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I 

Ludwik Komorowski 

NA ROZDROŻACH NAUKI 
Mądrość nie polega na sprycie, ale na umie

jętności obstawania przy prawdach oczywistych. 
Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom 
oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na 
niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją . 

Józef Tischnerl 

Reforma nauki trwa. PoLskie uczeLnie roz

poczną rok akademicki wśród konwuLsyjnych 

przystosowań do nowego prawa. DLa sztabu 

reformatorów pod sztandarem ministra-fiLo

zofa, nauka i uczeLnia to byty zamienne, wg 

zawołania głośnego ongi, acz w innym kon

tekście: "Mówimy nauka - myśLimy uczeLnia". 

Ten fascynujący związek jest oryginalnym 
konstruktem współczesnej myśli polskiej. 
Utrwalony przez dziesięciolecia, zepchnął 
w cień rolę uniwersytetu, którą przez wieki 
uznawano za jego znak rozpoznawczy - nieza
stąpione źródło kultury. 

• O NAUCE W POLSCE - ZAMYŚLENIE 
Koniec obecnej reformy trudno przewidzieć, 

pomruki w uczelnianych korytarzach wskazują, 
że ogłaszana "powszechna zgoda środowiska" 
była jedynie pobożnym życzeniem usłużnych 
aktywistów. Zanim usłyszymy o koniecznych 
poprawkach, warto więc zgłębiać naturę rzeczy: 
skoro to reforma nauki, jakiego należy prze
widywać jej skutku dla uczelni, których tytu
łowa nauka jest (jakoby!) nieusuwalnym fun
damentem? Szczęśliwie, obok dzieła Jaspersa 
przekonywająco 0fisującego ponadczasową 
istotę uniwersytetu, kto zechce, łatwo odnaj
dzie w bibliotece świeżą jeszcze książkę Macie1a 
W. Grabskiego O nauce w Polsce - zamyślenie , 
odsłaniającą naj głębsze sekrety współczesnej 
nauki polskiej. Zważywszy pozycję, z jakiej wie-

1 I. Tischner. Po/ska jest Ojczyzną • .. Tygodnik Powszechny" nr 
1I198i. 

2 K. laspers. Idea uniwersytetu. (Por:] L. Komorowski. Lekcja 
kultury. "Odra" nr 10/2018. 

3 M. W Grabski. O nauce w Polsce - zamyślenie. Wydawnictwo 
PAU. Kraków 2015. (W cytatach z książki wskazano odpo
wiedni numer strony). 

loletni prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
obserwował krajową panoramę nauki, zbiór 
jego esejów to bezcenny kapitał dla myślących. 
Dla reformatorów będą zbyt męczące, zburzy
łyby ich pewność własnej wszechwiedzy, choć 
pełnego pasji stylu prezentacji mogliby się od 
autora nauczyć. 

Dzieło Grabskiego jest znakomitym punk
tem wyjścia do dyskusji o polskim uniwersy
tecie nie w perspektywie obecnej czy kolej
nej reformy, lecz ponadczasowej roli uczelni 
w nowoczesnym państwie. Autor, niezaangażo
wany w wewnętrzne struktury systemu nauko
wego, zachował ostrość spojrzenia w jego oce
nach także wtedy, gdy równie trzeźwo zauważa 
i opisuje historycznie uwarunkowane przyczyny 
opisywanych zjawisk. Dzięki imponującej eru
dycji umie na chłodno zestawiać rzeczywistość 
akademicką w Polsce na przełomie XX/XXI 
wieku z sytuacją w krajach, które okres przemian 
przeżywały w innym czasie lub w odmiennych 
warunkach. Szeroka wiedza pozwalała mu prze
zwyciężać zauważalne w tekstach przywiązanie 
do inżynierskiego pragmatyzmu technokraty; 
z szacunkiem pochyla się nad pełnym spektrum 
społecznego oddziaływania uczelni wyższej , 
co nadaje jego analizom prawdziwie huma
nistyczną szerokość spojrzenia. Czytelnik jest 
zachęcony do dalszych samodzielnych wypraw 
na szlaki rzadko odwiedzane przez uczonych, 
pracowicie uprawiających swoje dobrze ogro
dzone naukowe działki, w niesłusznym, choć 
zastarzałym przekonaniu, że to badawcze plony 
są wystarczającą treścią ich życiowej misji. 

• NAUKA I GOSPODARKA STANOWIĄ OWA NIE
PRZYSTAJĄCE 00 SIEBIE BYTY 

Profesor Maciej W. Grabski, przez dziesię
ciolecia zanurzony najpierw w pracy badawczej, 
a po latach w organizację procesu jej sponso
rowania ze środków wprawdzie publicznych, 
lecz cudem nie upaństwowionych, publikując 
swoje refleksje wieku dojrzałego nie podzie
lał powszechnej w kraju fascynacji terminem 
"nauka" jako klucza postępu. Pisał: ( . . . ) ter
min nauka lub badania naukowe został obecnie 
rozciągnięty ponad wszelką miarę na obszary 
niemające wiele wspólnego ani z nauką, ani ze 



stosowaniem metody naukowej jako systemu 
poszukiwania prawdy (220). ( ... ) dzisiaj nauką 
nazywa się wszystko to, co można studiować na 
uniwersytetach (296). Umiał odróżniać naukę 
od wiedzy: Wiedza, którą pożytkuje człowiek, 
stanowi wynik kumulowania doświadczeń 

i informacji przydatnych ludziom w rozwiązy
waniu praktycznych problemów, niekoniecznie 
jednak w oparciu o zrozumienie leżących u ich 
podstaw zjawisk (219). 

Nie podlegał zauroczeniu hasłami polityków, 
generowanymi celem schlebiania pozującym 
na filozofów rzemieślnikom nauki, w braku 
wystarczających środków do spełniania ich 
marzeń. Przykładem slogan: Gospodarka oparta 
na wiedzy. Pisał: ( ... ) nauka i gospodarka stano
wią dwa odrębne, nieprzystające do siebie byty. 
( ... ) opierając się na całkowicie różnych syste
mach wartości, są układami niekompatybilnymi, 
chociaż wzajemnie, ale w jakiś pośredni sposób, 
sprzężonymi (221). ( ... ) wiemy, że najbardziej 
innowacyjne gospodarki świata powstały nieza
leżnie od rozwoju nauki, gdyż miejsca generowa
nia innowacji technicznych z zasady mieszczą się 
poza murami uczelni (236). ( . .. ) nauka służy do 
generowania potwierdzonej wiedzy, a technolo
gia - zysku (241). 

Odwiedzał światowe uczelnie, analizował ich 
organizację i kontakty z otoczeniem społecz
nym. W spierany takim kapitałem, nie wahał 
się głosić poglądów skrajnie niepopularnych 
w środowisku powtarzającym mantrę: "inno
wacyjność": Związek nauki z gospodarką reali
zuje się bowiem poprzez wyższą edukację (227). 
Podstawową składową programów rozwoju 
innowacyjności jest wykształcenie akademickie. 
[Przemysł] kierując ( .. . ) część swoich wydatków 
na badania uniwersyteckie czyni to nie dlatego, że 
potrzebne mu są wyniki ich badań (jak uważają 
uczeni), lecz właśnie z potrzeby uzyskania wyso
ko wykształconych pracowników ... W społeczeń
stwie, w którym dominuje wzajemna nieżyczli
wość, wrogość i brak zaufania ( ... ) nie powstanie 
kapitał społeczny niezbędny dla innowacji (243). 

Ostatni cytat otwiera oczy na głębię proble
mu kryjącego się pod etykietą "reforma nauki': 
a starannie omijanego w dyskusjach, zogni
skowanych wokół mechanizmów nacisku na 
uczelniane środowiska, by wymuszać nauko
wą produkcję: im więcej, tym lepiej. W takiej 
quasi-korporacyjnej atmosferze nierealne jest 
kształtowanie i rozpowszechnianie kultury 
współpracy, korzenia społecznego postępu, 
który wyrasta jedynie w szczególnym klimacie 
wyjątkowych szkół - uniwersytetów, gdzie kor-

poracyjne nakazy nie posiadają mocy spraw
czej. Grabski: [Otoczenie] domaga się dziś od 
uczelni nie wąskiego specjalisty, lecz człowieka 
integralnego, aktywnego członka społeczeństwa, 
wykształconego niezależnie od kierunku stu
diów, w rozumieniu wszystkich trzech kultur: tej 
tradycyjnej kultury humanistycznej, tej drugiej 
związanej z naukami ścisłymi, przyrodniczymi 
i technologicznymi i wreszcie tej trzeciej, społecz
no-ekonomicznej (333). 

• UNIWERSYTET NIE MOŻE BYĆ SKLEPEM 
KOMISOWYM 

Praca badawcza w uczelni wyższej to oczy
wistość, zakorzeniona w misji uniwersytetu. 
Uczelnia typu uniwersyteckiego nie może być 
sklepem komisowym, gdzie sprzedaje się towar 
z drugiej ręki. [Uniwersytet] musi prowadzić 
badania i harmonijnie spełniać dwie funkcje, tzn. 
funkcję kształtowania osobowości i funkcję naby
wania umiejętności (82). Badania zorientowane 
na zastosowania gospodarcze są skuteczniej 
generowane w organizmach pozauczelnianych, 
zorganizowanych odmiennie, często w bliskim 
kontakcie z uczelnią, lecz autonomicznie skon
centrowanych na zdefiniowanych badawczych 
celach. Doświadczenie pokazuje, jak ważne są 
powody zachowania ich rozdzielności: ( .. . ) 
potęga pieniądza jest na tyle wielka, że pod jego 
wpływem nauka akademicka natychmiast prze
kształca się w produkcję taśmową "McNaukę", 
w której prawda naukowa zostaje zepchnięta na 
dalekie miejsce na liście priorytetów (226). 

Rola czynników materialnych w badaniach 
naukowych jest trudna do przecenienia, lecz 
kryją się tu niebezpieczeństwa, doskonale już 
rozpoznane: ( ... ) zazębianie nauki akademic
kiej z gospodarką powoduje powstawanie licz 
nych, ostrych wyzwań jakościowych i etycznych, 
które zaczęły zagrażać integralności nauki. ( ... ) 
Ogromne rzesze uczonych przeorientowały się 
- z dotychczasowego wyścigu do sukcesu nauko
wego lub sławy, na pogoń za korzyściami ryn
kowymi czy medialnymi (225). W krajowym 
ekosystemie nauki cierpiącym na chroniczne 
niedoinwestowanie (według opinii większości 
jego przedstawicieli), codzienny stres poten
cjalnych badaczy generowany jest przez inny 
czynnik systemowy, nie mniej potężny niż 
pieniądz: to bezpieczeństwo. Przymus kariery 
uznano za nieusuwalny element administra
cyjnego nadzoru nad każdą krajową uczelnią, 
nie wyłączając najświetniejszych. System ten 
powoduje, że naukowcy w Polsce nie zajmują się 
rozwiązywaniem problemów, a jedynie pisaniem 





odsłania niekiedy myśli w obszarach, których 
nie odważa się jawnie roztrząsać. Znamiennym 
śladem jest przywołanie rozmowy z profesorem, 
najwyraźniej przejętym po wykładzie o zasa
dach etycznych w obszarze nauki. Rozmówca 
postawił problem: Pan mówi o naukowym grze
chu. A skqd ja mogę wiedzieć, że grzeszę, skoro 
ten grzech nie jest nazwany? (93,283). 

Uwaga musiała głęboko poruszyć wykładow
cę, bo pojawia się w dziele dwukrotnie. Przed 
audytorium młodych badaczy zadał sobie pyta
nie: A więc czy nie jest tak, że czegoś nam bra
kuje? (283). Jego publiczna odpowiedź zdradza 
świadomość wagi problemu oraz własną wobec 
niego bezradność. Sięgając do biografii wiel
kich uczonych, zauważa wspólny i charaktery
styczny rys, którego brak nauce jego epoki: ( . .. ) 
istotnym elementem ich naukowego rozwoju pod 
okiem mistrza było to, co nazywamy formowa
niem. Termin ten został w praktyce naszego życia 
naukowego całkowicie zapomniany. Oznacza on 
element procesu wychowawczego, polegajqcy na 
kształtowaniu u ucznia przekonań i pożqdanego 
systemu wartości (283). 

Myśl nie doczekała się rozwinięcia, choć 
odsłania naj intymniejszą cechę krajowego 
środowiska nauki: brak drogowskazów do war
tości, na których opierać się powinien sukces na 
terenie uniwersytetu. Przez tę szczelinę w wywo
dach erudyty dostrzegamy wielowymiarowy 
bezkres problemów, o których i naukowi bada
cze, i administratorzy nauki wolą nie wiedzieć -
nazwanie groziłoby zachwianiem podstaw bytu. 
A uwagę trzeźwo oceniających system młodych 
łatwo odwrócić, kusząc do skoku na platformę 
rozpędzonego mechanizmu kariery. Grabski 
tylko ostrożnie przywołuje autorytet Jana Pawła 
II: Relatywizm etyczny oraz postawy czysto utyli
tarne stanowiq zagrożenie nie tylko dla nauki, ale 
wprost dla człowieka i dla społeczeństwa (284). 

Słowa moralnego autorytetu, współbrzmiące 
z głosem technokraty o niezbędności formacji 
etycznej dla nauki, nie są w środowisku uni
wersyteckim całkiem zapomniane, bywają orna
mentem chwil uroczystych. Akademia, inaczej 
niż badawcza korporacja, przechowuje w lamu
sach przesłanie, że w perspektywie uniwersytec
kiej misji najistotniejszy jest los uczniów - bez 
nich usycha. Niejeden uniwersytecki badacz, 
spoglądając w oczy słuchaczy, wspomina dzie
dzictwo po własnych nauczycielach: rolą jego 
zawodu jest formowanie w.drodze tych, którzy 
mu towarzyszą: w sali wykładowej, na semina
rium, w laboratorium; sprawdzonym narzę
dziem tej pracy jest naukowy warsztat. 

• WARUNKI DO WYKSZTAŁCENIA TRUDNEJ SZTUKI 
DOKONYWANIA WYBORÓW 

Uczelni nie tworzą "naukowcy" - spotykają 
się tu dwie grupy ludzi poszukujących. Młodsi 
tęsknią za wiedzą na poziomie już rozpozna
nym i potrzebują przewodnika na drodze. Obyci 
z szeroką wiedzą doradcy są gotowi wyruszać 
wraz z nimi na nowe obszary poznania. Rolą 
uczelnianych zwyczajów i rytuałów jest regu
lowanie stosunków w takim gronie, złączonym 
wspólnym celem - odkrywaniem nowości 
w otaczającym świecie. Skupieni wyłącznie 
na własnych badaniach szperacze mają swoje 
miejsce gdzieś w uczelnianych undergroun
dach, są pożyteczni, nierzadko konieczni, ale 
równie dobrze (zazwyczaj i chętniej) praco
waliby w jakimś Los Alamos4, w środowisku 
sobie podobnych; gwar korytarzy ich rozprasza, 
a zmuszanie do pisania "pracy na stopień" słusz
nie uważają za zbędną katorgę. Nie oni jednak 
nadają uczelni sens, lecz nauczyciele, którzy 
potrafią i chcą razem z uczniami zadawać pyta
nia i wspólnie poszukiwać odpowiedzi. 

Wśród wszystkich szkół wyróżnia się uniwer
sytet: Zadanie uczelni typu akademickiego (czyli 
uniwersyteckiego) jest bowiem inne niż szkoły, 
gdyż polega na tworzeniu studentom warunków 
do samodzielnego, aktywnego pobierania wie
dzy, a nie do biernego jej konsumowania (120). 
( ... ) studia uniwersyteckie, aby spełnić swojq rolę, 
wymagajq bowiem ogromnego intelektualnego 
zaangażowania zarówno ze strony studiujqcego, 
jak i profesora, gdyż tylko ono zapewnia skutecz
ność w zdobywaniu wiedzy (122). 

Znaczenie terminu nauka oraz rola pracy 
badawczej oglądane z właściwej dla uniwersy
tetu perspektywy zyskują sens zgoła odmien
ny od rutynowych życzeń administratorów 
i spragnionych odkryć badaczy. Służą bowiem 
zadaniom umysłowego formowania - nie tylko 
pierwszorocznych studentów, lecz rozwijania 
umysłu każdego członka społeczności poprzez 
wzajemne kontakty. Ten kapitał absolwenci 
wyniosą w świat: (. .. ) zajmowanie się naukq 
zmusza do zachowania racjonalnej, krytycznej 
postawy nie tylko w ramach uprawianej dzie
dziny, ale również wobec całej otaczajqcej nas 
rzeczywistości (19). 

Twórcze dociekania służące formowaniu 
postawy umysłowej to nie jedynie science, jak 
chcieliby technokraci strojni w szaty proroków 
postępu, to każda dziedzina wiedzy po najdal
sze krańce ftlozoficznych zmagań. Racjonalnie 

4 W Los Alarnos, na pustkowiu, zorganizowano w roku 1942 
ośrodek badań jądrowych USA. 



krytyczną postawę kształci też humanistyka 
w swych najbogatszych odmianach, a bez wąt
pienia i sztuka, której dzieła pozwalają odsła
niać pokłady wrażliwości ludzkiej natury. 
Zrozumienie tej prawdy żyje w uniwersytetach, 
jeśli miały szczęście trwać przez wieki; poszerza
jąc obszary, umiały przechować misję. Dlatego 
prawdziwy uniwersytet bardziej niż efektowne 
nowinki ceni zasadę uniwersum, zachęcając do 
swobodnego poznawania wszelkich odmian 
wiedzy spotykanych w jego murach. Grabski: 
Najlepsze uczelnie akademickie realizują tę misję 
nie dzięki szczegółowym sylabusom czy progra
mowej indoktrynacji, lecz przez tworzenie stu
dentom warunków do samodzielnego opanowa
nia podstaw wiedzy i umiejętności związanych 
ze studiowaną dziedziną, do wyrabiania techniki 
komunikowania się, do kształtowania formacji 
intelektualnej i wreszcie do wykształcenia trudnej 
sztuki dokonywania wyborów (122). 

• PIERWSZOLIGOWE UNIWERSYTETY POWINNY 
BYĆ KUŹNIĄ KADRY DLA DRUGOLIGOWYCH 

Tak rozumiany uniwersytet to nie po pro
stu szkoła wyższa, to wewnętrzne jądro syste
mu współczesnych akademickich organizmów; 
jego siła oddziaływania decyduje o chmurze 
działań pochodnych w obszarze jego wpływu, 
nie wyłączając kształcenia do zawodów. Także 
zrównoważona rola pracy badawczej podlega 
regułom utrwalonym w społeczności: obszar 
badań angażuje adeptów na wielu poziomach, 
stosownie uzupełniając, nie zastępując etapów 
formalnego wykształcenia. Ich formacja doko
nuje się w ciszy, w mozolnych godzinach biblio
tecznych, w żmudnych dociekaniach warsztato
wych, w seminaryjnych olśnieniach i samotnych 
godzinach zwątpienia. Źródłem wytrwało
ści jest przyjazne otoczenie, a nade wszystko 
umacniający przewodnik. Na jego przykładzie 
poznajemy zazwyczaj sens twórczego wysiłku -
nie dla korzyści własnej, lecz dla przygotowania 
przyszłej roli w społecznej wspólnocie: [Nauka] 
wbrew poglądom wielu, nie istnieje bowiem sama 
z siebie i sama dla siebie (27). 

Uniwersytet sensu stricto nie jest dla każde
go, stawia bowiem ponadprzeciętne wymaga
nia obydwu grupom partnerskiej współpracy: 
i nauczycielom, i uczniom. Otwarty dla wszyst
kich, od każdego wymaga. Zarówno przyjmując 
uczniów, jak dobierając nauczycieli, przestrze
gać musi bezwzględnych zasad racjonalności, 
obowiązujących w naukowych warsztatach 
i dyskusjach. To nie liczebność decyduje o jego 
roli, lecz sam fakt jego istnienia zmienia rze-

czywistość społeczną, dostarczając niekwe
stionowalnego wzorca postępowania i miary 
wartości. Grabski, wznosząc się ponad lokalne 
ambicje i spory, nie ma wątpliwości: [Studia 
uniwersyteckie] Nie odnoszą się do wyuczenia 
potrzebnych rynkowi profesjonalnych sprawno
ści, potwierdzonych jakimś dyplomem szkoły 
wyższej, lecz wiążą się ze znacznie ważniejszą 
moim zdaniem, a zapomnianą już misją dobrego 
uniwersytetu, która stanowi formowania inte
lektualne studentów i to wszystko, co możemy 
nazwać zdobywaniem dobrego wykształcenia 
(119). ( ... ) obok kilku wielkich uniwersytetów 
z uprawnieniami doktoryzowania będzie istniało 
wiele, oby jak najlepszych szkół wyższych, uczą
cych praktycznych umiejętności (82). 

Powszechne w kraju zdeformowanie obra
zu wszelkich uczelni przez eksponowanie ich 
roli badawczej ma wiele przyczyn detalicznych. 
Najgłębszą jest zanik uniwersyteckiego wzorca. 
Pamięć obecnie czynnych pokoleń jest zdomi
nowana przez model uczelnianej kariery, której 
sama nazwa (kariera naukowa) dowodzi, jak 
jest wyizolowana od naturalnego otoczenia 
(młodzieży) i społecznego kontekstu. W kon
sekwencji uczelnia traci kapitał, który powinna 
mnożyć: uczeń jedynie wtedy ma dla badacza 
wartość, gdy jest podatnym materiałem na 
naukowego wyrobnika. 

Dbający o karierę badacze dokładają starań, 
by stan taki stan konserwować, z nakazu ustaw 
badania są ich pierwszym obowiązkiem, także 
w szkołach zawodu, szczególnie dotkniętych 
konsekwencjami utrwalonego systemu. Grabski 
przygląda się sytuacji bezradnie: O potrze
bie ostrego zróżnicowania wyższych uczelni na 
akademickie i nieakademickie mówiliśmy od 
dziesięcioleci, ale zawsze kończyło się tym, że to 
nie może się udać, bo większość będzie przeciw. 
I próby takiej nigdy nie podjęto, wręcz przeciw
nie, pod wpływem działań rozmaitych lokal
nych lobby, struktura uległa coraz większemu 
spłaszczeniu (100). ( . .. ) pierwszoligowe uni
wersytety powinny nie tylko stanowić miejsce 
prowadzenia badań na najwyższym, konkuren
cyjnym międzynarodowo poziomie, lecz przede 
wszystkim być podstawową kuźnią kadry dla tych 
pozostałych - drugoligowych (101). 

• NISZCZĄCA NAUKĘ FALA BYLEJAKOŚCI, 
TANDETY I NIERZETELNOŚCI 

Wyjątkowa wartość dzieła Grabskiego, zma
gającego się z dziedzictwem lat minionych, 
polega na szerokości jego spojrzenia na naukę 
w perspektywie społecznej. W uprawianiu 



nauki upatruje on ważny czynnik kształtują
cy kulturę społeczną. Sądzi (niestety naiwnie), 
że instytucjonalna dbałość o poziom i jakość 
naukowych dzieł będzie właściwym lekiem na 
rozpowszechnione zjawiska: Niezbędne jest rów
nież zaszczepienie temu pokoleniu wartości dla 
nauki najcenniejszych. Musimy przygotować je 
do ich obrony oraz do odważnego przeciwstawia
nia się niszczącej naukę, wciąż narastającej fali 
bylejakości, tandety i nierzetelności, do sprzeci
wiania się obniżaniu standardów oraz nietolero
wania prostackich postaw (284). 

Autor jest jednak także profesorem - nauczy
cielem. Zna blaski i cienie tego zawodu, nie 
waha się wskazać, gdzie skryte są pierwociny 
społecznego rozwoju. Przypomina, że tylko na 
poziomie uczelni wyższej można kształtować 
postawy niezbędne na każdym polu społecz
nych oddziaływań, nie tylko w selektywnym 
sektorze nauki: Troska o szkolnictwo wyższe jest 
pierwotną troskq o przyszłość, gdyż inne czyn
niki, takie jak rozwój ekonomiczny, kulturalny 
czy cywilizacyjny, w tym również edukacja pod
stawowa, sq wobec edukacji wyższej pochodne 
(338). Dobra uczelnia musi dopomóc w rozwija
niu nawyku kreatywnego myślenia, zmysłu pracy 
zespołowej oraz umiejętności aktywnego iden
tyfikowania i rozwiqzywania problemów (122) . 

Dojrzała, zrównoważona myśl Macieja 
Grabskiego bierze pod uwagę trendy światowe, 
których siła oddziaływania nierzadko nas obez
władnia. Ważnym rezonansem do jego dzieła są 
refleksje współczesnego mu filozofa, przenikli
wego obserwatora społecznych zjawisk i ludz
kiej natury Leszka Kołakowskiego. Opisuje on 
problem wiszący złowróżbnym cieniem nad 
niezmierzonym polem powszechnej edukacji 
nowoczesnego społeczeństwa; przykrywa on jej 
naturalne cele tam, gdzie pozbawiona jest gleby 
tradycji: [Filozofia liberalna] przyzwyczaiła nas 
sqdzić - niekoniecznie tymi słowy to wyrażajqc 
- że tylko jednostka jest realna i że to, co nazywa
my interesem zbiorowym, jest tylko nieokreślonq 
liczbq interesów poszczególnych, indywidualnych, 
i że w naturze rzeczy leży, by każdy zajmował 
się własnymi potrzebami, a kategoria obowiqz
ku należy do dziedziny emocji, a nie do samej 
konstytucji ludzkiego świata. Naturalne j est 
przeto, że w tej perspektywie świat przedstawia 
mi się jako źródło możliwych korzyści, a sama 
idea odpowiedzialności w sensie innym, aniżeli 
pochodzqcym z kontraktu, jest próżna5. 

5 L. Kołakowski, Odpowiedzialność. http://trylematagryppy. 
blogspot.com/20 15/02/copypasta- leszek -koakowski.html 

• ZMOOERNIZOWANIE SYSTEMU NAUKI PRZEZ 
"SPOŁECZNOŚĆ NAUKOWĄ" JEST NIEWYKONALNE 

Uniwersytet jest oczywistym miejscem 
szczególnego skupienia efektu opisanego przez 
filozofa. Jak w żadnej innej profesjonalnej dzia
łalności, tutaj indywidualizm uzyskuje nie tylko 
warunki wzrostu, lecz - w braku mechanizmu 
hamującego - usankcjonowany zostaje do rangi 
zasady przewodniej. Im silniej koncentrujemy 
się na własnych naukowych zamierzeniach, tym 
bardziej ulegamy nieuchronnej izolacji z uni
wersytetu jako społeczności, degenerując siłę 
jego przekazu kulturowego, najbardziej natu
ralną i niezbędną ze wszystkich uczelnianych 
funkcji. Gdy słabość staje się epidemią, uni
wersytet zanika, w murach pozostaje zawodo
wa szkoła, w odległych skrzydłach laboratoria 
badawcze. 

Wydobywanie czynnych instytucji publicz
nych z podobnej zapaści wymaga mobiliza
cji sił w stosunku do uczelni zewnętrznych, 
bowiem: ( ... ) pilne zadanie zmodernizowania 
systemu nauki w Polsce przez samq "społeczność 
naukowq" (a więc od wewnqtrz) jest praktycznie 
niewykonalne (87). Historia uczy, że sygnałem 
inicjującym proces skutecznej, a nie pozorowa
nej przebudowy, bywa w podobnych okolicz
nościach bunt młodych, lepiej rozumiejących 
skutki gnuśnego trwania, zagrażające ich wła
snej przyszłości . Wtedy politycy biją na alarm, 
mając rozwiązane ręce. 

Jeśli edukację wyższą uznajemy za praźró
dło nie tylko wiedzy, lecz i kultury społecznej, 
nie powinniśmy się przyglądać bezczynnie - to 
uniwersytet zdolny jest dostarczyć remedium 
na rozrost zjawisk, które z rezygnacją nazywa
my czasem naturalnymi przywarami w naszym 
miejscu na Ziemi. 

Ludwik Komorowski 
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