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LEKCJA KULTURY.

cewa]żyćniemogłem:Istotanauki.Ioniemiałem
z wr ażenia, cqĄaj ąc proste słowa:

Nauką rodzi się z rzetelności i jq stwarza. (. . .)

Nauka demąskuje iluzje, dzięki którym chciał-
bym znaleźć namiastkę wiary lub przekształcić
wiarę, nadać jej gwarancje włąściwe wiedzy.

Trzeba odwagi, żeby nie uczyć się obojętnie,
lecz pojmować pytajqc.

Dlą człowieka myślqcego - zwłaszczą dla
badacza i filozofa - krytyka jest warunkiem
życia. (...) Kto nie dopllszcza krytyki, nie chce
autentycznie wiedzieć. z

Poczułem się, jakby z zaświatów przemówił
mój pierwszy uniwersytecki mistrz i przewod-
nik, Ten człowiek sukcesu, wymiernego w licz-
nych osobach jego wychowanków, wygłaszał
myśli podobne - bez emfazy, tonem poważ-
nym, nie kryjąc wszak zladliwej ironii kiero-
wanej pod adresem uczelnianego otoczenia.
Na palcach jednej dłoni mógŁ zliczyć przyla-
ciół podzielających jego niepopularne w tam-
tej epoce przekonania. Wtedy słuchałem go
z młodzieńczym niedowierzaniem, tęsknie
podziwiając bĘskotliwe kariery wokół. Po wielu
podróżach, uczelniach, spotkaniach i rozmo-
wach nieoczekiwane przesłanie niemieckiego
filozofa przypomniało mi jednak gorzki sens
uwag starego profesora.

Nowa książka }aspersa, napotkana na falach
Internetu po kolejnych dekadach doświadczeń,
jlż przez sam tytuł wydała mi się koniecznym
uzupełnieniem rozważań o współczesnej kon-
dycji krajowych uczelni: ldea uniwersytetu'.
|ej wydawcą okazało się Narodowe Centrum
Kultury, erygowane w 2006 roku księstewko
w dominium MKiDN. Ideę znalazłem wśród
nowości na jego witrynie, między Leśmianem
i muzyką dla dzieci, a nieopodal, obok antologii
fotografii cyfrowej bĘszczała podobna okładka

@r s"l rtencj i, Wyb ó l p i s m,Warszawa 1 990.

3 Krl Jaspers, Idea uniwersytetu, Nłodowe Centrm Kultury
2017.
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UNIWERSYTET WEDŁUG
JAsPERsA

Życie zarówno studentów, jak i nauczycieli
nie może być łatwe, jeśli cywilizacja nasza ma
istnieć. (. . ,) najgorszym sposobem rądzenia sobie

z sytuacjq jest obniżanie wymagań w szląchet-
nej intencji nieunieszczęśliwiania ludzi. Chyba
jednak po raz pierwszy mamy modę - czy raczej
moą - którą chce nas przekonać, że żadne ogól-
ne kryteria intelektualne nie istniejq, że wszelkie
sensy sq dowolnie tworzone.- 

ieszek Kołakowski, Po co uniwersytetl

Gdy nadejdzie jesienny mrok, nieodmiennie

ulegam pożądaniu nowej lektury. Uciekam

od wrzawy mediów i przeglądam wydawnicze

zapowiedzi, poszukując strawy na zimowe

wieczory. Pod wrażeniem wrześniowego

Kongresu Nauki [odóyźsię w roku 2017 -
Red.], po którym nad sprawami uczelnianymi

zapanowało zagadkowe milczenie, rozg[ąda-

łem się za śladami debaty, lecz z wirtualnej

przestrzeni wyłowiłem tyl,ko jedno zapamię-

tane nazwisko: Jaspers. Wraz z nim powróci-

ły nieobojętne wspomnienia.

W rvAurl fiODZ sIĘ z RZETELNOŚaI I JĄ 1TWARZA
Był początek lat dziewięćdziesiątych.

Młodemu docentowi, który szukał ujścia dla
energii skumulowanej w czasie długiego poby-
tu za morzem , ptzylaciel podsunął książeczkę
wydaną w popularnej, wysokonakładowej serii:
Karl |aspers Filozofia egzystencji. Nie filozofii
wówczas szukałem,lecz cryłru - niepewnie więc
sięgnąłem po tomik. W spisie treści znalazłem
hasło, którego w ówczesn}łrn stanie ducha zlek-

gtdwlry

dnfrp.,rc*

cfrfu
EóĄc xn*il

fu,a

0ń§.ffi

frurrło rqr.

1 w: Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inle pytania,Kraków 2009.
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sqdóą sprawdzanie granic oraz sposobu, w iaki
obowiqzuj q nasze tw ierdzenia. (.',.)

Tym samym nie tylko pozyskuje się rzeczo-
wo wolne poznanie, lecz także moĄjikuje się
doświadczenie własnei stronniczości.' ŻnieŚienii
ulegajq ślepota i fanaiyzm.

ffi§ ...rrtK0 DOBRY BADAcz JEilT DOBRYM
NAUCZYaELEM

CharakterysĘczna jest myśl autora o samei
nauce, zakreślająca jej obszar daleko bardziej
rozlegĘ niż utarte w kraju przez dziesięciolecią
potoczne utożsamianie słowa nauka z obsza-
rem pracy badawczej: Nauka w tym szerokim
se.nsie. oznacza wszelkq j asność powstałq dzię-
k, poJęciom na drodze racjonalnego myślenia.
Natomiast rolę pracy badawczej prowidzonej
w uniwersltecie formułuje }aspers ze stanow-
czości.ą rzadko spotykaną wśród uczonych
zatroskanych o swoje warsztaĘ: Wzniosłq i nie-

1byyalnq zasadq uniwersytetu jest powiqzanie
badań i nauczania; nie Do to,' bv'z orŻyczvn
ekonomicznych wprowadŻić orrrŹędróSr{ prŹr"
nagromadzenie pracy; nie dlatego, że tylko w ten
sposób zapewnić można materialnq Ógzyłencję

laĘczy1 ale_dlatego, źre z istoty swej tyń aoUły
badacz jest dobrym nauczyciĆIem.'

O szerokości spojrzenia autora zaświadcza
jego obszerna , szczegółowa anaLiza funkcji for-
macyjnej rłspólnoĘ akademickiej w stosunku
do wszystkich uczestników życia uniwersytetu:

_ Wychowanie na uniwersytecie jest procesem
formow ania zmierzaj qcego' do wólnośŻi wypeł-
nionej treściami pracy, a miąnowicie ną ikitek
uczestnictwa w obowiqzujqcym tam życiu inte-
Iektualnym, (...) sprĄa Ónihumanitk, fu zną-
czy zgłębianiu przyczyn, rozumieniu, zdolności
współmyśknia z różnych p erspektyw, rzetelności,
dyscyplinowaniu i życiowej konsekwencji.

Szczególną rolę dla społeczności uniwersyte-
tu odgrywa wzajemna komunikacja prowadząca
do twórczej współpracy. To wyriziity elemónt

1orma9.ii intelektualnej zdobywanej w uczelni:
Współpraca jest komunikacjq, która powoduje,
że motywacja, jasność, atrakcyjność rzeczy samej

9sił.slla najwyższy stopień, że pomysł jednego
b_udzi pomysł innego, że piłka wędruje od gracza
do gracza.

J plŃsrwo cn RON I I T0 LERUJ E u N IWERnWET
Dzięki tak wnikliwie bezkompromisowemu

nakreśleniu uniwersyteckiej misll w otoczeniu
społecznym, jasna się staje waga relacji między
uniwersytetem a państwem, któremu formacja
intelektualna wykształconych kadr nie moŹe

być obojętna. Szczegółowa i chłodna wiwisek-
cja wzajemnego oddziatywania tych obszarów
stanowi wyjątkową wartość w dziele |aspersa,
który zalważa rozliczne meandry w ich kon-
taktach,

Siły społeczne i państwowe troszczq się o uni-
lvęr:ytet, ponieważ to tam można uzyskać kwa-
lifikacje niezbędne przy wykonywńniu zawo-
dów,państwowych, wymagaj qcych umiejętności
naukowych oraz wylcształconego intelekiu, (. . .)

Pąństwo chroni i toleruje uniwersytet jako
przestrz3ń wydzielonq z ob szaru oddziaływ ania
swej władzy, zabezpieczajqc go przed skutkami
innych działań władczych. (.,,) Me ma mowy,
by uniwersytet stał się po prostu niezależny i był
państwem w państwie, Ale uniwersytet muźre uiec
degradacji do poziomu instytucji państwowej,
pozbawiajqc się tym samym swej istoty i sąmÓ-
istności. (...)

Idea uniwersytetu wymaga, aby państwo nie
staw iało roszczeń bezpośrednio go dotyczqcych,
ale takie, które odnoszq się do idei, a zitem służq
mu pośrednio poprzez wychowanie ludzi wyko--
nujqcych zawody. (...)

Filozof jest świadom nieuchronności stałej
ewolucji uniwersytetu nie Ęlko wskutek oddzia-
ływ.ania zmiennych w czasie atrybutów władzy
pństwowej, le czbardziej jeszcze w konsekwen-
cji rozwoju cywilizacylneeo społeczeństwa,
do którego pośrednio przyczyniają się same
uniwersytety. Nie waha się wskazać zarówno
wewnętrznych, j ak i zevłnętr zny ch źr ó deł zagr o -
żeń dla uniwersytetu:

In§y_tucja ma tendencję do tego, by stać się
sama dla siebie celem. Fakt, że jest niezbędnym
warunkiem dla biegu i przekazywania bądań,
yyft,lag,a wprawdzie utrzymania jej bytu w każ-
dych okolicznościach, ale również ciqgłego spraw-
dzanią, czy jej sens jako środka odpońiidaŻelowi
urzeczywistniania idei. Ale organizacj ą admini-
stracyjna chce przede wszystkim trwać. (...)

Centrąlną administracja, która w podobny
sposób pragnie rozwijać wszystkie podpórzqdkÓ-
wane sobie uniwersytety, nie jest korzyłna ani
dla rozkwitu poszczególnego uniwersytetu, ani
dla rozkwitu uniwersytetów w ogóle. Eędzie roz-
dzielać i wyrównywać.

Dtl4]{r/tc WOLNOść llczENIA sIE, DŁAWI sIĘ
ZYCIE IN1ELEKTU

Znane nam zjawisko w}łrnuszanego przez
politykę masowego kształcenia takżó w uni-
wersytetach nie jest niczym nowym w histo-
rii. |aspers nazywa po imieniu jego skutki:
Uniwersytet gubi się w zaspokajaniu zgłaszanych

rd jqo adraem ffirr
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ł pńb w miarę pewry od44a.łć
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pozostaną bezskuteczne. Nie tylko kultury aka-
demickiej - kultury mistrza i ucznia, kultury
wykładów i studiów, kultury badń i nauczania.

faspers przekonywająco dowodzi, że to
uniwersytet (jakąkolwiek by nosił nazwę) iest
miejscem, gdzie wśród studiów, kontaitów
rozmów oraz badawczych zmagań młodzi
poznają i p_raĘkują elementy kultury kształtu-
jącej, wszelkie międzyludzkie więzi. To kultura
spotkania i dyskusji, kultura wymiany myśli
i kryĘcznej analizy, kultura współpraiy, kul-
tura sprawowania władzy oraz odpowiedzial-
ności, kultura zdobywania korzy.ści, kultura
szacunku dla wspólnego dobra. A,ltor Idei uni-
wersytetu dostarcza argumentów, że to właśnie
w uniwersltecie - otwartym dla wszystkich,
lecz od wszysĄch wymagającym - kształtulą
Ę postawy intelektualne i życiowe, koniecznó
dla. funkcjonowania jednostki w nowoczesnym
państwie. Nawet uniwersytet daleki od dosko-
nałości, nawet jako izolowane zjawisko, iest
niezbędny jako wzotzec do naśIadowania, jlSli
tylko zachowuje depozyt uniwersyteckiei idei
lączącej społeczną służebność z bezkompiomi-
sowym dążeniem do doskonałości.

lrkusja o przyszłości uczelni polskich, któ-
rej forum stał się Kongres Nauki, zdominowana
\yła_przez narzucony cel ulepszenia ich zarzą-
du. Dzięki kongresowi powsiaĘ mnogie opra-
cowania analizujące formy adminisirowinia
uczelniami, ich modele i historie transformacii
w zmiennym otoczeniu. Charakteryswcznr-.rn
świadectwem bezradności debatlest iakonicŹne
twierdzenie fachowca, wplecione w wielopię-
ttową_analizę, szpikowaną cytatami z ekspei-
tów: Kulturq akademickq w ząsadzie nie dŻ się
zarzqdzać, jednakimplicite wpływa ona na fuŹ-
s am o ś ć, ko m u n ikacj ę o ra z w i [zi' orga ni zacy i n e6 .

Musiałby się autor pochylii i .raŹ ;aspe.rem,
aby pojąć, dlaczego,,funkcionalisiyrrnr'|
i,,wieloparadygmatycznd' podejScie skuteczne
w organizowaniu szkół wyższych kształcących
do pożytecznych zawodów nie dotyczy izfto-
ły praMziwie wysokiej - uniwersytótu. Tu
potrzebne jest uznanie dia jego pierwotnej idei,
naturalne w instytucjach o nióprŻerwanej irady-
cji, nieodzowne do odtworze nia, gdy je zdeptła
historia.

N NIE sPOsóB zAPRzEcłć, ATRUDNo SPROSTAć
Spóźniona lektura |aspersa pozwala zroza-

mieć,.dlaczego jego idea uniwersytetu, która
jest niczym wzorzec z Sćvres, do kiórego powi-

6 Łukasz Sułkowski, Kultura akademicka. Koniec utopii?,W{-
szawa 2016.

n.ien dora§ać każdy,,uniw ersy tet7, lie wydaje
się pociągająca ani dla centralnie ulokowanvĆh
decydentów, ani dla współczesnych polskich
badaczy. Wyważonpn cńoć stanówc łym zda-
niom autora nie sposób zaprzeczyć, a trudno
sprostać.

Należałoby porzucić utrwalane od trzech
pokoleń przekonanie, że uczelnie istnieją dla
ni]rtt<1 samych tylko uczonych i zgodŹić się
z filozofem, że uniwersyteckii nauczinie, choĆ
nadzvlyczajnejwagi, musi zarazem być służebne
i pozostawać wyzwaniem względem społecz-
nego otoczenia. Konieczność wspólnej troski
o odbudowę i ochronę przynajmniej poje-
dynczych instytucji aspirujących do poziomu
Jaspersowego uniwersytetu, nawet wbrew par-
Ękularnym interesom, wydaje się najcenniej-
szą wskazówką, lekcją kultury, jĄzapalfiętń
z tej wyjątkowej książki.

Ludwikkomorouski

Ludwlk lbmorołvstl - profesor Politechnlki
Wrodawski§, specjatizuje się w chemii
fizycznej. 0pn5c ticznych publikacji z tego
zakreśu pod własnyń nazwiskiem rydałteż
zbiór o chaiakterze eseistycznym: Ćo datei?
AkademŁka dysputa {201S), ajako hofesot .

Lajkonik U/. 1bmzki akadenlcłń 1zOrs).

LJERZYMil
Ze Stanisławem Raóm

aktorem i reryserer
w Krakowie złvipe

oRd

$rerirłew Radwan: Mój pinllry
n brĘku Radzieckim Uył nlezr.rrl*
ffn@mtm z t},m l§ajem i z Ę hl}hr+

'cr:rf 
n$ KedytoĘło?

- rł- siedemdziesiątym szóstrmĆ.
trrcłrnqyt}.m, co trm zobaaylrr-T
offiT się Dni Teatru Radziecti;ąe1
Doń Tctu Polskiego w Związb rr-
lłmdh wsąrstkich naszyó wi*iLE
hlłms&iłryo Erwina Axerą lerĘo h

- W4ńuktamwyławiaW
- ful manekinów }asieńskĘn Gl

lcńlo to puściła, powiedzidi" ir r ł
'g a ł niĘTadzie by nie przesalo lf, ffi
ń&łrrło się to możliwe. Oni Fód-6l
dD!§e€ lat, byli wszędzie i zdotfi-1
q oaglodę na Ogólnosowieckim h
rLratnrm- Byli ogromnie wdziurf
ilm&knu - bo widzieli walĘ rióct
'*,ś ł]e neczbyłabardzo zabąrair

firąrpomina mi się zóawm prz5lłr
!Ń toka Kowarskiego. W pewu,vm-r
&eł tamtejszych krawców i tłumecąli
ry lobi gronostajowe futro: do furl
[milie, dodaje czarne kawah fifi!&,|
ql;laab jat gronoĘe i oni soł* oł
!--"|r Ale ich szefnagle móń Jlr
du o izt^i( specjalnv efekt? Bo Di€ó F,

r__.l I rozsunął drzrltiszaĘ eustrn
ń"iłi$iu metrów gdzie wisiĄ sódn
mdos€ futra. Syberyjskią mFryił{
Ę cobie można wyobrazić.

§łitrudniejszą rzeczą byto polp
rrńrria ludzi. Muszę powiedzkń ir-
brlddo lepiej niż }urkowi Jarockirn r
ffi Tide dróg - ja wybrałem muąńęl
J mrcie jakieś taśmy Wysocldego?: - J

t

7 Tadeasz Gadacz, wstęp do ksiązki ldea unifersytetu.
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