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rof Karol Musiolzb:zradna bo-
sh analimwał (,TP" nr tSiOP)
siedern grzeóów glównych
uczrlni inaŃiw Polsce. Cytuiąc
premiera: .Mądrośc bez siĘ iest

},lie wasz

i

Niejeden uczelniany gmach,
niejedna biblioteka, cintrum
i laboratorium stały się
pomnikami zaradńvch
politycmie profesórów.

dr, ogę do ich doskonattrua. Blask uznarua iest
dla uczonego źródlem r)olvei energii l!,cz,8dy
bĘĘc,poĄża za jego zwodniczyń ŚvuUtlin1
kOńczyln3 6*o*a".1,.

Itby rynzy!, środovrisko nauki wpnaga
szczególne| oslony odpo[ityczne| zawicrurh"y;
tradycyjną izolacię kulqłłowmo dla pozoru
nawet w totŃtamych reżimach.

Dziś każde dziecko.w Polsce rozumie, że
poliĘka pięlura być nie może l nawet wq1,ko-
naniu idealistów jest ciqgĘ walką. Itżykiiwa,
YĘywa sPrytem i tulletern. Filtruie drtstęp
do infomacii, iej narzęclziemiest propas;md;.
Rządzi się prawem korryści, nie ncli.;ist te-
atrem, pudruie Eeczlvistość ,to.Ó*rrii do
przedstawienia, w kóryln ma wwapić. PcJiwk
szuta poldaslni, slowent i dzijarrie* kupri1.
życzliwość; na tym poltr wlasny lub grupiLlfi
cel zaws2e uświęca śrc,dki. Gdy polityczną
rolę odgrpva uczony, 51zechu ŃÓ po/.l"ia,
lecz odczl.rria po}ityczn], rzenrioslo ńa ocach
§we8o otocżenia.'Wnosi rlo uczelnianyclr sal
oparypolitycznego świa ta,.iusące anno,ńrę
roztnóu i wystąpień,Jego uczniowie, nśla-
dowry i pęciwniry czrrją się uprawnielri do
politrkowania na wlasnnl podwór}<u.

Gdy okaąmło sig że w świątyniach naŃi
sprawdzaią się poiiq,czne metody, amllirni
lrowego pokolenia szlio lepsze z weteranami.
Skutek; n;jona,lnośc, v}miana poglądów, try-
wazona o(ena, sprawiedliwy osąd - wsrystko
to ustępuie mieisca klłycznlrn dla polityh
sporom, ,kto komu", nizstrzyganym pnez
prawo silriiejszego. Zmil:a)ą barieryprrvzwo-
rtego zachowaŃai przestai€ dżiwic osaJzmie
1$.snych qpraw, pi.zyznailanie frndLsą. na
bliskiecele, derydówanie wedfugtainejtieĘ,
nie obiektyvnych receruji, opiniowanie dzieł
z_dbaloścĘ by konlruren§a nie rcsla w siłę.
Na"kowy zawód staje się pracą rv której nie
prawĄ lecz interes jst ńogowskarem i a-
gumentern w dyskusii.

Swiadonrość zagrożenir isurieje. Wydawana
przez PolsĘAkademię }Jaulibioszurka,,Do-
bre obyczajc w nauce'pIzvoomina, czego
uczonemu nie wolno, opis,r|ąc takty dnia Ó-
dziemego, Ale sklonnot,ć do politykowania
przynosi cerne zdobycze . Materialnyrozkwit
widoczny w uczelnianyt:h murach zawd;rię-
czamy T:tępol pracou,icie polityĘąroch
uczonych kształtujących l:gislację, walcząclch
o reguĘgry, zdob,ywaiąc},ch środki. Niepl-/y_
padkiem nruka i świat alaJemicki są jeĄ.ną
dzieilziną Ęcia publiczrręp zanądza"i i, p."lni
prz ez wlasnych przedstawicieli. Gdy wśl ód
dyskusii o kryzysie słszpny, iak krakowski
uniwersytet dosta|e w parlamencie niezapla-

1owanąpneźkonstyturyinego ministra hólną
dotację, podziwiamy poltyczną slrrtecznuśJ
uczonych.

\,Xl pogoni za grantem

Dzięki funduszom europejskim nauka w Pol-
sc€ rcą)ocryna nowy etap rozwoiu - miliardy
z Funduszy Op. ,aryinych zmienią stan matÓ.
nalny wićlu pracowni i profesorów. Pierwszy
wygral'Wroclaw, kórego nutki prerydent na
otarcie lez po Euopejskim InsĘrtucie Tech-
nologicarym_ zdobyl gigantyczną dotagę dla
wspien|ąryó go laęgów lokalnej naŃ. Za
strumieniem pieniędzy ciągnie rzesza uczo-
nych, Powstają.fantas ryczne projeĘ wczoraj
nieznane, dziś konieczne, wsĘ za zaprosze-
Ńami. Wkorytarzach nerwowo: komu dota,
:cją aparatura, druga posada, NawoFyłvanie do
soiuzu naŃi z polityĘ iest, iak wiilać, mocno
spóźnione, a mateńalna moĘwacia pneirzysta.
Wświecie inieresów i polityń nic ied;ak'd;mo
nie pnychodzi i mierrna fońm postaMprzed
namipPanie o obierywane srrkiery

_ 
Arecepta na wzrostprodukciiwnar:lłowym

hchu ,1est prosta jak przepis na dobre plony:
obfite zbiory wymagalą oclrony pól pvrd
kapryśnąpogoĄ (polityczną). Reguiysńtecz-
ile opanowane przez uczonych są balasten1
lcórego oduucenie graniczyz niemoźnościtr
ozeba byuznacniewygodne politycznie faĘ.
.ł{ajlepsze dziela nie powstaną w bogatych
)aboratonach,_lecz w tęgió głowach;które
naleźaloby hofubić. PońysĘ-nie urodzą się
lra wpllwowych sianowiskach, lecz wśńj
woĘch Ąskusji, które trzeba rozpalac.

{ażnychwynalazkównie kupuje się a pie-
niąda, niezbędna jest wyobnźnia uwoŃona
od materialnych więńw.

Jesteśmy środowiskiem ludzi
trniemy być pragmatyeni, bywamy,,poprawni
poliĘcznid' dla uzyskania możiwości wyko-
rywania nałkowych badali pasji tr4mającej
tas w napięciu, Nie czuiemy się bezpiecnie,
3Ą qposotrcm upmwiania ,,polityki naukowej"
vri insĘtucjach jest wyścig szczurów, Ltórynie
p,remiqe Ęłanów inielekru.

U.czeni (tarzy imlodzi) prowaĘ codzienną
watĘ o bFi, zffiiast cwicryć umysl wswobod-
nym roztrząsaniu naukowych kwesti! choćby
jedząc lrrrch. Mala nadzieja, abypompowme
tundmze zmienĘ sytuacię; prąpominanie
naturalnych zasad bnmi ,,niepolit|czŃe", gdy
liczy się interes. A młodzi sfuchalą i patrą.juZ
v.leilzą ż€ ktriera naukowa nie wymaga gerriu-
szu, a zdolności i pracowitość naiczę:ściej nie

lystarcią. Potrzebny iest.patron, kióry ma
dośćwpłyvu (politycznego), abydecyz,lewió
sprawach (etat, awars) bezpieczniepilotować.
Ithrówieśnirywuniwersytetań śririata mają
hudnie) - bęĄ oceniani za wartość twotz onyó
dziel i sumę umieiętności, ponieważ ich na-

'rl<owy lli§Ęz zalryłt,,po|_iryczrrego wsparcia"
wyPosarylchw rekomendacjg a jego nazwisko
wĄ tyle, ile dokonał, a nie wywJczfl.

_ 

Złory deszcz ńmduszy europejskicir dla na-
ulci okaźe się w najbliźsryń lataó interesem
Ącia dla wielu, spehti liczne marzenia, lecz
nie wystarcuy na Nobla- Może ta myil doda
si} nrlodym, zdezorientowmlrm na Śkrya-
w.miu życiowych interesów i pramień. To oni
zaludnĘ gmachybudowane ń Ńpofi tycznej
koniunkttrry i powinni .vrredńeć, ż; gdy walczŹ
ointeresyzilniast (.ddawaĆ się twórczei pncy,
marnulą nallepsze lata- o

+ Prol LUDWlr KoMoRoW§K| (ur 1948) jest
chemilriem, absolwentem UJ, byłlm proróktoren
i dziekanem W Politechni.e Wró.łnw<Li"i

bEarllna'] rektór Uniwerslłet"l"grł"*ń!!;
nie l<ryl §woich intencji - nauci potrzebia
iest polityka,

Polityk w nauce,
naukowiec wpoliĘce
Premier ceni popłcie środowiskł rrczonvch,
rekor wie, ile warta jest lyczliwoje po[t/ka.
Jakna tym wychodzi nauka w .za.i.l, lay
s9olecz11 oc_ela polityh daleka jept od eitu-
zjazmu? ProfJanusz A. Maicherei< w,,Gaze-
cieW}borczei" ( 14 maia 20'09 r.) bez żenady
stwierdze: ,,sytuagałv nauce prĄomina t9
,a(ą mamyrY demolcatycznej po|ityce - ce-
chuieią r}łwalizacia odmiennyĄ kofikrrencyi-
nyĄ prztciwstawnych koncepcji |poglądów
moryworłanych w znacznym stopniu Świato-
po8Ędowo, ideowo idoktrynalńe'i Czy taka
nauka zdolrn jest qpetniać misję oJkrywania
prawdyw otaczaiącym nas świecie?

_. 
W salaó wykladowych nie ma politryków

W_yznacza się imrclę oŻdobną na aladeŃacĘ
oharowuie syrnbolićzne honory. W nasąrm
środowisku prąrmiotnik .polityczny'' kÓla-
rzy się źle, bo z obcym sposobem ńyflŃ,
motywowan}rrn nie przez racjonalnośd lecz
pnez kontakty, idmlÓ69 uktiĄ sil, Uirła-
lony wświecie fason naukowego środowislo to
kwestionowanie pogĘdów, także wyglasrarrych
przez autoł/tety, poliryków nie wyĄczając.
Demor§tracia niezależności, szczera lub nie,
uchodzi za końeczne świadectwo rzetelności
naukowego warsztatu i nieułornności w docie-
kaniupmwdy.

, lĄ/olaŃe o wspóĘracę z politykami jest
konselwencią biegu wydarze* Wtadza no-
wei epoki óętnie kolzystń z pomory'tlczel .

ilanych lachowców; osĘa dawnej opozycii
z ochotą Popi€rała nowy lad. Profesomwie
często dystarrsowali domorosłych polityków,
pę.c 8a|u]eĘ nądowe III RP konkurołĄ
licz.bą akadem&ów z niejeilną rĄ wydzialu.

Angłżowanie profesońw w poliryĘ takZe
na malo ekspońowanych poldaĆh, mlalo
|[onsekwencie w uczelniac} - zdeimowało
łpolityki ódiuń, Widaćw czasań wolności
polityl..a moźr Ęć piękna - i nasza!

Uprawia|ący quaslpolityczną dzialalnośc
profesorowie nie musieli porzucać katedr.
Funkcj,onu|ąc w dwóch świitaĄ zrozumieĘ
jakwieĘ pnewagę daje im sztrlka osiągania
korzy.ści, iĄ w istócie jóst polityka. hzfrvofi
ręuĘ zdobyw"ania prońtow dla wlasne| ÓczeĘ
!Ękięo w.ydziĄ zaprryiaźnionei grupy. Ne-
jeden uczelŃany grnaĄ biblioteĘ centrum
i |abontońrm staĘ się pomnikami zaradnych
PoliĘcznie Profesońw

Cisza i zglełk
Gdy uczony staje na potiĘcznej scenie, a-
uwłĄ że świat akademicki jest beznadziej-
nie nieprrystosowany do biegu politycznych

]"y9*rł .[t"+y.t tend"n-ql .hńo"i,.t
koniecności. Nauka budowana jest w cisry,
ządzi się ntmyslem i krytycznym osądem,
wymaga na|szerszego dostępu do rzetelnei
intormacji, Poszukuje pmwdy, a jei nafiku-
tecznieFzą dzłvigrrią jest szerbka dyskusja.

Yryog" ueriwościw twoneniu ńasrych
dzbl i grałiedtiwości wosądzarriu cuĘch.
OdsŁnia slalrości swoich wyŃków, Ę otwierać

LuDwlK KoMoRowsKl

,,Cry wańojeszcze dyskutować o sprawach
szkolnictwa wyższego l nruki? Warto I tneba
nawet bardziej niź do tej pory Ponieważ
wkrótce pojawią się w Sejmie projekty
nowelizacji lub proporycje nowych ustaw
dotyczących tej problematyki''
- pisał rektor UJ Karol Musioł w,JP'' nr 18/09,
wylkzając siedem grzechów głównych polskiej
nauki i szkolnictwa wyższcgo. W numerze 20.
z prof. Musiołem polemizował Piotr Wasylczyk,
adiunkt Wydzlału Firyki UW.

,ą* ĘĘ
łn1 ,ł Gdy wśród dyskrrsji o lcryzysie słyszymy,

jak lcrakowski ulliwersyfet'dostaje ' '

} parlamencie niezaplanowaną prz,ez
konstytgryjrr"gg mińistra dotację,
podziwiamy polĘczną slrute czrrclść
ucZonych.


