec. I otoz 
znalazl! 

Kto by pomyslal, ze sil Andrzejowi Wajdzie przyda Mickiewicz? 
A jesli juz, to akurat Pan Tadeusz? Owszem, poemat Do Matki-Polki, 
najtragiczniejszy i najokrutniejszy wiersz napisany po polsku, za
wsze tw6rcy Kanalu przyswiecal swojq wizjq dziej6w, Mozna sobie 
bylo wyobrazic Konrada Wallenroda pod r~kq autora filmowych Po
piol6w, Mozna bylo oczekiwac wystawienia Dziad6w przez insceni
zatora Bies6w (gdyby byl poszedl tropem interpretacji Mitosza), Ale 
Pan Tadeusz? Ten narodowy romans w sielankowej scenerii? Ktoz 
mogl uwierzyc nie tylko w powodzenie, ale i w sens takiego przed
si~wzj~cia? 

Tymczasem dla Wajdy wlasnie Pan Tadeusz stal si~ motywem i pre
tekstem do przeprowadzenia narodowego rachunku sumienia, Az tak! 

Wybor poematu jest dobrym alibi - prawie kazdy, kto przez szko
I~ przeszedl, jakos tam Pana Tadeusza kojarzy, wobec czego gra z wi
dzem rozpoczyna si~ od szybkiego porozumienia, ze Litwa-ojczyzna, 
ze So plica i Horeszko, ze Gerwazy i Protazy, ze niediwiedz i ze na
tenczas Wojski." Gdy od poczqtku wiadomo, 0 co chodzi, latwiej 
o szybkie porozumienie. 

Wazniejsze jednak jest cos innego, Poemat pozwolil na wprowa
dzenie niezb~dnego w tym filmie dystansu. Bajkowy swiat, w kt6rym 
gada si~ wierszem, jest na tyle nierealny, ze powaga przeslania zosta
je jakby wzi~ta w nawias. Zresztq i drugi chwyt fabularny stuzy pod
kresleniu umownosci: w filmie cala historia jest odczytywana przez 
samego Mickiewicza, a zatem "nieprawdziwosc" zostaje bardzo rady
kalnie wyeksponowana, Wszystko jest tylko grq w Soplicowo. A co z tej 
gry wyniknie, zobaczymy." Ciekawe, jak bardzo ten chwyt trqci" . post
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modernizmem wraz z jego fascynacjij sztucznosciij rozwiijza n formal
nych. Tutaj jednak sztucznosc jest dopiero punktem wyjscia . 

Dialogu wierszem nie musiaJ si~ Wajda obawiac, bo przeciez ze 
znakomitym skutkiem przeprowadzit ten eksperyment w Weseh!. Tak 
jak tam, wiersz wyznacza rytm dziela. Wiad omo, 0 ilei spokojniejszy 
i dostojniejszy tutaj. Melodia dialog6w od razu powoduje, iz caly so
plicowski swiat zostaje wiijczony w jakis pot~zny trans. Nie przypad
kiem na rytm mowy naklada si~ polonez (Wojciecha Kilara), kt6ry 
ogarnia wszystkich - nie tylko w finale . Przez caiy czas bohaterowie 
filmu sij pogrijzeni jakby w tancu, kt6ry wymusza na nich takie, a nie 
inne gesty i zachowania. To Sij marionety, wyuczone swoich rol- spo
lecznych, narodowych, obyczajowych. Juz tuta j widac wyrainy rys 
interpretacyjny. Umownosc pokazanego swiata oznacza jego jaskra
we skonwencjonalizowanie. Taki jest ten polski, szlachecki, sarmacki 
swiatek podporzqdkowany slicznemu rytmowi nie znoszijcego sprze
ciwu poloneza. Totez finalowy taniec z Pana Tadeusza u Wajdy przypo
mina chocholi tan z jego Wesela. Niewazne jest cwierc wieku roiniey. 

R6wnoezesnie wiersz w tym filmie brzmi bardzo naturalnie. Po 
prostu tak si~ m6wi w Soplicowie. I to jest druga strona tego samego 
dziela. Tam sztucznosc, umownosc, fatalne uwiklanie bohater6w, tu
taj - pi~kno nieskalanej polszezyzny, naturalnosc, nostalgia, idylla 
narodowa, raj. Film Wajdy jest jednoczesnie pamfletem i pi~knij baj
kij. Wyraza tylez t~sknot~ za ideaJem, co idealu niedostatek. Z jednej 
strony swiat jest tu "cudownym ogrodem" (ogr6dek Zosi pokazany 
jest zupelnie jak u Mehoffera, nawet motyle sij w nim nadzwyczaj
ne), z drugiej - zdominowany jes t przez patos tragizmu (co oddane 
jest gestem grottgerowskim). A posrodku pobrzmiewa jedna wielka 
drwina. Pan Tadeusz jest tu gorzko-smieszny, jakby wyszedl spod pi6
ra zlosliwego Fredry, albo nawet spod pi6ra samego Gombrowieza. 

Krytycy cz~s to por6wnywali Tmns-Atlantyk do Mickiewiczowskie
go poematu , eo zlosciJo autora powiesci. No bo istotnie naduzyciem 
byloby szukanie doslownych paralel, ale mimo wszystkich r6znic duch 
obu utwor6w jest przeciez podobny, oczywiseie u Combrowicza w ma
nierze przesmiewezej, nie nostalgicznej. I to wlasnie wychodzi na plan 
pierwszy u Wajdy. 

Boy pisal, jak to po odj~ciu pi~knego wiersza ujaw nia s i~ cala nie
romantyezna prozaicznosc akcji Pana Tadeusza. Wajda, preparujijc samq 
fabul~ , tym bardziej ujawnia banal rozgrywanej w Soplieowie histo
rii. Pomagaj'l mu w tym niemal bez wyjijtku swietni aktorzy, tworzij
cy kreacje malych ludzi w malym, prowincjonalnym swiecie, ludzi 
uwiklanyeh w skrojone na ich miar~ perypetie. Unosi si ~ nad nimi 
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niezrozu mialy dla nieh Ouch Dziej6w, domagajqey si~ dzialania, ofia
ry, a nawet - 0 zgrozo' - mqdrosei . 

Powiedzmy brutalnie: w filmie Wajdy Soplicowo to w istoeie dom 
wariat6w, nie ma tu osoby normalnej ezy ehocby godnej szaeunku. 
Nawet ksiqdz Robak nie jest weale wspanialym bohaterem roman
tycznym, w gl~bi duszy pozostaje Jaekiem Soplicq, tyle ze owladni~
tym innq niz kilkanascie la t wczesniej obsesjq: miejsee kobiety zaj~la 
Polska. Knuje, spiskuje, chce wzniecac powstanie, ale robi to w spo
s6b nieumiej ~ tny i w efekcie zalosny.Troch~ to Rambo w mnisim kap
turze, choc w istocie zawsze t~py szlacheiura . Oczywiseie patetyczna 
jest jego smier<=, ale ealy patos sprowadza si~ do gestu umierania 
he rosem trzeba byc do kofKa, lepiej pi~knie umrzec nil, ehocby pod
jqCpr6b~ leczenia. Obsadzenie w tej roli Boguslawa Lindy jest deey
zjq znamiennq. Uosobienie polskiej (z natury cokolwiek siermi~znej) 
wersji ki na akcji lat 90., postac kojarzqca si~ z siiq, a takZe - 0 czym s i~ 
juz mniej pami~ta - jede n z gl6w nych aktor6w kilku waznych film6w 
"moralnego niepokoju" z poczq tku poprzedniej dekady, obdarza po
stac Robaka cechami wsp6lczesnego czlowieka silnego (czy raczej: jak 
eztowiek silny jest postrzegany), pozbawionego w'-}tpliwosei, bez reszty 
owiadni~ tego ideq, a r6wnoczesnie za nic sobie majqcego strach i b61. 
Nieprzypadkowe jes t wi~c powyzsze przyr6wnanie go do Rambo. 
Przepraszam, jesli zabrzmialo na zbyt ostro. 

Dzi~ki niezr6wnanej kreacji Daniela Olbryehskiego (kt6ry od daw
na nie m6g1 znalezc wlasciwej dla siebie roli) gi6wnym bohaterem 
filmu stat si~ Gerwazy. Tutaj przepojony b6lem, msciwy, okrutny 
i t~ py - obronea czci zamordowanego przez Jacka Stolnika . Zn6w czlo
wiek owladni~ty obsesjq Wlasciwie nie przytomny z nienawisci. 
A przy tym do szpiku kosci Sarmata. Wiedzqey, jak si~ mseic, i poza 
swojq obsesjq nie szukajqcy zadnego zrozumienia dla ludzi ani dla 
swiata. Dlatego to on je t postaciq tragicznC) w sekwencji smierci Ro
baka - bo jako jedyny zosta je wytrqcony ze spolecznej i mentalneJ 
roIL Jego swiat obraca si~ w ruin~, gdy musi przebaczyc Jaekowi. 

Pozostale postaci nie przekraezajq granie swojej komieznosci. S~
dzia (Andrze j Seweryn) ze swoim "jakos to b~dzie" to "czlowiek po
cciwy", ale niezbyt rozgarru ~ ty, dobry gospodarz, choc 0 umyslowo
sci, delikatnie m6wiC)c, ograniezonej, nie m6wiqe juz 0 jego wyczuciu 
moralnosci . Hrabia (Marek Kondrat) to fircyk na koniu w kropki, ty
lez sentymentalny pi~knoduch, co zbIazowany, postmodernistyczny 
ka botyn. Tadeusz (Michal Zebrowski) jest raczej malo in teligen tnym 
mlodziencem z wyrazem twarzy wiecznie zdziwionego dzieeiaka, kt6
ry chyba tak naprawd~ to nawet koehac nie potrafi, tylko szuka na
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rzeczonej, bo tak by trzeba bylo. W istocie zupeinie to bezwolna per
sona. Major Plu t (Krzysztof Globisz), wiadomo - szelma, renegat, Po
lak co zmoskwicial. Coi mowie 0 szlachcie z Dobrzyna. Jedyny Ma
ciek Rozeczka Uerzy Binczycki) jest m'ldry, wi~c zakrzykn'le moze 
tylko: "a glupi, a glupi, a glupi wy!". I nic wi~cej. 

S'l jeszcze kobiety. Zosia, coz tu duzo !Dowie, g'lska. lone panie 
w tio zepchni~te, choe u Wajdy lepiej widoczne niz u Mickiewicza, 
ale tei glupiutkie, co z ich twarzyczek mozna wyczy tae (przesmiesz
ny epizodzik Marii Ciunelis), albo - jesli swoje wiedz'l - nieme i dys
kretne w tym samczym swiecie (jak kawiarka Krystyny Zachwatowicz, 
kolejny znacz'lcy epizod, strainiczk'l obyczaju jest tu wia sciwie ka
wiarka, nie S~dzia). I w tym wszystkim Telimena. Graiyna Szapotow
ska potrafita z kokoty wykreowac kobiet~. Tutaj Telimena jest jedyn'l 
kobiet'l przegranq, bo jako jedyna nie potrafi si ~ przystosowae do 
swiata m~zczyzn zaj~tych tylko sob'l . Ona jedna jest swiadoma sie
bie, a przeciez wie, iz jedyna jej szansa to znalezienie m~za, co dla 
podstarzalej ciotuni nie jest takie latwe. Leci na Tadeuszka, troch~ z wy
rachowania, troch~ z prozaicznej chuci, ale i ze szczerej sympatii (czy 
to od razu milose, mozna si~ zastanawiae). Coz, skoro i z jego, bez
wolnego, strony spotka j'l odrzucenie. Tak naprawd~ to w Soplicowie 
tylko Telimenie nalezaloby wspotczuc Jest tak smieszna, gdy oblaz'l 
j'l mrowki, a przeciez nie smiechu jest warta, bo jako jedyna nigdy, 
nawet przy m~iu, nie dostosuje si~ w pelni do narzuconych jej praw 
otaczaj'lcego Swiata. Gada wierszem, bo wszyscy tak mowiq, taI1czy 
poloneza, bo tak trzeba, b~dzie zon'l, bo tylko ta rola jest przewidzia
na dla niej , kobiety, ale zawsze jest i b~dzie nieszcz~sjjwa . Choe, praw
d~ mowi'lc, tez glupia. 

W tak po gombrowiczowsku zobaczonym Soplicowie bitwa staje 
si~ kup'l. Nie ma co prawda wybuchu smiechu, ale jest ogolne pomie
szanie, koncz'lce si~ wprawdzie patetyczn'l ohar'l, ale burz'lce i kom
promituj'lce ow stary swiat zmurszatej sarmackiej formy. 

Sarkazm niby zostaje przetamany w finale, ale - mozna sobie zadae 
pytanie, czy naprawd~, skoro koncowy optymizm opatrzony jest tylo
ma znakami w'ltpienia. Rainy marsz legionistow i witaj'lcy ich bocian 
na t'lce (sk'ldin'ld dowcipnie "zrymowany" z kolorystyk'l ich mundu
row) musz'l tr'lcie ironi'l, skoro wiemy, jak rok ow mial si~ skonczyc. 
Tutaj i sam Wajda z Papia/ami si~ przypomina, i w filmie swiadkiem kl~
ski jest czytaj'lcy swoj poemat Mickiewicz, a wraz z nim bohaterowie
starsi 0 dziesi~ciolecia , wygnani z ojczyzny, schorowani, zgorzkniali, 
poszarzali, jak u Kantora w Umar/ej klasie. Nie, sarkazm, wbrew bezro
zumnym Izom na widowni, pozostanie glownym tonem filmu. 
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Idylla jest stanem poz'l danym, tli'skni sili' za ni'l. N atura Litwy-oj
czyzny jest rajska. Chcialoby sili', by sarmacka rzeczywistosc tez taka 
byla. Ale to jest tylko tli'si<nota za nie istniej'lcym. Wbrew odczytaniu 
Milosza, Wajda nie poszukiwal w Panu Tadeu szu metafizyki. Sa, na
wet religja ograniczona jest u niego tylko do formy i obyczaju (totez 
musi sili' w Soplicowie znaleic Ostrobramska), ksiqdz Robak nie 080

gu opowiada, tylko 0 Polsce. Natura jest cudownym pejzazem (wspa
niale wykreowanym przez zdjli'cia Pawla Edelmana - ilez tu inspira
cji: i Chelmonski, i rodzajowe malarstwo rom antyczne, i impresjo
nizrn), ale jak wszystko w tej historii zmitologjzowanyrn i niepraw
dziwym. To tylko urocze tlo. Cra toczy sili' mili'dzy ludzmi. A ludzie Sq 
albo gtupi, albo podli, alba maJi. 

Polska wierszem m6wiona jes t r6wnoczesnie idyllicznym mitem 
i wykoslawionym konterfektem tkwiqcego w n arodzie sarmatyzmu. 
Pan Tadeusz Wajdy jest filmem bardzo smiesznym, a r6wnoczesnie 
poprzez sw6j sarkazm gorzkim. Jes t wyrazem przywiqzania do tra
dycji, wtopienia w polskosc, tli'si<noty za Polska czystq i nieskalanq, 
a r6wnoczesnie rozrachunkiem z glupotq, zaciekiosciq, bezmys\nosciq 
i pospolitym zlem tkwi'lcymi w Polaku. 

W takiej wizji ujrzala sili' Trzecia Rzeczpospolita na swe dziesili'
ciolecie. 

KRZYSZT()F BIEDRZYCKI, ur. 1960, krytyk i historyk Iiteratury, pracownik Ins ty tutu 
Filologii l'o lsk ie j UJ. Wydal m .in. Swiat poezji Stanis/awa BarOl1cwka. 

Z KSlf\ZEK NADESLANYCH 

CZYTELNIK 
Fernand Braude l, Historia i trwanie, przet. Bronislaw Geremek, przedmowa Bronislaw 

Gercmek i Witold Kula, wyd. II, seria: N(JVJY Syl7lpozjon, 1999 
jcrzy Giedroyc, juliusz Mieroszewski , Listy 1949-1956, cz. I-II, wybral i wst~pem poprze

dzil Krzysztof Pomian, se ria: Archiwum "Kultu ry", t. 6, 1999 
Claudio Magris, Dunaj, przet joanna Ugniewska, Anna Osm6Jska-M~trak, 1999 
Maurice Merleau-Ponty, Proza swiala. Esej 0 mowie, seria: Nowy Sympozjon , 1999 
Janusz Piekalkiewicz, Dzieje szpiegostwa, 1999 
Rudiger Safranski, Zio. DramatlUo/nosci, przet. Ireneusz Kan ia, seria : Nowy Sympozjon, 1999 
Adam Thorpe, U/ vertOI1 , prze!. Robert Sud61, seria: Nike, 1999 
Wito ld Zalewski, Zwiadowcy 5wiatla [eseje], 1999 

DOM WYDAWN ICZY REBIS 
Jonathan Caro ll, DlIrJle seree. Scel1a rillsze fi/mowe, przet. jacek Wietecki, 1999 
Thorn jones, Po skOI/czonej waice, prze!. Jan Karlowski, 1999 
David Lodge, Corzkie prawdy, przeJ. j acek Wietecki, 1999 
Alison Lurie, Sprawy zngraniczne, przet Przemyslaw Znaniecki, 1999 
Iris Murdoch, /edl/orozec, przet. Zuzanna Naczynska , seria: Mistrzowie literatl.<ry, 1999 
Nlida w krtitllrze, red. Przemyslaw Czaplinski, Pio tr Sliwinski, seria: konstatacje, 1999 
Erich Maria Remarque, Przystanek na horyzorlcie, przet. Andrzej Zawilski, seria: lvlistrz(JVJie 

Iiteraillry, 1999 

157 



ZDARZENIA - KSTI')ZKl- LUDZIE 

Peter Salowey, David J. Sluyter (redakcja), J<azwoj emoejol/all/y a inleligcl/ejn emociol/illna. 

Problemy edukneyjl/e, przel. tvlaciej Karpinski, 1999 


Jeanette Win terson, Szlukn i klamslwa . Utwor no Irzy glosy zc Sl'rosnym koniraplll zktcm, przel. 

Zbigniew Batko, 1999 


WYDAWNICTWO CZARNE 

Jurij AndruchowYCl, lVIoseovindn. Powiesc grozy, przel. Prz.e myslilw Tomanek, 2000 

Aug ustyn Baran, GlolUn wragn [opowiada niaJ, 1999 

Pawel Berkowski, Kobiela, pocilf,'? i krem Niven, 1999 

Natasza Goerke, Poiegnnnia plazmy, 2000 

Andrzej Stasiuk, Dziewirc. 1999 


WYDAWNICTWO "M " 
Bernard Bro, Wokol tajemniey Jezusa Ch ryslusa, przel. Ewa Koczwa nska-Milek,1999 
Lanza del Vasto, Buduj nrk~ , przel. Marek Przepi6rka, 1999 

Storey spad Gnzy. WybOr pism Bnrsnl1ujiusza, Jal/a, SlV. Dorotellszn z Gazy, przeJ. s. Malgorzata 


Borkowski! OSB, 1999 


WYDAWNICTWO WAB 

Izabela Filipiak, Tworeze pisanie dla mlodych panicll, 1999 

lVIlodzi kO/lea wicku. PokolCllic 2000 ezy Pokolcl/ic '89; Dzieei Woll/ego Rynku ezy Blokersi - arty


kuly z "Gazely WyborezeJ ", red. Marcin Piasecki, 1999 (wraz z: Agora S.A. i Arthur Andersen) 

John R. Searle, Umys/, jrzyk, spalcewis/lUo, przel. Dominika Ciesla, sena; Mastermil/ds, 1999 


(wraz z: Wydawnictwo CiS) 

Christian Skrzyposzek, Wolna Tryblilla, seria: archipelagi, 1999 


WYDAWN ICTWO " W DRODZE" 
Waldemar Borzes towski, Nocny sprzedawca mvocow [proza], 1999 

Zbigniew Jankowski, Powicdz, Rabbi, poslowie Adriana Szymanska, 1999 

David Torkington, Pelcr Call'DY. Prorok. WewlI~trzlle zllaezcnie modlilwy, przel. Justyna Crze


gorczyk,1999 

Jean Vanier, Kazda osabn jest historiq Swifllf. przel. Katarzyna i Piot r Wierzchoslawscy, 1999 

O. Michal ZioIo, Bobry Pana Boga i inne opowiesei, 1999 


REDAKClA WYDAWNICTW KUL 

Stanislaw Butnicki, WspOttlnicnia Polaka z tolwy, oprac. Jadwiga Plewko, 1999 


Wojciech Kaczmarek, Zlaman(' pieez~eie Koseiola. Inspiraeje bib/ijnc w dramalurgii /'dlodcj Pol

Ekorazwc5j gminy Jozej no Roz/oczu , pod redakcj~ Stefana Kozlowskiego, 1999 


ski,1999 
Kosci61 XX wieku Rozll1o"n) Ewy. K. Cznczkowskiej, Ksi~garnia sw.Jacka, Katowice 1999. 
List do Gnlnl6w, tium ., wst~p j komentarz 0 . Hugolin Langkammer OFM, sena : Biblia Lubel

ska, 1999 

Lisl do Rzymian , tlum., wst~p i komentarz o. Hu golin Langka mmer OFM, seria : Biblia Lu


Oskar MiJosz, Misleria, wyb6r i wst~p Irena Slawinska, przeklad Ire na Slawinska, Broni


Adolf Nowaczyz'tski, Naj!,i~kniejszy czlowiek I1Icgo !,oko/enia - Brat Albert [1936], wst~p i Opeac. 


belska, 1999 


slawa Ostrowska, przygotowal d o wydania Wojciech Kaczmarek, 1999 


Jakub A. Malik, 1999 

Wadaw Pyczek, }crozolill1o Sioneczna JUIiUSZil Siowackiego, 1999 

Adam Rodzinski, Na orbitaclz wartasci leseje], 1998 

Satanizm, rock, narkoma"ia, seks, pod red. Antoniego J. N owaka OFM, 1999 

Ks. Bogdan Sta naszek, Duchowiellslwo Dieeezji SandOll1ierskiej w lalacil 1918-1939, 1999 

Ks. Jozef Szczypa, Jan Pawel Woraniez. Kerygll1nlllarodow)l i !,at riotyczIlY, 1999 

Ks, lerzy Szymolon, Lrk i jascynaeja. Osobowoseiowe korelnly Ifkt< i joscynacji w !,rzeiyeill reli


gijny,m, 1999 

Sw. Augustyna traklat ,,0 muzyce", wst~p i przeklad Leon Witkowski, redakcja Remigiusz 


Popowski SOB, 1999 

W swiecie dziccka, red , Boguslawa Lachowska, Micha l Grygielski, 1999 
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Marlan Wand rasz, Religijnosc a paslawa wobec choroln;. Bndania pacjcllt6w Z c"orobnmi 110WO

tworowynll , 1999 
Wiara i row m. ReJleksje lI(ld enCljklikq jana Paw/a II "Fides el ralio", red. Gabriel Witaszek 

CSsR,1 999 
Krystyna Za rzycka-Stancza k, Idem alilcr. Przyb/i:i:enia owidinliskie, 1999 
Waclaw Zarzycki, Biskllp Adam Naruszewicz - iliminar: po/skiego Oswieeenia, 1999 
Zygmunt Zielinski, Po/ska dWlldziestego wiekll. Kosci6/ - Narvd - Mniejszosci, seria: Kosei6/ 

kalolicki 1V d:iejaeh pGlistw i spoleew istw, tom 3, 1999 
Zycic ref l~~ijlle w Bib/ii, red. Gabriel Witaszek CSsR, 1999 

TOWARZYSTWO N AUKOWE KUL 
Waclaw Borowy, 0 poe:ji Mickiewicza, wyd. j[ uzup., 1999 
Pomirdzy etykq n I'oli tykq. 80 la t socjologi; w KUL (1918-1998), pod red . Elibiety Halas, 1999 

Summary 
What constitutes the main propellant of economic and civilizational develop

ment in the modern world is science and learning. Unfortunately enough, these 
domains of social life, ones of su ch crucial importance, seem to have been at a low 
ebb in Poland for the last decade. An outs ta nd ing physicist Lukasz Turski takes up 
questions as to the causes of this unsatisfactory state of affairs and, above all, as to 
changes in the system of higher education and learning that need to be made if 
Poland is to catch up with the world's foref ron t. 

His considerations provide a starting point for a broad discussion among scho
lars representing variou s fields of learning and belonging to different schola rly 
traditions. In their talk with Jaroslaw Gowin two cabinet ministers: Minister of 
Science - Andrzej Wiszniewski and Vice-minister of National Education - Jerzy 
Zdrada seek to confute professor Turski's cha rge that the state is doing little to 
work out a coheren t policy which to adopt in rega rd of higher education establi
shments. A historian Marcin Kula depicts manifold organisa tional absurdities as 
well as moral ills tha t keep ailing Polish universities. A theologian F. Tomasz Wfi.
clawski recalls the necessi ty of counterbalancing administrative and financial re
form with a concern for universities' primary mission . A philosopher Stefan Am
sterdamski shares his bitter experiences as form er Minister of Higher Education, 
pointing to the unwillingness of academic circles to accept thoroughgoing reform 
as it would tu rn against the less qualified from among them. A chemist Halina 
Abramczyk says that universities ough t to depart from conveying specialist know
ledge and embark on developing th e aptitude of permanent learning. A biolOgis t 
Ewa Bartnik warns aga inst a disquieting phenomenon of the ageing of the profes
sori J I staff who, for want of promising financial prospec ts, are in no position to 
rear a sufficient number o f successors. A physicist and chemist Zbigniew Ryszard 
Grabowski a lso favours thorough changes on the grounds o f the speedy rate of 
technolOgical progress. The debate is ap tly rounded off by F. Franciszek Kampka, 
Professor of Ca tholic Social Thought and Depu ty president of the Lublin Catholic 
University who, in a re f1ection on the role of a Catholic Univers ity in modern ti
mes, emphaSises the need to open up to learned disputes taking place across the 
world. 
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Besides, readers will come across Aniela Dylus discussion of the at titud e that 
the Church assumes toward unemployment, and subsequent parts of the series: 
Anna Swiderk6wna's on the Bible, Malgorzata Lukasiewicz's on literary critique, 
and Malgorzata Borkowska's OSS on the figures of the Desert Fathers. Finally, 
book reviewers write abou t the latest publications. 

Sommaire 
Les sciences e t J'education constituent Ie principal volant du developpement 

de I'economie et de la civilisation. Entre temps, notamment au cours de la der
niere decennie, ces domaines si importans de l'activite humaine semblent s'enfon
cer dans Ie marasme sur les bords de la Vistule. Quelles en sont les causes, et sur
tout quels changements s'i mposent au systeme de ['education superieure et au 
departement des sciences alors que la Pologne est appelee it rejoindre Ie groupe 
des pays les plus develop pes de la planete: teLIes sont les questions que se pose un 
eminent physicien, Lukasz Turski, dans son texte d'introduction. Ses reflexions 
ont fait l'objet au prealable d'une vaste discussion ou des scientifiques repn§sen
tant diverses disCiplines et traditions scientifiques ont pris la parole. Les reproches 
adresses it J'Etat par Ie Pro Turski sur une absence de politique envers les instituts 
superieurs, furent recuses dans un entretien accorde a Jaroslaw Gowin par deux 
membres du gouvernement: Andrzej Wiszniewski, ministre des sciences, et ]erzy 
Zdrada, vice-ministre de I'education nationale. Lhistorien Marcin Kula decntquant 
it lui les multiples absurdites au point de vue organisationnel et les maux dont 
souffre Ie milieu universitaire polonais sur Ie plan moral. Labbe Tomasz W~claw
ski, theologien, rappelle la 'necessite d'un equilibre entre des reformes a ca ractere 
structurel et financier d'une part, et Ie souci pour la mission fondamentale de l'uni
versite d'autre part. Stefa n Amsterdamski, philosophe, parle de ses decevantes 
experiences d'ancien ministre de l' Edu cation nationale et attire I'attention su r J'op
position du milieu academique a des reformes en profondeur qui leseraient les 
enseignants Ie moins qualifies. Halina Abramczyk, chimistre, signale que les uni
versites devraient sortir du modele de transmission des connaissances specialisees, 
et enseigner ['art d'une formation continue. Ewa Bartnik, biologiste, exprime son 
inquietude devant Ie vieillissement des cadres enseignants qui, vu leurs sa laires 
derisoires, ne sont pas en mesure de former des successeurs. Le physicien double 
du chimiste qu'est Zbigniew Ryszard Grabowski, se basant sur la vitesse impres
sionnante du developpement des sciences et des progres technologiques, se pro
nonce lui aussi pour des reformes hardies. Enfin, il revient a ['abbe Franciszek 
Kampka, professeur de I'enseignement social ca tholique et vice-recteur de !' uni
versite catholique de Lublin, de clore la discussion en faisant Ie point sur la situ
ation des universites en Pologne, apres avoir sou iigne la necessite de s'ouvrir aux 
debats scientifiques mondiaux, et insiste sur Ie role d'un etabLissement superieur 
catholique a notre epoque. 

En outre, les lecteurs pourront prendre connaissance des remarques d' Aniela 
Dylus sur la position de I'Eglise face au probleme du chomage, ainsi que des ru
briques habituelles de notre mensuel: Ie volet biblique d'Anna Swiderek, la page 
de critique litteraire de Malgorzata Lukasiewicz, les silhouet tes des "peres du desert" 
tracees par Malgorza ta Borkowska OSB et les recensions de livres. 
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Gcoroc S/ . d k 
Weigel Wla e 

nadziei 

II IOGRA II A..... (, ArIl I:A 
lANA PAW IA II 

George Weigel 
Swiadek nadziei 
Biografia Papiei:a 

Jana Pawta II 

Mam WlaieDie. Ze jest to nie tylko 
najlepsza z dotychczasowych 
monografii, ale ie jest ona z nimi 
~z niep0r6wnywalna. 

(Ks. Adam Boniec1d) 

Zaden biograf Papieie 
nie wykonal tak ogromnej pracy 
jak George Weigel. Zaden tez tak 
doglflbnie Die zrozumial znaczenia 
nauczania Jana Pawla II 
i rozlicznych podejmowanych 
przezefl dzialafl. 

(0. Maciej Zif}ba OP) 
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