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Okres życia polskich uczelni,
w których troska o jakość produkcji

zagubiła się w pogoni za ilościq -
ni eb e zpiecz n i e si ę przedłuża.

J.T. Stanisław§ki,r saĘryk (l99l)

Krakowski Kongres Nauki (czwarty w powo-
jennej historii), który odbył się we wrześniu

2017 roku, zamknął dwuletni okres wycze-

kiwania na kolejny projekt odnowy szkol-
nictwa wyższego. Sztandarowy p[an ozdobił
swoją twarzą sam wicepremier Jarosław
Gowin, wspierając ambitny zamiar kapitałem

doświadczeń potityka, a zarazem fi[ozo-

fa, wykształconego w najstarszej potskiej

A[ma Mater, doświadczonego w Cambridge,

który widział zapewne wszystko, co naj[ep-

sze w po[skich uczelniach i zagranicznych

wzorcach. Poznał potęgę rozumowania, siłę
oddziaływania idei oraz znaczenie doboru
języka stosownego do oko[iczności podejmo-

wanego dyskursu.

Brak cenzusu plofesorskiego wydawał
się _ekstrawagancją, lecz mógł pokazać tę
okoliczność jako swój atut. Człowiek nieuwi-
kłany potrafi zadawać pytania, z 1akłmi znają-
cemu uwarunkowania i zależności występować
nie uchodzi.

ffi NIESTEROWAINE MONSTRUM
Gdy stanął wśród uczelni zaludnionych

przez zastępy doświadczonych profesoróq

ffi,*ki, Mniemanologia stosowana, wyd. Ze-
bra, Waszawa 199l.

REFORMA NAUKI - NAUKA
REFORMY

FILOZOFIA I POLITYKA USTAWYAKADEMICKIEJ IN SPE

wicepremier miał prawo sądzić, że znane mu
są przynajmniej ramowe reguĘ i sny uniwer-
syteckie, zapamiętane z okresu ukończonych
w roku 1985 studiów. W roku 1990 musiał sĘ-
szeć, z jaką nadzieją witano pierwszą ustawę
akademicką nowych czasóq emanację marzei
z lat osiemdziesiątych o demokracji. Dążenia do
jej radykalnej zmiany arĘkułowano już przed
upłi.wem dekady, z inicjatylvy innego ministra
z Krakowa, Mirosława Handkego. Rzecz dojrze-
wała do roku 2005, gdy ujrzała światło dzien-
ne jako nowe, jednolite Prawo o szkolnictwie
wyższym, dzieło samych profesorów Niemal
natychmiast rozpoczęto z wielką energią jego
poprawianie (siłami innych profesorów dokona-
no tego już 6I razy). PomysĘ ulepszeń rodziĘ
się nie w Sejmie, Iecz na zapleczu aktualnego
ministra/profesora i narzucaĘ uczelniom krok
za krokiem kolejne regulacje , nakary, obowiąz,
l<l i narzędzia scalające z wolna system szkół
wyższych w niesterowalne monstrum, Panować
nad tym molochem ma bezpośrednio urząd
ministra otaz złożony aparat blisko 40 umoco-
wanych ustawowo, wyspecjalizowanych komi-
tetów, komisji, rad i zespołów Ę., a regulację
ma zapewniać ponad 80 rozporządzeń (przed
rokiem 2005 wystarczało ich kilka).

Sytuacja w uczelniach III RP rozwinęła się
więc inaczej, niż mógł to sobie wyobrażaćuczeń
księdza Tischnera - nie ku naturalnej swobodzie
świąĘń wiedzy, ale ku ich zniewoleniu. Procesu
tego nie wymuszała władza, lecz obserwowa-
Ly przez mistrza ,,lęk przed wolnością'l W nie-
wyobrażalny sposób sprawdzało się pozornie
absurdalne proroctwo ilustrowane słowami
z Dostojewskiego: skończy się na tym, że przynio-
sq nam swojq wolność do naszych nógi powiedzq:
weźcie nas raczej w niewolę i dajcie nam jeśćŻ.

Wicepremier dobrej zmiany nie mógł się
ograniczać do kolejnej nowelizacji, więc i on

2 JózefTischneą M eszczęsnY dar wolnoścl, .łgodnik Powszech
nt'' nr 4611992.

Ludwik komorowski rzucił hasło napisania prat? De om.I
rozpropagowano pod znamiennł naą|
2,0, sygnalinĄąc, że za Darodeia§ n
akademickiej uznano pra*-o rohn fi
sję 1.0), jak gdyby rok 1990 nic rrm
w uniwersl.tetach istotną odnwł (F
nie słychać). Ten kontekst odsł Ąń
zalożenie fuódłowe dzialań rjolrm*l
poliĘka: przylął za pertnit opii@Ę q
slvego urzędu, że finansot:ane pFE;t
uczelnie nie mogĘby }szta]cic mi H
szczegółowych wyrycznych pofuryE!Ę
trum. Tu nie ma miejsca na Caaońui{c

l KONSTYTUCJA DLA NAUXI z llrm
Nawiązanie kontaktórr- z odtręl;nd

rviskiem naukowym stało Ę bń,ofl
sukcesem wicepremiera_ 5i6 ;nĘĘ:I
gromadził akademikórv rr, tlshruir
metropoliach wokół zgróni€ r-ltnqń
tów. Sondował nastroje i zdobrrd 5
przez oryginalny trik, atrudniry+ Mrl
do przygotowania konkuren€Tri@l
nowego prawa, o którym potnry ffi
Perfekcyjnie zaprezentowan§ nł haqri
końcowysprawiałwrażniepełoęo''
go profesjonalizmu. Ęlko o*aęnrqr
ki od strony ulicy Wiejskiej przrT!@dil
rv parlamencie jest właściwe nr§sctI
ustaw a poza sejmowlłn €trtaÓ!@n
t-esorom wolno dyskutować trlko o lĘ

Rozważając znaczelie drołal!|
reformatorskiej pod rvodą r"Ńąl
lt- jednej osobie filozofa i politr&ł rlr!
pytanie o cel, jaki mu przyśrł*vł,ilil
niom zabrakło bowiem drogov§Lnn
czającego kierunek marszrl. Brł& ;
w Konstytucji dla nauki,bazorrmdŁ
kongresuJ. W jego wstępie mxłnii
wie pytanie: dlaczego reforma ies F-
a w odpowiedzi, zarńast diapcr - Ę
czek opisl,wanych w znajomei l6t
w a dliw e z ar z q dz ani a, ni e dopsolllmtr J
do wyzwań, ograniczona autołwłwfu
ni e z a d o w al aj q c a j ako ś ć ksztaktłw, #
ni hamujqcy dqżenia, niew,v§arylp
b adań. Słow em: wszystko.

Lista jest zgodna z opinią $owa
trzy lata wcześniej na KongrcrE t
Akademickiej, także rv Krakmr |ł
Piotra Sztompki+). Tam innu pnńrrfl
3 hĘ://konst}tucjadlmaukigor-.pl .w wld

broszura_kdn.pdf
.l Piotr Sztompka, Uniwerśytet h,Ęaiw- 3il"illłl

tur, |w:l Idea uliwersytetu: reałllwwie B!" 9 Ł
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I Ludwik Komorowski

IUKI - NAUKA
REFORMY

[Y AKADEMICKIEJ IN SPE

Ę[€mier miał prawo sądzić, że znane mu
nynaimniej ramowe reguĘ i sny uniwer-
ńia zapamiętane z okresu ukończonych
fu 1985 studiów. W roku 1990 musiał sĘ-
; t jaką nadzieją witano pierwszą ustawę
ilemicką nowych czasów, emanację marzeń
;cŁ:mdziesiątych o demokracji. Dążenia do
adyka]nej zmiany artykułowano już przeó
7rc dekady, zinicjatywy innego ministra
e&orłłą }tirosława Handkego .Rzecz dojrze-
r do rolcr 2005, gdy ujrzała światło dzien-
ilło no.ve, jednolite Prawo o szkolnictwie
vzyrn, dzleło samych profesorów. Niemal
rimiast rozpoczęto z wielką energią jego
rłianie (siłami innych profesorów dokona-
Eto iuz 6I rary). PomysĘ ulepszeń rodziĘ
oie tv Sejmie, lecz na zaplecnl aktualnego
lfolra./profesora i narzucaĘ uczelniom krok
r*iem kolejne regulacje, nakazy, obowiąz-
nrądzla scalające z wolna system szkół
rz7Ó r§ niesterowalne monstrum. PanowaĆ
tym molochem ma bezpośrednio urząd

istra oraz złożony aparat blisko 40 umoco-
ytt ustawowo, wyspecjalizowanych komi-
; komisji, rad i zespołów iĘ., a regulację
rryewniać ponad 80 rozporządzeń (przedl
im 2m5 wystarczało ich kilka),
foa§a w uczelniach III RP rozwinęła się
;inrzej, a12 61ó9ł to sobie wyobrażać uczeń
ilzeTischnera - nie ku naturalnej swobodzie

Fń *iedzy, ale ku ich zniewoleniu. Procesu
r nie w}rynuszała władza, lecz obserwowa-
ze.frjstr7^,,lęk przed wolnością". W nie-
brłżalny sposób sprawdzało się pozornie
mdalne proroctwo ilustrowane słowami
r*fwskiego: sk ończy się na tym, że przynio -
llsrłojqwolność do naszych nógi powieĄzq:
rb nas raczej w niewolę i dajcie nam jeśćz.
łicepremier dobrej zmiany nie mógł się
miczać do kolejnej nowelizacji, więc i on

f Tróm, Mazzgs ny d ar w oln o ś ci,,fy godnik Powszech-
l1łół1992.

rzucił hasło napisania prawa na nowo. Pomysł
rozpropagowano pod znamienną nazwą Ustąwa
2.0, sygna|izljąc, że za narodziny nowej ery
akademickiej uznano prawo roku 2005 (wer,
sję 1.0), jak gdyby rok 1990 nie zaznacĄ się
w uniwersytetach istotną odnową (protestów
nie sĘchać). Ten kontekst odsłania niejawne
założenie źr ó dłow e działań doświadczonego
polityka: przyjął za pewnik opinię zaplecza
swego urzędu, że finansowane przez pństwo
uczelnie nie mogłyby kształcić ani badać bez
szczegółov,rych wytycznych politycznego cen-
trum. Tir nie ma miejsca na Cambridge.

§ KONSTYTUCJA DLA NAUKI Z BMKAMI
Nawiązanie kontaktów z odległym środo-

wiskiem naukowym stało się błyskotliwym
sukcesem wicepremiera. Nie żałując 9rosza,
gromadził akademików w uniwersyteckich
metropoliach wokół zgrabnie wybranych tema-
tów. Sondował nastroje i zdobywał stronników
przez oryginalny triĘ zatrudniając trzy zespoĘ
do przygotowania konkurencyjnych zalożeń
nowego prawa, o którym później debatowano.
Perfekcyjnie zaprezentowany na kongresie efekt
końcowy sprawiał wrażenie pełnego techniczne-
go profesjonalizmu. Ęlko ostrzegawcze pomru-
ki od strony ulicy Wiejskiej przypomniaĘ, że to
w parlamencie jest właściwe miejsce tworzenia
ustaw, a poza sejmowlrrn gmachem nawet pro-
fesorom wolno dyskutować rylko o pomysłach.

Rozważając znaczenie dwuletniej pracy
reformatorskiej pod wodzą wicepremiera,
wjednej osobie filozofa i polityka, warto zadać
pytanie o cel, jaki mu przy.świecal, jego dziaŁa-
niom zabrakło bowiem drogowskazu wyzna-
czającego kierunek marszu. Brak go także
w Konstytycji dla nauki,bazowym dokumencie
kongresuJ. W jego wstępie znajdujemy led-
wie pytanie: dlaczego reforma jest potrzebna,
a w odpowiedzi, zamiast diagnozy - listę bolą-
czek opisywanych w znajomej nowomowie:
wadliwe zarzqdzania, niedopasowanie struktury
do wyzwań, ograniczona autonomia finansowa,
niezadowalaj qca j akość kształcenia, system stop-
ni hamujqcy dqżenia, niewystarczajqcy poziom
b adań. Słow em: wszystko.

Lista jest zgodna z opinią głośno wyrażoną
trzy lata wcześniej na Kongresie Kultury
Akademickiej, także w Krakowie (dekalog
Piotra Sztompkia). Tam inny profesor (Leszek

3 http://konstl,trrcjadlmauki.govpl/content/uploads/2017110/
broszura-kdn.pdf

4 Piotr Sztompka, Uź iwersrtet współcz*ny: zderzenie dwóch kul-
tur, |w:] ldea uniwersytetu: reaktywacja, red. P Sztompka, K.

Wiceprenier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gońn, cryli polityki filozof w jednym. Fot. Piotr
Drabik, Wikipedia.

Balcerowicz) wskazywał uczelniom drogę wyj-
ścia, którą sam pokonl.wał: zerwać z socjalistycz-
nym paradygmatem). Słuchacze woleli rady
ówczesnej pani minister: to czas na zmiany, nie
na rewolucję.Y{ Konstytucji dla nauki odnajdu-
jemy te same słowa: Erłolucja zamiast rewolucji.
(. ..) Naszym wspólnym cekm jest uporzqdkowa-
nie systemu nauki i szkolnictwa wyższego. ..

Wobec tak sformułowanego zadania zamie-
rzonej reformy, analizowanie szczegółów
nowych regulacji roztrząsanych na kongresie
byłoby przedwczesne. Porządkowanie roz-
planowane na lata miałoby sięgnąć głębokich
zakamarków uczelnianej megastruktury, lecz
ewolucja nie przewiduje jej przebudowy ani
nawet remontu. Rozsądek każe raczej prześle-
dzić nakreślone kierunki akcji, by ocenić, czy
porządkowanie uczelni kosztem wieloletniego
wysiłku ma szansę przynieść cokolwiek poza
samą zmianą, Na naszych oczach ćwiczono
bowiem ten sposób naprawy systemu szkol-
nictwa wy'zszego i nauki ptzez ostatnie dzie-
sięciolecie. Pytanie jest ważkie: poprzedliczka
wicepremiera na stanowisku ministra oznajmia,

Matuszek, Wydawnictwo Uniwers}tetu Jagiellońskiego, 2015.

5 Ludwik Komorowski, Paradygmat musi odejść? |w:] Co dalej?
Akademicką ąsputa, Wydaw\ictwa Uniwers}tetu Wrszaw-
skiego,2017.



że ogłoszone zamiary realizują właśnie plany
poprzedników pozostawione w biurkach.
łV splątanym systemie zarząózania nie da się
tego wykluczyć, dlatego poszŃajmy słów same-
go wicepremiera w Konstytucji dla nauki (K)
oraz w jego wywiadzie udzielonym latem pismu
,,Forum Akademickie"o (FA),

&At TONOMIA, ALE BEz PRZESADY...
O uczelniach. K: Celem tej ustawy jest poszerze-

nie ąutonomii. FA:. Z punktu widzenia uczelni czy
rektorów, wymarzony l<ształt autonomii polegałby
na tym, by ministerstwo, czy też po prostu państwo,
dąwało pieniqdze i nie wtręcało się do niczego.
To w dzisiejszych czasach nie jest niestety możli-
re, To niewesoła opinia polrtyka stroniącego od
wizji, ptzylłłtązanego do realiów. Flozof patrryĘ
szeruej: autonomia - marzenie rektorów, to nie
samowola, lecz konieczna wolność kapitana okrę-
tu. |ego zadanie i odpowiedzialność to doprowa-
dzić bezpiecznie nawę do portu pr zeznaczettia;
żaden armator nie dyktuje mu, jak omijać rafy
i huragany, nie podpowie, jak porwać załogę do
walki ze szkwałem ani do jakiej zatolo zawinąć
w potrzebie, Gdy aparat pństwowy reguluje spo-
soby realizacji zadń lczelni,zamiast poprzestać
rLa wyflaczaniu koniecznych efeków ich dzia-
łań, to w istocie deleguje urzędników do dozo-
rowania i napominania czynnych profesorów.
Którzy z natury swego zawodu muszą wiedzieć
lepiej, bowiem to w uczelniach zlokalizowane są
najgłębsze pokłady istniejącej wiedzy, a codzien-
nością uczonych jest przekraczanie bariet także
w zakresie rozpowszechniania efeków własnego
wysiłku. Autonomia częściowa oznacza jej braĘ
a skutkiem jest bierność oczekująca instrŃcji.

O studentach. K: Uczelnie powinny być kuź-
niq przyszłych polskich elit.FA: Celem jest popra-
wa jakości kształcenią, która spadła wskutek
umasowienia studiów oraz uprawiania nauki na
wyższym poziomie... utrzymamy system boloń-
skl... Poliryk wie, że umasowienie studiów jest
wyrrikiem decyzji organów pństwa, nie świata
nauki. Filozof rozumie, że uprawianie nauki to
nie przeszkoda, Iecz wsparcie dla studiowania,
jeśli uczelniane badania są stosownie finanso-
wane, a nauczanie nie wykracza poza obszat
naukowych kompetencji. Przejrzyste zasady
w tym obszarze byĘby przywitane z wdzięcz-
nością pod warunkiem, że nie naruszą utrwa-
lonego ładu. Ostrożność zapońedzi wskazuje,

6 Piotr Kieracński , Chcemy poszerzyć obszar wolności, Rozmo-
wa z dr. Jłosławem Gowinem, wicepremierem RP, ministrem
nauki i szkolnictwa wyż§zego,.Forum Akadenickie" nr 7-8
(2017),

żeiflozof, i polityk obawiają się konfrontacji
na tym terenie. Ze szkodą dla sprawy. Z per-
spekĘwy centralnego urzędu trudno zauwaĘć
codzienną, odbierającą profesorom godność
udrękę, jaką uczyniono boloński system stu-
diów, narzucając wydziałom i uczelniom jego
bezużyteczną papierową ramę. Od jej wypeŁ
niania puchnie benlżyteczlie zawartość uczel-
nianych szaf i komputerów. Pra7mus jałowego
wysiłku dla tworzenia papierowych planów
ostatecznie pogrzebał w świadomości starych
i młodych oczywistą dla filozofa, a zapomnianą
ptzez nauczycieli i niezrozumiałą już dla stu-
dentów różnicę pomiędzy studiowaniem, czyli
samodzielnym zgłębianiem wiedzy, a §zkolną
nauką pożytecznych umiej ętności.

& MAIOWANIE zMURszAŁEJ FASADY UczEtNIA-
NEGo GMACHU

O nauczycielach .K: Poziom badań naukowych
i jakość studiów zalłĄ w pierwszym rzędzie od
nauczy cieli akademickich. F Ą: Jesteśmy otw arci
na znalezienie realnego instrumentu projako-
ściowego i skutecznego narzędzia rozwiqzywania
umów ze słabymi pracownikami... PoliĘk i filo-
zof wiedzą: kadry są najważniejsze. Oglądane
z zewnątrz uczelnie to pracodawcy nie gorsi od
frm, banków i korporacji podlegających jednoli-
tym przepisom pństwa, Iecz na co dzień prakĘ-
kujących najprzer óżniejsze modele zarządzalia
kadrq. W jednym sq wszystkie zgodne: to staran-
ność w doborze personelu. W uczelniach kultu-
ry zachodniej w)?racowano powszechny model
otwartego, obiektywnego konkursu na stano-
wiska samodzielnych uniwersyteckich nauczy-
cieli. W krajowpn megasystemie akademickim
kazda próba wdrożenia podobnych reguł po roku
1990 pozostawała na papierze, a zasada choćby
pozorowanych konkursów została z pośpiechem
wymazana z ustaw na wniosek samego wicepre-
miera. Nauczyciele akademiccy, także profesoro-
wie, niezmiennie kreowani są ptzez zasiedzenie
i stan taki ma zostać zakonserwowany. Polityk
uznał, że nie warto pokonywać zastarzaĘch
oporów, nie pora budzić usprawiedliwione lęki
o trwałość akademickiej posady, Filozof musiał
się zgodzić, że naturalne zasady odświeżania aka-
demickiej kadry nie zagoszczą w kraju, nawet
w wybranych oazach doskonałości. }eśli kom-
promis filozofa z politykiem jest ceną poparcia
zamierzeń ministra przez profesorskie środowi-
sko, to Ą omen - porządkowanie ograniczy się
do malowania zmurszałej fasady uczelnianego
gmachu, prry aprobacie lokatorów niedbającyĆh
o stan jego fundamentów.

O pieniądzach. K: ...
nenie silnego wsparcia
naukowy ch.,, FA: Generahb
dować możliwie wielł
odwźne zobowiązanie
upodstawsystemu
dogmat centralnego

ęoki. Filozof wie, że nb m
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jące się w konstytucji h*do
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i mierzenia efektów,
pracy w kolekcjonowanb
przypomni poliĘkowi, żr
Ę wyłącznie w granicaó
Praca badawcza jest
w uniwersytecie Hasyczuyn
tylko pomocnicza,aw
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kiem - obszar kompeten$
dzieła, nie punkty. (
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punktów mu nie przynct,
ręczniki są rzadkośĘ - r
Maą). Ewaluacja
zadń wśród uczelnianei
liwa ze szczyt:u piramidrt
odbpła się w
mi sobie, tam gdzie
nie Ęlko budowanie
telne informowanie
Czy z lawiny podpowiedzi
prawdę, oczywistą dla fi
oceny kompetencji, czli
personelu, służyć mają
kariery? Bo sensem
nie satysfakcja uczonyó, ri
tucji, lecz rosnąca zkażńln
dzialna wolność: do samodl
nauczania innych, do

lCENTRALNA K0ltł§lt6,
O nauce, K: ŻeĘwydobyć

naukowców, powinniśny
podziałów. FĄ: Po pierłłva
Icacj ę Ę s cy plin n auk@t- |
żTwiole - kreatywność
zarządzony odgórnie §r§ttm
Dyskusji w takiej sprawie
podejmie, świadom, że
naukowej twór czośa, pve
części świata wielokrotnie



[fiEof, i poliryk obawiają się konfrontacji
Ęm, terenie. Ze szkodą dla sprawy. Z per-

Ęr7 centralnego urzędu trudno zalważyć
hicnną, odbierającą profesorom godność

Ps FĘ uczyniono boloński system stu-
Ę mrzucając wydziałom i uczelniom jego

Ęeczną papierową ramę. Od jej wypeł-
E puónie bezufiecznie zawartość uczel-

!ró szaf i komputerów. Przymus jałowego
lh dla tworzenia papierowych planów
btrnie pogrzebał w świadomości starych
błń oaywistą dla filozofa, a zapomnianą
lll nancz},cieli i niezrozumiałą już dla stu-
5r rófuię pomiędry studiowaniem, czyli
bdddnym zgłębianiem wiedzy, a szkolną

Ę pdyĘcznrh umiej ętności,
F

finrxtr zilURszAŁEJ FAsADy UcZELNIA-
!grmu
Dtl_yciełaó. K: Poziom badań naukowych
W fudńw znleży w pierwszym rzędzie od
|@i akademickich. FA: Jesteśmy otwarci
Wieaie realnego instrumentu projako-

Ęo i ńltecznego narzędzia rozwiqzywania
lłu slabrni pracownikami.., Polityk i filo-
hdGdzą k"dry .ą najważniejsze. Oglądane
nlqrrz uczelnie to pracodawcy nie gorsi od
t bmków i korporacji podlegająrych jednoli-
tpĘisom pństwa, lecz na co dzień prakty-
|qrń najprzeróżniejsze modele zarządzania
Ę W jedryn sq wszystkie zgodne: to staran-
Erdorze personelu. W uczelniach kultu-
rńodniej wypracowano powszechny model
lre89, obiek§,wnego konkursu na stano-
b samodzielnych uniwersyteckich nauczy-
|, W krajowlm megasystemie akademickim
Lpńbawdrożenia podobnych reguł po roku
Dlromtawała na papierze, a zasada choćby
Lranyó konkursów została z pośpiechem
lE na z u§tan, na wniosek samego wicepre-
lr t larczyciete akademiccy, także profesóro-
f drłmiennie kreowani sąprzez zasiedzenie
L §ti ma zostać zakonserwowany. PoliĘk
*, ir Ńe warto pokonywać zastaruaĘch
hfir, nie pora budzić usprawiedliwione lęki
hnłość akademickiej posady. Filozof musiał

lodzió że naturalne zasał odświeżania aka-
Ebe' kadr}, nie zagoszczą w kraju, nawet
hbanyó oazach doskonałości. |eśli kom-
!e §lozofa z politykiem jest ceną poparcia
k€ń ministra przez profesorskie środowi-
lbĄomen - porządkowanie ograniczy się
blorfenia zmurszałej fasady uczelnianego

|fu, przy aprobacie lokatorów niedbających
Fięofundamentów.

O pieniądzach,K: ...reforma przewiduje stwo-
rzenie silnego wsparcia finansowego dla badań
naukowych... FA: Generalnie chcemy skonsoli-
dować możliwie wiele strumieni finansowych. To
odwźne zobowiązanie polityka, świadomego że
u podstaw systemu,,znaczonego pieniądza' tlcwi
dogmat centralnego zarządzania rodem z innej
epoki. Filozof wie, że nie ma takich pieniędzy,
}tóre zadowolĘby wszystkich. Stąd powtarza-
jące się w konsĘrtucji hasło oceny, czyli ewalu-
acji osiągnięć osób oraz insĘrtucji, W otoczeniu
ministra Wążą rzesze entuzjastów,,punktozy";
im zawdzięczamy nakazy jednolitego ważenla
i mierzenia efektów przekształcające cel naszej
pracy w kolekcjonowanie punktów. Czy fiozof
przypomni politykowi, że oceniać wolno i nale-

Ę wyłącznie w granicach powierzanych zadń?
Praca badawcza jest niezbędną codziennością
w uniwersytecie klasycznl,rn, w kierunkowym
Ęlko pomocnicza, a w zawodowej szko|e zazw -

czaj nie na miejscu. Zadaniem niezbywalnym
w każdej uczelni jest nauczanie, a jego warun-
kiem * obszar kompetencji potwierdzony przez
dzieła, nie punkty. (Podręcznik, najwyższy
dowód kompetencji akademickiego nauczyciela,
punktów mu nie przynosi, więc krajowe pod-
ręczniki są rzadkością - w światowej literaturze
kwitną). Ewaluacja uwzględniająca rozmaitość
zadań wśród uczelnianej mozaiki nie jest moż-
liwa ze szczyt|l piramidy, dlatego od wieków
odbywa się w uniwersytetach pomiędzy równy-
mi sobie, tam gdzie obowiązkiem każdego jest
nie tylko budowanie gmachu wiedzy, lecz czy-
telne informowanie otoczenia o swoich dziełach,
Czy zlańny podpowiedzi polityk zdoła wyłowić
prawdę, oczywistą dla filozofa, że właśnie do
oceny kompetencji, cĄi ewaluacji naukowego
personelu, słuĘć mają szczeble akademickiej
kariery? Bo sensem akademickich awansów jest
nie saĘsfakcja uczonych, ani tabela rang insty-
tucji, lecz rosnąca zkażdym etapem odpowie-
dzialna wolność: do samodzielnych badń, do
nauczania innych, do kierowania grupą.

§ CENTMLNA KOMISJA DS. DOSKONAŁOŚCI
O nauce. K: Żeby wydobyć potencjał polskich

nąukowców powinniśmy odejść od wqskich
podziałów. FL Po pierwsze, zmieniamy klasyfi-
kację dyscyplin naukowych. Polityk jest w swoim
żywiole - kreaĘwność umysłową pobudzić ma
zarządzony odgórnie system szufladkowania.
Dyskusji w takiej sprawie filozof nawet nie
podejmie, świadom, że kanalizowanie strumieni
naukowej twórczości przezpatagrafy (w naszej
części świata wielokrotnie obserwowane) służy

jedynie umacnianiu urzędowych bastionów;
uczelniane życie pĘnie poza ich zasięgiem.
Nowe obszary wiedzy rodzą się i krystalizują
wśród ludzi dzięki ich nieustannym kontakom
i dyskusjom. Miejscem sĘczności buzującego
obszaru twórczości z formalnym systemem uni-
wersyteckim są stopnie akademickie, poświad-
czające kwalifikacje formalne. Tutaj inwencja
wspiera się na fundamencie tradycji: w systemie
amerykńskim doktoraty do dziś nadawane są
w dziedzinie filozofii (Ph. D.), z dodatkowym
wskazaniem obszaru kompetencji zgodnie
z podlegającym nieustannej ewolucji stanem
wiedzy. Ewolucja biegnie od zainteresowań
pojedynczych badaczy, przez wyspy autorskie-
go nauczania, do wyĘczania przez uczestników
procesu zasięgu nowej nauki, jeśli okaże się
trwała. A najistotniejszą legitrmacją posiadacza
dyplomu pozostaje niezmiennie pozycja macie-
rzystej uczelni i renoma człowieka, u którego
pobierał nauki.

O ustawie. FA: Niedościgłym wzorem jest
ustawa z okresu międzywojennego,.. Filozof
zadbŃ, by projekt planowanego prawa zaopa-
trzyć w inwokację na miarę słynnych słów wstę-
pu do historycznego dokumentu z roku 1920.
Polityk zawahał się sięgnąć do polskiego wzoru
organizacji uczelni akademickiej, która podsta-
wą akademickiej samorądności cąmiła wydział
i jego radę - grupę należących do wydziału pro-
fesorów, naturalne centrum ewaluacji wszelkich
wysiłków i dzieł. Filozof powinien alarmo-
wać. Rezygnacja z odnowienia forum wymia-
ny myśli, jakim jest rada, pozostawibadaczy
i nauczycieli w roli poddanych władzy, a polski
uniwersytet nie odzyska roli demokratyczne-
go modelu, którego pozory zachowywał nawet
w czasach najtrudniejszych. Przewidujący poli-
ĘkzatroszcĄ się o wizerunek obrońcy demo-
Iaacji: jako pierwszy z ministrów nauki zmie-
rzyłsię z absurdem utrzymywania narzuconego
w roku 1951 organu nadzorczego karier akade-
mickich - Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.
Postanowił: zmienimy jej nazwę. FIlozof ptzy-
taknął - niech będzie Radą Doskonałości.

& NIE NAJLEPSI, ALE sWoI
Intrygującym ominięciem w kongresowych

materiałach okazała się Europa - słowo nie-
obecne w Kon stytucji dla nąuki,Flozofpamięta:
uniwersytet pojawił się na ziemiach polskich
jako znak przynależności kraju do kręgu kultury
zachodu Europy. W przełomowych momentach
swojej historii polski uniwersytet niezmiennie
czerpał zwzorców europejskich, nawet kiedy
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to 
_w_schodni imperator fundował uniwers}tet

w łVarszawie (1816). W roku 1951 na pieiw-
szym kongresie nauki odtrąbiono odwiót od
zachodnich standardów i nigĄ potem (|) nie
ogłoszono ich resĘrtucji. Więi dziś nawet pro-
sta zapowiedź powrotu w kierunku standar-
dów uniwersytetu europejskiego wystarczałaby
jako podstawa dyskusji nad oczekiwaną refor-
mą.. Uradowałaby młodych, ktorzy uĆzelnie
Zachodu licznie odwiedzają,widzą w nich nie-
rzadko swoją przyszłość. Nie przyciąga ich tam
społeczny dobrobyt, lecz naturalne dia uniwer-
sytetu zasady funkcjonowania: drzwi otwiera
im_suma,własnych dokonań, a naucĄi się, że
w kraju konieczna jest lokalna sieć wspaicia,
która nie premiuje najlepszych, lecz swoich.

Filozof doceni znaczenie europejskich wzor-
ców dla polityka to dylemat. Przez 574 dni
przygotowń do kongresu poszukiwał aprobary
weteranów nauki, doświadczonych w rzimiośle
jej organizacji, niekiedy już od kolejnych kon-
gresów lu,rki - I (1973) i III (1986i. PozostaĘ
z tamĘch czasów pisane świadectwa profesorów
lawiruiących w ówczesnei ciasnocie (Marian
Mazur' /,lan Szczepańskis;. Opisywali wady sys-
temowe środowiska nauki językiem podobni,rn
do PR-owego j ęzyka Konsiytucji dla-nauki. Oni
także proponowali środki zarad,cze mieszczące
się w horyzontach wyobraźni współczesnycń -
nie przynosiĘ efektów. Demonstrowany' brak
uznania dla ustawy z roku 1990 orazpełzająca
reforma po roku 2005 dowodzą, Ze i pbtem nie
znajdowano panaceum na słabości kraiowych
uczelni i nauki. Przed kolejną turą legislacji
filozof.spoglą dający na Europę .rukuĘ,r"i
pierw źródeł niepowodzeń. Skoro przecieranie
gęstwiny ustawowych paragrafów okazywało
slę bezskuteczne, czas szukać przyczyny glę-
biej, w złożonej historii .um"go p.awu, t tOńg.
ducha dziedziczymy. Łaknący ,ukc"su poht}k
łatwiej uwierzy doradcom, wyspecjalizowanym
w utrwalaniu zastarzałych sieci' ogranicŹeń
i podpowiadaj ącym, że nasze uczelńne zwy-
czaje są europejskie z definicji; gdy politykowi
potrzebny jest efekt, filozof nie ńa'głbsu.'

ffiraha polskiepo naukowca,plw 1970.

lAiari.an Malur ( l 909- l 983 ). profesor cybernetyki, Inst}tut
Polirykj Naukowei. Postępu Teńnicznego i Szkolnicrwa Ńyż-
szego PAN (19ó0-1992)].

8 J. Szczepński, Rozważania o Rzeczpospolitej, PIW 1971. [Jan
Szcz€pański (1913-2004), profesor socjologil, Insqtut rilozo-
fii i Socjologii PAN].

ffil§ PRZYWMCANIE PAMIĘfi o ZAPoMNIANYCH
STANDARDACH

Rozpoczęta przez wicepremiera dyskusia
nad reformą polskich uczelni dopiero *}cłloari
poza kręgi wtajemniczonych. Kiórunek, a nawet
losreformy nie są przesądzone. Poliryk i filozof
będzie miał nĘedną okazję do namysłu nad
koniecznym,dla przebudowy obyczajów spo-
łecznych efektem przebudzenia,'opiŚywanym
przez Andrzeja Ledera: znaczącezmianynió są
możliwe bez świadomości stanu, w iakim sió
znajdujemy, i historycznej drogi, która do niego
doprowadziła. Jeśli od prawdy o sobie się ucieka,
to nie jest się zdolnym do rozpoznania mieisca
- w bycie, w historii, w życiu - które się zaimu-
je. Zaś w tym miejscu właśnie przychodŹq do
nas najważniejsze wyzwania i możliwości. Tylko
rozumiejqc swoje miejsce, człowiek czy społecz-
ność rozumie swój świat, rozwiiaiqce sił przed
nim ścieżki i zagrażajqce 

^u 
puiipki9. ' '

_FilozoĘ który prześledził bo§ate światowe
piśmiennictwo pod hasłem,,idea uniwersytetu''
potrafiłby zwrócić uwagę poliryka na historycz-
ny kontekst istotny dla jego sukcesu. Sytuacia
polskich uczelni to nie analizowane przóz Bilia
ReadingsarU dylemary tradycyjnych, stabilnych
uniwersytetów wobec globalizacji świata.' To
raczej znane z pism Karla |aspersa zmagania
o wydobywanie uniwersytetów-ze streĄ, cienia,
po.okresie poddaństwa regułom totalitarnym
państwa, które: Jest wrogiem uniwersytetu i jed-
nocześnie skrywa tę wrogość, powoli niszLzac
uczelnie, pod pozorem ich popiełania|l,

Czy polityk uzna konieczność trudnei,
koniunkturalnieniewygodnej i burzącej spokój
analizy dla trwałego przeorientowania wekto-
rów poruszających działania akademickiei zbio-
rowości? Ąklywny polityk może dzialac jako
promotor k9lejlej ustawy, której echo w}ga-
śnie wraz, z kadencją rządu, albo jako wspie-
rany wiedzą filozofa podejmować ryzykoiną
rolę patrona zmiany trudnej, której trwaĘ efeki
będzie w czasie_odlegĘ - przywracania pimięci
o zapomnianych standardach. Amicus P7ato, Śed
magis amica veritas' 

Ludwik komorowski
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Bronisława Knastra,ld
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fanusz Zalewski: i}farc;rlsł!, L
Steinhąus, Knąster, Sierpiń#. Iit"§b,,,,,,,,,,, i U
ąazwiska tylko niektóryclr x.icilłrh rl
ró*,, których dobrze znałzś i: łand,
9racowałeś. Ale jakq droga płxir4,
trafiłeś na nich, bo o ile vińpr"r"fi
nie poctqgała 

9ię matematyk* iar_fril-l
fan Mycielski: Chyba trzóa *-lła

że po wyrzuceniu nas t, 1945 roh n
dze komunistyczne z majątku - titt
orzenieśliśmy się z maĘ" brłtcm i f
ską_ guwernantką do pobliskł3o qral
Rodzice myśleli zapewne, Ze moir -utócimy do Wiśniowej, pomirno i l
dalekowzroczni byti bardziei pralcru--r
sfi się raczej do duĘch miast_ Oicirr r
rtledy do wojska, bo jak mu doc_lesin l
jście osób rv KGB, które trzó* zthfl
\r' tej roli pracował jako ęrlzia *- h*ii
gdź kolej byŁazmiitaryzowanz i sed;
podpadało pod sądy wojskort-e_ 1r'sł-!,
przeżyliśmy okres wprortadz:nir *

9 Ąndrzej Led,er, Prześniona rewolucja, Wydamictwo Krl.ryki
PoliĘznej 2013.

l0 Bill Readings, Uniwersytet w ruinie, wyd. Nłodowe Centrum
Kultury 2017.

11 Kill Jaspers, ld.ea uniwerr)tetu, wyd. Naodowe Centrm
Kultury 2017.
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