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Pośród wszystkich instytucji 
istniejących w cywilizowanym państwie 
uniwersytet jest (... ) rzeczą najcenniejszą, 
dobrem, którego niczym innym zastąpić się nie da. 

Władysław Stróżewski
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SŁOWO OD AUTORA

Uniwersytet jest w kulturze europejskiej jedną z naj
starszych, najbardziej tradycyjnych i szacownych in
stytucji. Zarazem jest on niezastąpionym czynnikiem 
rozwoju i postępu narodów europejskich, postępu nie 
tylko naukowego czy technologicznego, lecz także 
moralnego, politycznego i społecznego. Czynnikiem 
tym stał się uniwersytet nie tyle z racji swojej misji 
czy powołania, ile już przez samo swoje pojawienie 
się w strukturze instytucjonalnej europejskiego śred
niowiecza. Aż do przełomu XI i XII stulecia główne 
role w europejskim teatrze dziejów grały dwie siły: 
królestwo (państwo), czyli władza oparta na przemo
cy, oraz Kościół, czyli władza oparta na autorytecie 
wiary. W wiekach XII i XIII wkracza na scenę owego 
teatru, zrazu niepostrzeżenie, trzecia siła, która bę
dzie współkształtować dalsze dzieje Europy. Jest nią 
właśnie uniwersytet, czyli siła oparta na autorytecie 
rozumu. Te trzy siły stanowiące wobec siebie swoistą 
przeciwwagę, ale równocześnie oddziałujące na sie
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bie, stały się, jak sądzę, jednym z zasadniczych czyn
ników bezprzykładnego rozwoju nowożytnej Europy. 

Książka powstała tyle z zachwytu autora nad feno
menem uniwersytetu, ile z jego wieloletniej praktyki 
akademickiej, do której wypada zaliczyć nie tylko uni
wersyteckie nauczanie oraz doświadczenia związane 
z administrowaniem szkołą wyższą, ale też pewną re
fleksję badawczą nad szkolnictwem wyższym, zwłasz
cza nad zbiorowością studencką. Prezentowany zbiór 
esejów powstał także z prawdziwej troski o dalsze 
losy uniwersytetu. Burzliwe przemiany szkolnictwa 
wyższego, które zachodziły w ostatnim dwudziestole
ciu, zagroziły bowiem nie tylko tradycyjnej, niezastę- 
powlanej w przekonaniu autora, misji uniwersytetu, 
ale również jego tożsamości jako unikatowej instytucji 
społecznej. Tomik ten dedykuję wszystkim, którzy po
dzielają ten niepokój. 

Spełniając jeszcze miłą powinność autora, prag
nę w tym miejscu podziękować Panu Profesorowi 
Krzysztofowi Pleśniarowiczowi, Prodziekanowi Wy
działu Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uni
wersytetu Jagiellońskiego, za cenne uwagi dotyczące 
treści niniejszej publikacji, zaś Panu Doktorowi Ja
nuszowi Sasakowi oraz Pani Monice Antosiuk-Guli 
z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloń
skiego za pomoc techniczną w przygotowaniu tekstu 
do druku. 



IDEA UNIWERSYTETU

Uniwersytet, który od setek lat jest integralnym ele
mentem struktury instytucjonalnej społeczeństw eu
ropejskich, należy do najbardziej złożonych tworów 
społecznych. Złożoność ową dostrzegamy już wów
czas, gdy myślimy o jego genezie. Można wskazać, 
jak się wydaje, trzy źródła czy też trzy tradycje, które 
splotły się w idei i w kształcie uniwersytetu. Najstar
szym składnikiem tej idei były niewątpliwie staro
żytne szkoły filozoficzne, a raczej pamięć o nich, na 
czele z najsławniejszymi - Platońską Akademią oraz 
Liceum Arystotelesa. Drugim składnikiem idei, a tak
że kształtu uniwersytetu stał się wczesnośrednio
wieczny korporacjonizm społeczno-zawodowy, któ
rego najdoskonalszym wyrazem była gildia. Trzecim 
wreszcie była, jak się zdaje, tradycja autonomicznych, 
republikańskich wspólnot miejskich, które w niewiele 
późniejszym okresie wieków średnich (X-XII wiek) 
rodziły się w północnych Włoszech. I nie jest kwestią 
przypadku, że również tam pojawiły się pierwsze 
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uniwersytety. Są one zatem bez wątpienia dziedzic
twem średniowiecznej Europy1, która wszelako prze
czuwała już nadciągający renesans humanistycznych 
i naukowych idei starożytności. 

1 Współczesne uniwersytety europejskie, zwłaszcza Europy 
Środkowej i Wschodniej, swoją aktualną organizację naukową i dy
daktyczną zawdzięczają XIX-wiecznym reformom Wilhelma von 
Humboldta (aczkolwiek od ostatniej dekady XX wieku ów klasyczny 
model ulega wyraźnym i znaczącym zmianom). 

2 A. Gieysztor, Systemy wartości iv tradycji uniwersyteckiej [w: ] 
Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej, Warszawa 1998, s. 9. 

Jak piszę Aleksander Gieysztor: 

W uniwersytecie wyraziła się w okresie jego narodzin 
swoista cecha cywilizacji europejskiej. Było nią łącze
nie zmysłu przedsiębiorczości, inicjatywy i innowacji 
z potrzebą zrzeszania się ludzi poza związkami krew- 
niaczymi, poza więzami zwierzchności osobowej i poza 
hierarchią tych więzów. Uniwersytet powstawał w mia
stach w czasie ich startu do nowych funkcji społecznych 
i gospodarczych, politycznych i kulturalnych2. 

Swoje podstawowe cechy strukturalne, z ideą au
tonomii i samorządności na czele, uniwersytet za
wdzięcza średniowiecznym korporacjom gildyjnym, 
owym arystokratycznym i samorządnym profesjo
nalnym zrzeszeniom mistrzów i uczniów; natomiast 
wspomniany przez A. Gieysztora zmysł przedsiębior
czości i inicjatywy był niewątpliwie owocem klimatu, 
jaki powstał w miastach północnych Włoch w dobie 
wczesnego renesansu. 
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Istnieje wszakże jeszcze jeden niezmiernie istot
ny element kultury europejskiej, który należy w tym 
miejscu koniecznie przywołać, gdyż legł on u pod
staw uniwersyteckiej idei. Jest nim racjonalizm, który 
dla Maxa Webera był zasadniczym, konstytutywnym 
wręcz elementem cywilizacji europejskiej. To właś
nie w uniwersytetach europejskich (innych zresztą 
nie było) poszukiwano przez wieki Prawdy i Dobra 
(a także Piękna) przy pomocy rozumu i właśnie taka 
metodologia dochodzenia do prawdy była cechą 
szczególną uniwersytetu. Z kolei Prawda i Dobro, któ
re były do pomyślenia tylko we wspólnocie i wspól
nocie służyć miały, stawały się przez ten właśnie fakt 
dobrem wspólnym, bonum commune. Dlatego za pierw
szego intelektualistę uniwersyteckiego, czy wręcz za 
„pierwszy uniwersytet" - jak napisał Allan Bloom3, 
można uznać Sokratesa, który nauczał Greków, że do
bro (cnota) jest funkcją prawdy, a więc by czynić do
bro, trzeba uprzednio poznać prawdę. 

3 A. Bloom, Umysł zamknięty, tłum. T. Bieron, Warszawa 1997. 

A zatem, co wydaje się niezwykle znamienne, we
dług tej zasady poznanie nie było celem samym w so
bie, miało bowiem służyć dobru, dobru wspólnemu; 
miało się przekładać, jak byśmy to wyrazili dzisiej
szym językiem, na praktykę społeczną. I warto pamię
tać, że na takiej intelektualnej tradycji wyrastają uni
wersytety europejskie. Bo nie jest kwestią przypadku, 
iż rozwój uniwersytetów w Europie następuje wraz 
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z recepcją myśli Arystotelesa torującej drogę szero
kiemu renesansowi myśli i kultury antycznego świa
ta, który nastąpił w kolejnym stuleciu po przełożeniu 
przez Wilhelma z Moerbeke dzieła Stagiryty na łaci
nę i wprowadzeniu arystotelizmu do chrześcijańskiej 
myśli społecznej przez świętego Tomasza z Akwinu. 

Przyjęło się uważać, zwłaszcza od czasów reform 
Wilhelma Humboldta, że misja uniwersytetu obej
muje dwie podstawowe funkcje: badania naukowe 
i kształcenie. Zwrócenie uwagi na ścisły, nierozerwal
ny związek w działalności uniwersytetu nauczania 
i badań było niewątpliwie trafną i niezwykle ważną 
konstatacją. Eksponowanie tylko tych dwóch elemen
tów nie jest, jak sądzę, wystarczające do odpowied
niego zdefiniowania i do właściwego rozumienia 
roli uniwersytetu w życiu zbiorowym. Twierdzono 
bowiem nawet, a niektórzy do dzisiaj wyrażają taki 
pogląd, że uniwersytet jest „wieżą z kości słoniowej", 
co miało oznaczać, że interesują go głównie samo
dzielnie formułowane cele badawcze, czyli wyłącznie 
dążenie do poznania prawdy, bez brania pod uwagę 
związków tej prawdy z życiem zbiorowym, czyli, mó
wiąc bardziej dosadnie, bez oglądania się na potrzeby 
praktyki. Pogląd taki nie ma jednak, wbrew pozorom, 
wiele wspólnego z uniwersytecką tradycją. Sokrates, 
ten pierwszy według A. Blooma uniwersytecki inte
lektualista, został skazany na śmierć, nie za rozwija
nie niezależnych badań naukowych, ale za rzekomą 
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demoralizację ateńskiej młodzieży, która obróciła się 
przeciwko ateńskiej demokracji4, czyli za praktycz
ne skutki swojej działalności. Wiadomo zresztą, że 
zgodnie z tradycją ukształtowaną w późnym średnio
wieczu, uniwersytety, a ściślej mówiąc, ich wybitni 
profesorowie wywierali znaczny wpływ na życie kul
turalne i polityczne Europy. Dla ilustracji przytoczmy 
tutaj tylko jeden, ale jakże znamienny przykład do
tyczący zresztą Polski i jej najstarszego uniwersytetu 
- Wszechnicy Jagiellońskiej. Pomimo że chodzi o cza
sy stosunkowo odległe, pokazuje on doskonale wpływ 
uniwersytetu na życie praktyczne i to w bardzo waż
nej i szerokiej, międzynarodowej skali. 

4 Chodziło o to, że w tak zwanym buncie trzydziestu tyranów 
w 402 roku p. n. e. istotną rolę odegrało kilku uczniów Sokratesa. 

Przed niespełna dekadą, w roku 2000, Uniwersytet 
Krakowski uroczyście obchodził święto sześćsetlecia 
swojego odnowienia przez królową Jadwigę i kró
la Władysława Jagiełłę. Wiemy, że para królewska, 
a zwłaszcza Królowa, nie szczędziła szkatuły na stwo
rzenie Uniwersytetowi i jego profesorom znakomi
tych warunków pracy i rozwoju. Ta mądra inwestycja 
bardzo szybko przyniosła wspaniałe, jakże ważnie dla 
króla i całego państwa, rezultaty. Jednym z pierwszych

kowic z Brudzewa autor słynnego Traktatu o władzy pa
pieża i cesarza nad niewiernymi (Tractatus de potestate pa- 
pae et imperatoris respectu infidelium). Ów traktat został 
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sporządzony na specjalne zlecenie króla Władysława 
i przedstawiony na soborze w Konstancji, na którym 
rozpatrywano skargę Zakonu Krzyżackiego przeciw
ko królowi polskiemu, dotyczącą przyczyn i skutków 
wojny polsko-krzyżackiej z lat 1409-1411. Główne tezy 
Traktatu... poświęcone stosunkowi chrześcijan do po
gan były przedmiotem długiej polemiki pomiędzy 
Pawłem Włodkowicem a przedstawicielami Zakonu 
Krzyżackiego (najbardziej zajadłą krytykę króla pol
skiego przedstawił „ekspert" Zakonu, dominikanin 
Jan Falkenberg w potępionym przez Kościół paszkwi
lu). Przedstawiony na soborze w Konstancji pogląd 
Pawła Włodkowica Brudzewskiego o niedopuszczal
ności nawracania siłą na wiarę chrześcijańską zwy
ciężył - i tezy Traktatu o władzy... wytyczyły kierunek 
rozwoju prawa międzynarodowego. Warto może jesz
cze w tym miejscu dodać, że w Auli Uniwersytetu Ja
giellońskiego wisi niedokończony obraz Jana Matejki 
przedstawiający dysputę profesorów z królem Wła
dysławem Jagiełłą na dziedzińcu Collegium Maius, 
gmachu przekazanego profesorom i studentom w ra
mach wspomnianego odnowienia Uniwersytetu (jak 
widzimy ta szczodra królewska inwestycja sowicie się 
opłaciła i królowi, i państwu). Obraz ten można uznać 
za symboliczny wręcz wyraz znaczenia uniwersytetu 
w życiu publicznym i jego związków z życiem prak
tycznym. 
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Gdy mówimy o związkach uniwersytetu z życiem 
praktycznym, warto może jeszcze wspomnieć o dwóch 
sprawach. Po pierwsze, uniwersytet, od swoich śred
niowiecznych początków, kształcił tyle w kanonie 
wiedzy teoretycznej, ile w zakresie rozmaitych inte
lektualnych umiejętności wyrażonych w klasycznym 
schemacie siedmiu sztuk wyzwolonych5, a także umie
jętności praktycznych, takich jak medycyna. Był więc 
mocno powiązany ze społeczną praktyką. Po wtóre, 
uniwersytet był przez wieki, dzięki swoim wydziałom 
teologii i filozofii (i ogólniej - humanistyki), miejscem 
pielęgnacji i kreacji wartości, był, jeżeli można to tak 
określić, jednym z najważniejszych depozytariuszy 
systemu aksjologicznego (aksjonormatywnego) społe
czeństwa. Władysław Stróżewski, nazywając uniwer
sytet „królestwem wartości", tak dalej piszę: 

5 Por. J. Wyrozumski, Powszechność nauk w systemie uniwersy
teckim dawniej i dziś [w: ] Idea uniwersytetu..., op. cit., s. 9-20. 

6 W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 22-23. 

Prawda, jako wartość najwyższa, nie jest [w uniwersyte
cie - przyp. K. Z. S. ] samotna: wiąże się w sposób koniecz
ny z dobrem i pięknem. Dzięki ostatniej z tych wartości, 
uniwersytet w sposób naturalny stać się może domem 
i miejscem rozkwitu nie tylko nauk, ale i sztuk. Ale dzię
ki dobru stać się musi strażnikiem wszystkich wartości, 
jakie z dobra płyną albo z nim się wiążą6. 

Dodajmy, iż tak się dzieje, kiedy identyfikacja do
bra (wspólnego) nie budzi wątpliwości, a zazwyczaj 
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jest tak wtedy, gdy dochodzi do sytuacji zagrożenia 
(destabilizacji) systemu instytucjonalnego społeczeń
stwa. 

Ciekawie, w innym paradygmacie myślowym, tę 
samą myśl wyraził Roman Goslar w bardzo interesu
jącym eseju Uniwersytet jako narzędzie adaptacji cywiliza
cyjnych. Właściwą rolę uniwersytetu określa w dwóch 
punktach następująco: 

• Uniwersytet jest w istocie instytucją zachowawczą, 
ma przede wszystkim chronić i przekazywać zwe
ryfikowany praktyką kod obyczajowy, kulturowy 
i technologiczny (... ), 

• Uniwersytet ma na celu kształtowanie kompetencji 
i cech charakteru niezbędnych do organizowania 
społeczeństw w ramach kultywowanego kulturowe
go obrazu świata (,.. )7. 

7 R. Goslar, Uniwersytet jako narzędzie adaptacji cywilizacyj
nych [w: ] Idea uniwersytetu..., op. cit., s. 125. 

Jeżeli ów kultywowany kulturowy obraz świata jest 
uznanym powszechnie dobrem wspólnym, to uniwer
sytet, jak powiada Władysław Stróżewski, musi stać na 
jego straży. I dlatego właśnie nazwaliśmy wcześniej 
uniwersytet jednym z zasadniczych filarów struktury 
instytucjonalnej społeczeństw europejskich. 

Możemy zatem przyjąć, że istnieją trzy niezby
walne, ponadczasowe elementy misji uniwersytetu: 
badania, nauczanie i służba społeczna (Amerykanie 
nazywają je trzema misjami uniwersytetu). Mówimy 



idea uniwersytetu 19

tu, rzecz jasna, o wolnym uniwersytecie; nie zawsze 
bowiem i nie wszędzie mógł sprawować wszystkie 
elementy swojej misji bez ograniczeń. Było to szcze
gólnie wyraźne właśnie w Polsce i w innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodnej, zwłaszcza na prze
strzeni ostatnich dwóch stuleci, czyli właśnie wtedy, 
kiedy rola uniwersytetów i ogólnie szkolnictwa wyż
szego stała się w Europie i w Stanach Zjednoczonych 
szczególnie widoczna. 





SPOŁECZNE FUNKCJE 
SZKOLNICTWA I ELITOTWÓRCZA 

ROLA UNIWERSYTETU

Uwaga wstępna

Szkołę, tak jak każdy inny element życia społeczne
go, można ujmować z różnych punktów widzenia. 
Dlatego szkołą (i szerzej - oświatą) interesują się 
różne dyscypliny: pedagogika, psychologia, prakse
ologia, teoria zarządzania, teoria organizacji i inne. 
W tym miejscu pragnę wszakże spojrzeć na szkołę 
oczami socjologa i spróbuję odpowiedzieć na pyta
nie o zasadnicze funkcje społeczne pełnione przez 
nią, a ściślej - przez różne rodzaje szkół, w społeczeń
stwie, zwłaszcza we współczesnych społeczeństwach 
industrialnych8. W tego typu społeczeństwach szkoła 

8 Dla uniknięcia nieporozumień, jakie mogą powstać w związku 
z pojawieniem się określenia „społeczeństwo postindustrialne”, wy
jaśniam, iż pojęcia „społeczeństwo industrialne” używam w znaczeniu 
nadanym mu przez Herberta Spencera w jego typologii społeczeństw 
industrialnych i militarnych. Por. H. Spencer, Structure, Function and



22 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET... 

(system szkolnictwa) jest jedną z podstawowych, kon
stytutywnych instytucji społecznych, wręcz decydu
jącą o społecznym rozwoju. Dlatego szkolnictwo jest 
w nich z reguły przedmiotem publicznych debat oraz 
nieustannych reform. W tym tekście najwięcej uwa
gi poświęcam, rzecz jasna, szkolnictwu wyższemu, 
a zwłaszcza jego najstarszej, klasycznej postaci, czyli 
uniwersytetowi. 

W prezentowanych uwagach o społecznych funk
cjach szkół za punkt wyjścia przyjmuję tradycyjny 
podział szkolnictwa na trzy zasadnicze poziomy: 
podstawowy (powszechny), średni oraz wyższy. 
Przeprowadzona w Polsce przez rząd u schyłku lat 90. 
reforma systemu szkolnictwa polegająca na wprowa
dzeniu czwartego „poziomu" (trzyletnie gimnazjum 
po sześcioletniej szkole podstawowej) nie naruszyła 
w gruncie rzeczy tego fundamentalnego podziału, 
ponieważ i szkoły podstawowe, i gimnazja są obo
wiązkowe dla ogółu młodzieży i oparte na ujednoli
conych programach nauczania. Owa reforma polegała 
w istocie na wydłużeniu o jeden rok, a więc do dzie
więciu lat, edukacji podstawowej (powszechnie obo
wiązującej) oraz na skróceniu, również o jeden rok, 
edukacji na poziomie średnim (licea)9. Zaburzyła ona 

Evolution, edited and with an Introductory Essay by Stanislav Andre- 
ski, London 1971, s. 153-164. 

’ Prawdziwa reforma, o dalekosiężnych skutkach społecznych 
- mam na myśli pojawienie się w latach 90., na wszystkich poziomach 
edukacji, szkolnictwa prywatnego - dokonała się jak gdyby sama,
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jedynie nieco klarowność trójczłonowego podziału, 
nie eliminując go. Istotne zmiany w omawianym za
kresie (podstawowych poziomów edukacji) zachodzą 
natomiast od pewnego czasu w krajach Europy Za
chodniej i polegają na swoistym rozwarstwianiu się 
edukacji na poziomie wyższym; w Polsce ów proces 
jest ciągle słabo widoczny. Do sprawy tej powrócimy 
w końcowej części niniejszych uwag.

Szkoła podstawowa (obowiązkowa)

Differentiam specificam szkoły podstawowej nie jest to, 
iż przygotowuje ona, jak sugeruje nazwa, podstawy 
do dalszej edukacji, ale to, że jest ona powszechnie 
obowiązująca dla wszystkich członków wspólnoty 
(państwa, narodu). Wszystkie inne typy szkół kształcą 
bowiem tylko pewne, tak czy inaczej wybrane, gru
py czy też odłamy owej wspólnoty. Dlatego dawna, 
używana aż do lat 50. XX wieku nazwa: szkoła po
wszechna, znacznie lepiej oddawała jej istotę. Misją 
szkoły zwanej dziś podstawową jest bowiem przyspo
sobienie wszystkich członków do aktywnego życia 
we wspólnocie, czy też mówiąc językiem bardziej no
woczesnym - do funkcjonowania w społeczeństwie. 
Podstawowym warunkiem owego współżycia i funk
cjonowania w społeczeństwie, zwłaszcza w jego sfe- 

jedynie za przyzwoleniem władzy (była to reforma oddolna, będąca 
wyrazem samozaradności zbiorowej społeczeństwa polskiego). 



24 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

rze publicznej, jest jedność semantyczna wspólnoty, 
to znaczy możliwość i umiejętność porozumiewania 
się wszystkich jej uczestników. A zatem głównym za
daniem szkoły powszechnej jest nauczenie członków, 
czy raczej kandydatów na członków, powszechnie 
obowiązujących w danej społeczności, skutecznych 
form komunikacji społecznej. Chodzi tu nie tylko 
o zdolność odbierania i przekazywania komunika
tów, ale o rozumienie ich treści prowadzące do poro
zumienia społecznego i wspólnego działania10. Owo 
porozumienie i współdziałanie wymaga nie tylko 
używania wspólnego języka, ale także podzielania, 
przynajmniej w węzłowych obszarach życia publicz
nego, wspólnych wartości. Głównymi przedmiotami 
w szkole powszechnej są zatem z reguły, czy też po
winny być: język(i), czyli język ojczysty i ewentualnie 
język szerszej wspólnoty politycznej, matematyka, hi
storia, geografia i wychowanie obywatelskie. Bardzo 
ważny element edukacji powszechnej stanowiła przez 
wieki, i ciągle stanowi, religia. Jest wszakże z reguły 
kwestią sporną, czy miejscem nauczania religii ma 
być szkoła, czy kościół. Wydaje się jednak, że w sferze 
wartości etycznych rola właściwej edukacji religijnej, 
zwłaszcza edukacji na poziomie elementarnym, jest 
trudna do zastąpienia. Próbując zawrzeć w jednym 

10 Obserwując współczesne życie publiczne, można odnieść wra
żenie, że wielu polityków polskich ma poważne luki w edukacji na 
poziomie podstawowym.
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zdaniu funkcje czy też zadania szkoły podstawowej, 
można powiedzieć, iż ma ona zapewnić odpowiedni 
stopień unifikacji społecznej.

Szkoła średnia

Głównym zadaniem szkoły średniej nie jest natomiast 
unifikacja społeczna, ale przeciwnie, dyferencjacja 
funkcjonalna (zawodowa) nowych członków wspól
noty. Funkcja ta ulega aktualnie pewnemu osłabieniu 
czy też rozmyciu, ale ciągle jest dla szkoły średniej jej 
funkcją dominującą. Oczywiście szkoły średnie też 
w pewnym zakresie kontynuują edukację ogólną na
stawioną na integrację (unifikację) społeczną, ale czy
nią to marginesowo. Zasadniczo mają one zapewnić 
pożądane zróżnicowanie zawodowe członków wspól
noty11. Pewna część szkół średnich prowadzi kształce
nie w zakresie ogólnym, przygotowując kandydatów 
dla szkolnictwa wyższego, ale i w nich coraz wyraź
niej zaznacza się podstawowy podział na kształcenie 
ogólnohumanistyczne i przyrodniczo-techniczne.

" Należy pamiętać, że w czasach przedindustrialnych, od wczes
nego średniowiecza aż po wiek XIX, kształcenie zawodowe doko
nywało się głównie w dwóch instytucjach: w rodzinie (zawody rol
nicze) oraz w korporacjach zawodowych (zawody rzemieślnicze 
i handlowe).

W Polsce jeszcze w roku 1990 tylko 20% ogółu mło
dzieży kształcącej się na poziomie średnim uczęszcza
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ło do szkół ogólnokształcących, a więc zdecydowana 
większość kontynuowała naukę w średnich szkołach 
technicznych oraz w zasadniczych szkołach zawo
dowych. Od tamtego czasu, czyli w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat, na skutek gwałtownego rozwoju infor
matyki, automatyki i robotyki, zapotrzebowanie na 
średnie szkolnictwo zawodowe i techniczne spadło, 
wzrosło natomiast zapotrzebowanie na szkolnictwo 
średnie ogólne, przygotowujące do studiów wyż
szych. W Polsce był to wzrost szczególnie gwałtow
ny, co wiązało się, z jednej strony, z zaniedbaniami 
edukacyjnymi okresu realnego socjalizmu (tak zwa
ne wskaźniki edukacyjne były w naszym kraju dwa, 
trzy razy niższe niż w krajach Europy Zachodniej, nie 
mówiąc o Stanach Zjednoczonych), a z drugiej, było 
wynikiem panicznej ucieczki młodzieży przed bez
robociem (lub przed utratą pracy) w edukację. Wzrost 
liczby szkół ogólnokształcących, a zwłaszcza liczby 
kształcącej się tam młodzieży, dokonał się, rzecz jas
na, kosztem znacznej redukcji średniego szkolni
ctwa zawodowego (zasadniczych szkół zawodowych 
i techników). Dzisiaj okazuje się, że była to zbyt daleko 
posunięta redukcja, która spowodowała brak rąk do 
pracy w niektórych zawodach rzemieślniczych i ro
botniczych. Nie zmienia to jednak faktu, że tradycyjna 
funkcja szkoły średniej, jaką w okresie industrialnym 
była dyferencjacja społeczno-zawodowa, ulega obec
nie osłabieniu, ponieważ różnicowanie to przenosi się 
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w coraz wyraźniejszym stopniu na poziom gwałtow
nie upowszechniającego się szkolnictwa wyższego. 
Przyjrzyjmy się zatem tradycyjnym, a następnie zmie
niającym się współcześnie funkcjom szkoły wyższej, 
zwłaszcza szkoły typu uniwersyteckiego.

Szkoły wyższe. Tradycyjna elitotwórcza 
rola uniwersytetu

O ile szkoły powszechne przysposabiały nowych 
członków do funkcjonowania w społeczeństwie, 
a szkoły średnie kształciły w zawodach, które do tego 
funkcjonowania były konieczne, to szkoły wyższe 
(uniwersytety) przygotowywały wąskie kręgi osób 
do dwóch najważniejszych kategorii zadań: do przy
wództwa (kierownictwa funkcjonalnego) i do twór
czości. Mówiąc najbardziej ogólnie - uniwersytety 
kształciły tych, którzy nadzorowali funkcjonowanie 
społeczeństwa oraz decydowali o kierunkach jego 
rozwoju lub wpływali w sposób istotny na ten roz
wój. Absolwenci uniwersytetów tradycyjnie obejmo
wali kierownicze stanowiska w polityce, gospodarce, 
administracji, oświacie i kulturze, a więc tworzyli 
w społeczeństwach industrialnych elity społeczne. 
Jedną z najważniejszych funkcji owych elit było ini
cjowanie i nadzorowanie określonych zmian społecz
nych (nastawionych na rozwój, wzrost, potęgę i tym 
podobne).
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Tę kreatywność elity zawdzięczały przede wszyst
kim uniwersyteckiemu przygotowaniu do twórczo
ści. Przygotowanie takie było możliwe dzięki temu, 
że sam uniwersytet był twórczy, to znaczy był przez 
wieki miejscem twórczości naukowej (badań) oraz ar
tystycznej. Uniwersytety odgrywały także znaczącą 
rolę w tworzeniu i pielęgnowaniu wartości, z których 
najważniejszymi były prawda i dobro (wspólne).

Jak wiemy, są trzy niezbywalne elementy misji 
uniwersytetu: badania, nauczanie i służba publiczna. 
Wzięte razem stanowią o unikatowym charakterze 
uniwersytetu. Jest to prawda dla wielu banalna, ale cią
gle warta powtarzania. W uniwersytecie są prowadzo
ne badania, których wyniki ogłasza się natychmiast, 
nieomal ex abrupto, dla dobra publicznego. Często 
pierwszym miejscem owej publikacji jest wykład uni
wersytecki, który wedle klasycznych wzorów zawsze 
jest dla publiczności otwarty. Profesor w wykładzie 
uniwersyteckim przekazuje nie tylko wiedzę istnieją
cą, zawartą w podręcznikach, jak czyni to nauczyciel 
w szkole, ale przede wszystkim tę, która jest wynikiem 
jego własnych badań. Co więcej, do badań profesor za
prasza studentów jako świadków - ale często też jako 
współuczestników (!) - procesu poznawczego. Wyniki 
badań, a także sam proces badawczy, są otwarte zawsze 
nie tylko na wewnątrzuniwersytecką, ale i zewnętrzną 
krytykę. Studenci uczestniczą więc w samym wytwa
rzaniu wiedzy, a nie tylko są jej konsumentami. Dla
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tego stosunek: mistrz - uczeń (naśladowca, ale także 
współpracownik!) jest osiowym elementem uniwersy
teckiego kształcenia dla twórczości12.

12 Z tego względu zaznaczająca się w USA tendencja do osob
nego tworzenia tak zwanych research universities oraz leaching uni- 
versities oznacza odejście od klasycznej europejskiej formuły uniwer
sytetu oraz likwidację jego elitotwórczej funkcji.

13 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, op.cit., Kraków 1992.

Drugim ważnym czynnikiem elitowórczego od
działywania uniwersytetu na swoich wychowanków 
jest (był?) akademicki etos. Jego zasadniczymi skład
nikami są trzy uniwersyteckie wartości: prawda, do
bro i piękno, o których nie tak dawno pięknie pisał 
Władysław Stróżewski13. Od czasów Sokratesa przy
jęło się uważać, że te trzy wartości, a zwłaszcza praw
da i dobro, są z sobą ściśle zespolone, bo, jak nauczał 
ów ojciec filozofii społecznej, poznanie prawdy jest 
niezbędnym warunkiem czynienia dobra. Piękno zaś, 
zgodnie z ideami starożytnych, może być uznane za 
estetyczny wyraz dobra.

Całą swoją postawą naukową, ideową i moralną mi
strzowie przekazują uczniom szacunek i zamiłowanie 
do tych właśnie wartości. Bez nich, a więc prowadzona 
z innych pobudek niż samo dążenie do prawdy i dobra, 
działalność poznawcza jest społecznie bezużyteczna, 
a nawet niebezpieczna, gdyż może być niewłaściwie 
wykorzystywana, a wiemy przecież, że to się niestety 
zdarza. Przestroga przed uprawianiem nauki z innych 
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niż wymienione wartości pobudek jest dobitnie wyra
żona w rocie tradycyjnej przysięgi doktorskiej14.

14 (...) studia impigro labore culturam ac provecturam non sordi 
di lucri causa, nec ad vanam captandam gloriom sed quo magis veri- 
tas propagetur et lucri eius (...).

Warto jeszcze wymienić trzy inne wartości, czy też 
zasady postępowania, składające się na akademicki 
etos: szacunek do innych, wzajemnie zaufanie, bez
interesowna współpraca. To nieustanne i autentyczne 
praktykowanie owych zasad tworzy ze zbiorowości 
wykładowców i studentów prawdziwą wspólnotę: 
universitas studiorum et studentium. Tak więc etos aka
demicki nie jest związany tylko z samym dążeniem 
do prawdy, ale także z naczelnymi wartościami spo
łecznymi, bez których zarówno społeczeństwo, jak 
i sama społeczność akademicka nie mogą poprawnie 
funkcjonować. Można zatem powiedzieć, że uniwer
sytet jest prawdziwym depozytariuszem, strażnikiem 
tych wartości.

Trzecim wreszcie elementem czy też składnikiem 
elitotwórczej roli uniwersytetu, jest jego środowisko 
społeczne. Trzeba zacząć od stwierdzenia, że pozna
nie ma charakter społeczny, a nie - jak sądziło i sądzi 
wielu - indywidualny. Oznacza to, że wiedzę o świecie 
zdobywamy, a w każdym razie upewniamy się w niej, 
poprzez określone relacje z innymi ludźmi. Z ludźmi, 
z którymi kontaktujemy się na co dzień, mamy wspól
ne przeżycia, wymieniamy doświadczenia i obserwa
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cje. W ten sposób, przez intersubiektywizację przeży
cia czy doświadczenia, dokonuje się obiektywizacja 
poznania, która prowadzi do kształtowania się świa
topoglądu wspólnego określonej grupie ludzi. Zbio
rowość, w której ów proces się dokonuje, nazywamy 
środowiskiem społecznym'5.

Istnienie uczelnianego środowiska społecznego jest 
warunkiem koniecznym utrwalania się nie tylko i nie 
tyle zdobywanej w uniwersytecie wiedzy, ile wartości 
i postaw należących do akademickiego etosu, a także 
wzorów zachowań powiązanych z ową wiedzą war
tościami i postawami. Jednym słowem, zwarte śro
dowisko uczelniane jest niezbędne do kształtowania 
przez uniwersytet przyszłych wzorotwórczych elit 
społecznych. Pierwszym warunkiem dobrego funk
cjonowania środowiska uczelnianego jest jego właś
ciwa integracja, spójność. Uczestnicy wspólnoty aka
demickiej - profesorowie, inni pracownicy uczelni, 
studenci - nie powinni być anonimową zbiorowością 
interesariuszy (grup nastawionych na interes własny), 
ale raczej powinni stanowić wspólnotę nastawioną na 
jak najściślejszą współpracę w dążeniu do wspólne
go celu, określonego nie interesami, ale wartościami 
społecznymi. Z kolei dobre, zintegrowane, oparte na 
więziach solidarności i współpracy środowisko uczel-

,s Rolę środowiska społecznego w procesach poznawczych 
omówiłem szerzej w pracy L 'emironnement social et le processsus 
durbanisation [w:] „Cahiers lntemationaux de Socjologie” 1975, 
Vol. LVIII, Paris, s. 63-80.
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niane nie może być zbiorowością zbyt liczną. Jeżeli nie 
cały uniwersytet, to wydział, kolegium (college), szkoła 
czy instytut - a więc podstawowe jednostki uczelni - 
nie powinny przekraczać liczebnie granicy, poza któ
rą wzajemna współpraca i identyfikacja uczestników 
nie jest już możliwa.

Kolejnym warunkiem istnienia prawdziwego śro
dowiska uczelnianego jest występowanie w nim dosta
tecznie częstych styczności (kontaktów) społecznych 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Z wychowaw
czego punktu widzenia ważne jest też, aby do kontak
tów pomiędzy uczestnikami środowiska dochodziło 
w rozmaitych, możliwie zróżnicowanych, sytuacjach 
społecznych. Dlatego uczelnia powinna być miejscem 
nie tylko pobierana nauki, ale także wspólnego życia. 
Stare uniwersyteckie nazwy, takie jak sympozjum czy 
convivium, mówią nie tylko o wspólnym uczeniu się, 
ale także o wspólnym biesiadowaniu. Kluby, stołów
ki, domy studenckie są bardzo ważnymi elementami 
infrastruktury środowiska uczelnianego. Społeczne 
życie uniwersyteckie jest dzisiaj najpełniej rozwinię
te w colleges starych brytyjskich uniwersytetów oraz 
w amerykańskich kampusach.

To wspólne życie ludzi uniwersytetu dotyczy, rzecz 
jasna, także kadry profesorskiej, której częsta obecność 
w środowisku uczelnianym - nie tylko w czasie zajęć 
dydaktycznych - jest nie do przecenienia, ponieważ to 
profesorowie są w uniwersytecie grupą wzorotwór- 
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czą. W Europie starą, sięgającą średniowiecza tradycję 
wspólnego zamieszkiwania profesorów i studentów 
najlepiej utrzymały uniwersytety angielskie. W Oks
fordzie, w poszczególnych college'ach, których jest 
czterdzieści (średnia liczba studentów - 300), miesz
kają razem profesorowie i studenci. Każdy profesor 
(Jellow, tutor) ma swój pokój, w którym spędza więk
szą część dnia: tam na ogół pracuje, prowadzi konsul
tacje, odpoczywa16. W college'u spożywa posiłki przy 
jednym stole ze studentami (wyjątkiem są tylko tak 
zwane high table diners, podczas których profesorowie 
siedzą osobno przy stole wyższym od pozostałych 
o trzy cale). Posiłki, a zwłaszcza dobre trunki (głównie 
wino), spożywa się niekiedy, w niewielkich ilościach, 
także w czasie zajęć (zwłaszcza seminariów).

16 Profesorowie mający rodziny posiadają także mieszkania poza 
uniwersyteckim kampusem, ale większą część dnia spędzają na tere
nie kampusu.

Stare uniwersytety angielskie, głównie Oksford 
i Cambridge, od setek lat kształcą brytyjskie elity. 
W znacznym stopniu dzięki odebranej tam edukacji 
na przykład brytyjscy civil seruants są uważani za naj
lepszą administrację publiczną na świecie. To bardziej 
oni niż generałowie brytyjskiej armii potrafili zbudo
wać i przez ponad dwieście lat utrzymać największe 
imperium świata. Na ten temat wybitny współczesny 
historyk powiedział ostatnio:
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Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w imperium 
brytyjskim było to, że dowodziła nim tak mała grupa lu
dzi. Mniej niż tysiąc urzędników brytyjskich było w sta
nie rządzić całymi brytyjskimi Indiami. Mieli pod sobą 
350 min obywateli - rekord nie do pobicia. Indyjska służ
ba cywilna to fenomen. Składała się głównie z młodych, 
wykształconych w Oksfordzie ludzi, całkowicie odpor
nych na korupcję17.

17 N. Ferguson, Chwała Bogu za Wielką Brytanię, sprawozdanie 
Piotra Stasińskiego ze spotkania z N.F. w redakcji „Gazety Wybor
czej”, „Gazety Wyborcza”, 15-16 września 2007, s. 15.

W owym „rządzeniu" imperium pomagało im jesz
cze to, że na ogół albo znali się między sobą ze stu
diów lub ze stowarzyszenia oksfordczyków, albo mie
li do siebie pełne zaufanie właśnie jako absolwenci tej 
znakomitej uczelni. I był to bardzo istotny składnik, 
nazwijmy to „renty edukacyjnej", którą w prezencie 
otrzymywali absolwenci tej prześwietnej uczelni. 
Co ciekawe, pomimo głębokich przemian, jakie za
szły w drugiej połowie zeszłego stulecia w wyższym 
szkolnictwie europejskim, także brytyjskim, struk
tura i funkcjonowanie uniwersytetów w Oksford 
i Cambridge pozostały właściwie bez zmian.

Dlaczego polskie (i nie tylko) uniwersytety 
tracą swoją elitotwórczą funkcję?

W świetle tego, co napisałem dotychczas, powyższe 
pytanie ma właściwie charakter retoryczny. Nie moż
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na bowiem wątpić, że główną przyczyną kryzysu eli- 
totwórczej roli szkół wyższych (uniwersytetów) jest 
przede wszystkim masowość kształcenia na poziomie 
wyższym. Ale są też i inne przyczyny, wśród których 
osłabienie, by nie powiedzieć: zanik, wspólnotowości 
polskich środowisk akademickich wydaje się przyczy
ną najważniejszą. Piszę o nich szerzej w rozdziale Pol
skie szkolnictwo wyższe po roku 1989 w niniejszym tomi
ku. Tutaj pragnę tylko zwrócić uwagę na skutki tego 
zjawiska dla zdolności elitotwórczej polskich szkół 
wyższych.

Możemy postawić następującą hipotezę, która gra
niczy z oczywistością: im większa liczba studentów 
uczelni (wydziału, kierunku), tym słabsze są ich związ
ki z uczelnią, czyli przede wszystkim z kadrą naucza
jącą. We współczesnych polskich szkołach wyższych 
stosunek osobowy mistrz - uczeń został praktycznie 
wyparty przez urzeczowione, by nie powiedzieć: sko
mercjalizowane, stosunki formalne. Student na ogół 
nie ma pojęcia, kim jest wykładowca, co reprezentuje 
sobą jako uczony, a czasem nawet nie pamięta jego na
zwiska. Coraz częściej interesuje go nie studiowanie, 
poznanie czegoś, ale jedynie wpis, zaliczenie, ocena. 
I nie jest to tylko wina studenta, ale także systemu 
studiowania, który właściwie nie zostawia miejsca na 
bardziej zindywidualizowane stosunki między wy
kładowcą a studentem. Masowe wykłady i ćwiczenia 
nie sprzyjają także, rzecz jasna, głębszemu zaintere
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sowaniu się studenta treścią zajęć. Szkoły wyższe, 
zwłaszcza na kierunkach skomercjalizowanych, sta
ją się instytucjami usługowymi sprzedającymi swoje 
„produkty" klientom - studentom. Studenci są zainte
resowani przede wszystkim użytkową przydatnością 
owych produktów do przyszłych karier zawodowych, 
a nie ich jakością naukową. Wartość poznawcza, inte
lektualna nabywanego „towaru" coraz częściej ich nie 
interesuje. To wszystko nie może sprzyjać wysokiemu 
merytorycznemu poziomowi nauczania.

Ale jest jeszcze inny, być może najważniejszy, 
aspekt tej sprawy. Wyrażę tę myśl brutalnie, ale wyraź
nie: tego, czego można było oczekiwać i wymagać od, 
powiedzmy, 10% najzdolniejszej młodzieży z rocznika, 
nie można wymagać od 50%. Nie chcę powiedzieć, że 
tej połowie młodzieży nie należy umożliwić studiowa
nia, chodzi tylko o to, że nie da się tak wielkiej rzeszy 
nauczać na tak samo wysokim poziomie jak owych 
10%. Stoi temu niestety na przeszkodzie nadto zróż
nicowany wśród ludzi poziom inteligencji, talentu, 
wyobraźni, ale także pracowitości. Sytuację pogarsza 
fakt, że stopień przygotowania przez szkoły młodzie
ży do studiów w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo 
się obniżył. Doszło już do tego, o czym została szero
ko poinformowana opinia publiczna, że wiele uczelni 
wyższych, zwłaszcza politechnik, przekazuje szkołom 
średnim pieniądze na dodatkowe lekcje matematyki 
dla uczniów - kandydatów na studia, ponieważ wy
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noszony ze szkół poziom wiedzy ich absolwentów 
praktycznie uniemożliwia im kontynuowanie nauki 
w szkole wyższej. Mogę dodać, że na uniwersyteckich 
kierunkach humanistycznych sytuacja przedstawia 
się podobnie, chociaż nikt tam nie próbuje nawet 
sprawdzać poziomu wiedzy matematycznej18. Nie jest 
to zresztą tylko problem polski. Ostatnio okazało się, 
że jedna trzecia dwudziestolatków belgijskich uważa, 
iż Słońce kręci się wokół Ziemi. I pomyśleć, że wszyst
ko to dzieje się w XXI stuleciu w powstającym właśnie 
społeczeństwie wiedzy...

18 Na podstawie własnych, dość już bogatych doświadczeń dy
daktycznych mogę powiedzieć, że wręcz katastrofalnie obniżył się 
wśród studentów poziom wiedzy historycznej i literackiej, a więc 
w dziedzinach stanowiących podłoże kształtowania się tożsamości 
zbiorowej pokoleń.

Masowość kształcenia na poziomie wyższym nie 
jest problemem tylko polskim, chociaż tutaj wystąpiła, 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, na największą ska
lę. Większości krajów Zachodu udało się jednak, przy 
zbliżonych do polskiego wskaźnikach edukacyjnych 
na poziomie wyższym, ochronić i utrzymać elitarne 
uniwersytety stawiające na jakość, a nie ilość swoich 
studentów. Przykładowo można wymienić Oksford 
i Cambridge w Anglii czy Ecole normale superieure 
lub Ecole polytechnique we Fracji. Uczelnie te, może 
zwłaszcza angielskie, utrzymały swoją tradycyjną 
strukturę, zwyczaje i formy nauczania. Jak wykazują 
badania, ponad 90% osób zajmujących w Wielkiej Bry
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tanii najwyższe stanowiska w polityce, administra
cji i biznesie to absolwenci jednej z dwóch wymie
nionych uczelni angielskich. I tak już jest od kilku 
stuleci.

W Polsce musimy oczywiście szukać innych roz
wiązań, ale dla kształcenia elit trudno znaleźć jakieś 
inne rozwiązanie niż elitarny uniwersytet19. Problem 
polega tylko na tym, aby zbudować taki system, któ
ry zabezpieczy dostęp do elitarnych uczelni osobom 
najzdolniejszym, a reszcie chętnych umożliwi ukoń
czenie studiów na względnie przyzwoitym poziomie 
(dzisiaj wiele szkół wyższych - głównie prywatnych, 
ale i państwowe - prezentuje żenująco niski poziom). 
Jedną z dróg osiągnięcia tego celu jest tworzenie 
systemów czy też federacji szkół wyższych, łączą
cych silne i słabsze, państwowe i prywatne szkoły 
w związki (system) ściśle współpracujących z sobą 
szkół. Przykład takiej możliwej federacji przedsta
wiam w zakończeniu rozdziału Polskie szkolnictwo 
wyższe po roku 1989.

” Ciekawym przykładem próby utworzenia elitarnej szkoły wyż
szej w ramach współczesnej umasowionej uczelni polskiej są Mię
dzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne powołane przez 
profesora Jerzego Axera w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, 
a następnie utworzenie na ich bazie Collegium Artes Liberales Uni
wersytetu Warszawskiego.



STRUKTURA SPOŁECZNA 
UNIWERSYTETU. 

WSPÓLNOTA I HIERARCHIA

Jak już wspomniałem, uniwersytet jest jednym z naj
bardziej złożonych tworów społecznych, jest pamiąt
ką po czasach niezwykłej, niespotykanej wcześniej 
ani później harmonii społecznej. Jakże często bywając 
czynnikiem postępu i kuźnią nowych idei, zachował 
uniwersytet przez wieki swoją tradycyjną, wywodzą
cą się ze średniowiecznych korporacji zawodowych, 
strukturę społeczną. I ta właśnie struktura jest jed
nym z najważniejszych elementów dziejowej ciągłości 
i społecznej tożsamości uniwersytetu.

Pierwszą i najważniejszą cechą organizacyjną uni
wersytetu, ukształtowaną we wczesnorenesansowych 
wspólnotach miejskich północnych Włoch, jest jego 
wielce specyficzny, wręcz unikatowy, status społecz
ny, który wyraża się przede wszystkim w daleko po
suniętej autonomii w stosunku do otaczających struk
tur społecznych, ze strukturą państwową na czele. 
Autonomia należy do wiekowej tradycji uniwersytetu 
(chociaż u swoich początków uniwersytety były za
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leżne od władzy kościelnej lub monarszej) i rzadko 
bywała i bywa naruszana. W zamian za jej poszano
wanie uniwersytet był, i ciągle jest, organizacją apo
lityczną, to znaczy nieangażującą się w bieżące spory 
polityczne i niepopierającą konkretnych partii czy 
też opcji politycznych. Ale, jak już wcześniej wspo
mniałem, uniwersytet jest depozytariuszem warto
ści społecznych i jego przedstawiciele mogą zabierać, 
i w rozmaitych formach zabierają, głos w ważnych 
kwestiach dotyczących dobra wspólnego (na przykład 
przez przygotowywane ekspertyz, udział w debatach 
publicznych, fachowe doradztwo).

Co się tyczy organizacji wewnętrznej, to wśród 
współczesnych uniwersytetów (podobnie jak wśród 
uniwersytetów średniowiecznych) istnieje wielkie 
zróżnicowanie, ale - z punktu widzenia zasad ustro
jowych szkoły - można wyróżnić dwa podstawowe 
typy: uniwersytet unitarny oraz uniwersytet federa
cyjny. Typ pierwszy, większościowy, tworzą jednolite 
uczelnie złożone z wydziałów i/lub instytutów albo 
katedr, podporządkowanych senatowi i jednoosobo
wemu organowi władzy centralnej szkoły. Organem 
tym może być rektor, kanclerz, prezydent, pryncypał 
czy zarządca (warderi); jego nazwa jest bowiem uza
leżniona od krajowej lub regionalnej, a nawet lokalnej 
tradycji. Typ drugi tworzą uniwersytety, które są fe
deracjami pewnej wielości szkół: od kilku do nawet 
kilkudziesięciu. Na przykład Uniwersytet w Oksfor
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dzie składa się z czterdziestu szkół (collegeś), z których 
każda liczy od kilkudziesięciu do kilkuset studentów 
(łącznie w tamtejszym uniwersytecie studiuje dwana
ście tysięcy osób i liczba ta z roku na rok ulega tylko 
nieznacznym wahaniom). Od pewnego czasu powstają 
w USA wielkie systemy uniwersyteckie, które stowa
rzyszają wszystkie akredytowane w danym regionie 
uniwersytety czy nawet wszystkie posiadające stosow
ną akredytację szkoły wyższe20 (na przykład Califor- 
nia University System lub Georgia Univesity System). 
Związki takie trudno jednak określać mianem uniwer
sytetu tout court. Są to raczej swoiste oligopole eduka
cyjne, a w każdym razie za takie bywają przez swoich 
krytyków uważane21. W uniwersytecie typu federacyj
nego wszystkie zrzeszone jednostki (szkoły) cieszą się 
w wielu kwestiach znacznym, a w każdym razie wy
raźnie określonym, zakresem samodzielności.

20 W USA ciałem akredytującym nie jest instytucja państwowa 
(federalna lub stanowa), ale regionalne stowarzyszenie szkół wyż
szych. Stowarzyszeń tych jest w sumie sześć.

21 Por. na przykład: Th. Sowell, Amerykańskie szkolnictwo od we
wnątrz, tłum. J. Sowa, Rzeszów 1996.

Każdy uniwersytet jest strukturą hierarchiczną 
o arystokratyczno-demokratycznym charakterze. Ary- 
stokratyzm uniwersytetu wyraża się w tym, iż wyż
sze pozycje społeczne są w nim zarezerwowane dla 
„lepszych" lub „starszych". Owe jakości są mierzone 
rzecz jasna nie urodzeniem, majątkiem czy wiekiem, 
ale kwalifikacjami, których formalnym wskaźnikiem 
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są określone stopnie i tytuły naukowe, a one z kolei 
decydują o zajmowanych przez ich posiadaczy stano
wiskach w uczelnianej hierarchii. O hierarchii owej 
będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Stano
wiska „merytoryczne" (naukowo-dydaktyczne) są 
zajmowane zwykle na ściśle określony okres. Z kolei 
o demokratycznym aspekcie organizacji uniwersytetu 
decyduje to, iż wszystkie funkcje pełnione w uczelni 
obejmuje się z wyboru, a zajmowanie stanowisk doko
nuje się na podstawie wyrażanej tajnie opinii kilku ciał 
kolegialnych (rad instytutów, rad wydziałów, senatu). 
Bardzo istotne jest to, że wszystkie ciała kolegialne 
pochodzą z wyboru i że członkowie wszystkich grup 
społeczno-zawodowych (tworzących tak zwane kurie 
wyborcze) w uczelni uniwersyteckiej posiadają bier
ne i czynne prawo wyborcze do poszczególnych ciał 
kolegialnych.

Podstawowymi elementami w strukturze uni
wersytetu są zwykle wydziały (fakultety) grupujące 
przedstawicieli jednej nauki lub pewnej liczby nauk 
pokrewnych. Obok, zamiast lub w ramach wydziałów 
mogą występować katedry, instytuty albo tak zwane 
szkoły. W uczelniach anglosaskich, zwłaszcza amery
kańskich, zazwyczaj rdzeniem uniwersytetu jest Col
lege of Art and Sciences grupujący nauki podstawo
we. O tej możliwej wielości zasadniczych elementów 
strukturalnych uniwersytetu jedynie wspominam, bo 
szczegółowy opis wszystkich występujących w tym 
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zakresie kombinacji zająłby tutaj zbyt wiele miejsca. 
Natomiast właściwymi, jednolitymi merytorycz
nie (naukowymi i/lub dydaktycznymi) jednostkami 
uczelni są dzisiaj zakłady (departmentś) mieszczące się 
w ramach wymienionych wyżej elementów struktu
ralnych uniwersytetu. W tradycyjnym zaś uniwersy
tecie europejskim były to z reguły katedry.

Jakim tworem społecznym jest uniwersytet? Czy 
jest to instytucja społeczna, czy też zrzeszenie? Może 
szkoła lub zakład naukowy? Wspólnota ludzi wiedzy? 
A może po prostu zakład pracy, swoiste przedsiębior
stwo? Otóż uniwersytet jest jednocześnie i w pewnym 
stopniu tym wszystkim. Jest być może najbardziej 
złożonym, a w każdym razie najbardziej subtelnym 
ze współcześnie występujących tworów społecznych, 
swoistą pamiątką po korporacyjnym świecie średnio
wiecza. Wydaje się zatem, iż jest w kulturze europej
skiej bytem ponadczasowym.

Gdyby wszakże trzeba było wskazać na cechę 
czy też cechy, które decydują o strukturalnej specy
fice, a zarazem historycznej i kulturowej tożsamości 
uniwersytetu, wybór powinien paść na silną wspól
notowość i jednoczesną wyrazistą hierarchiczność 
owej wspólnoty, universitas studiorum et studentium. 
Na pierwszy rzut oka zestawienie to zakrawa na pa
radoks, ponieważ wspólnotowość na pozór wyklucza 
hierarchiczność. Wspólnota bowiem zdaje się być gru
pą ludzi równych, jak na przykład we wspólnocie na
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rodowej, w której każdy jest Polakiem (lub Anglikiem, 
Czechem i tak dalej), czyli członkiem narodu polskie
go (choć niektórzy lubią dzielić Polaków na „prawdzi
wych" i „nieprawdziwych"). W rzeczywistości jednak 
to nie jest paradoks, bowiem istnieją wspólnoty o bar
dzo wyrazistej hierarchii (na przykład rodzina), a na
wet we wspólnocie tak egalitarnej, jak naród, zdarzają 
się ludzie szczególni, bohaterowie narodowi, których 
stawiamy ponad innych członków wspólnoty.

Cechą specjalną wspólnoty uczelnianej jest to, iż 
jest ona zbiorowością wysoce heterogeniczną pod 
względem pochodzenia (więzy krwi czy miejsce 
urodzenia nie mają tu żadnego znaczenia), i że jej 
geneza ma charakter zrzeszeniowy, a nie naturalny. 
Uniwersytet zawsze gromadził ludzi rozmaitego po
chodzenia terytorialnego, etnicznego i społecznego, 
aczkolwiek w uniwersytetach dawnych gromadzi
li się oni zwykle w tak zwanych ziomkostwach lub 
nacjach. Ludzi ciekawych wiedzy i chcących służyć 
społeczeństwu tą właśnie wiedzą, rozumem, a nie 
w inny sposób, na przykład przez szerzenie magii 
lub kultu siły. Wyraża to dobrze dewiza Uniwersy
tetu Jagiellońskiego: Plus ratio quam vis. Uniwersytety 
zakładali zarówno studenci, jak i profesorowie22, ale 
uczelnia była zawsze ich wspólnym domem - miej
scem pracy, nauki, wypoczynku, rozrywki; stanowiła 

22 O drogach powstawania uniwersytetów piszę między innymi 
Jan Baszkiewicz w książce Młodość uniwersytetów. Warszawa 1963.
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wspólne dobro. W uczelniach brytyjskich swoistym 
symbolem tej wspólnoty jest do dzisiaj tak zwany the 
college key - klucz, który otwiera wszystkie publiczne 
pomieszczenia na terenie uniwersytetu: od biblioteki 
po pralnię. Ma go każdy członek wspólnoty i może 
z niego korzystać o dowolnej porze dnia lub nocy. In
nym ważnym wyrazem jedności wspólnoty jest tam 
zwyczaj spożywania posiłków przy wspólnym stole, 
przy czym obowiązuje zasada, że wszyscy stołownicy 
- tak student, jak i rektor - zajmują na zmianę te same 
miejsca na ławie, jeden obok drugiego, w zależności 
od kolejności przybycia. Przy refektarzowym stole nie 
ma miejsc mniej lub bardziej ważnych lub prestiżo
wych. Jedynym odstępstwem od tej zasady są wspo
mniane wcześniej „kolacje wysokiego stołu" - jedna 
z nielicznych instytucji życia codziennego wskazująca 
na występowanie - w stosownym czasie i miejscu ży
cia wspólnoty - wyrazistych, określonych hierarchii 
akademickich.

Hierarchie wspólnoty akademickiej wiążą się ściśle 
i wyrażają w mnogości grup występujących w spo
łeczności uczelnianej. Pod tym względem uniwersytet 
był zawsze mikrokosmosem społecznym i wielością 
oraz rozmaitością grup ludzkich z reguły przewyż
szał inne struktury społeczne. Dokonamy teraz krót
kiego przeglądu grup społecznych występujących 
w szkole wyższej, posiłkując się podstawowymi ty
pami grup wyodrębnianymi w socjologii. Zacznę od 
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wertykalnych, hierarchicznych struktur grupowych 
związanych ze specyfiką uniwersytetu jako tworu 
społecznego, a następnie przejdę do przykładów po
wszechnie występujących, horyzontalnych struktur 
grupowych, które odnajdujemy także w społeczności 
uniwersyteckiej.

Wypada dla porządku zacząć od ukazania ukła
du tak zwanych grup dominujących występujących 
w społeczności akademickiej. Grupami dominujący
mi nazywamy w socjologii takie grupy, które najwy
raźniej wyodrębniają się w danej społeczności, dzie
ląc ją na najważniejsze, podstawowe odłamy, które 
mają z reguły charakter rozłączny (nie można należeć 
jednocześnie do więcej niż jednego z tych odłamów). 
Układ grup dominujących w społeczności uczelnianej 
obrazuje rycina 1.

Rycina 1. Grupy społeczne w szkole wyższej. Grupy dominujące

Źródło: opracowanie własne
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Wymienione grupy nie zawsze są absolutnie roz
łączne, ponieważ zdarza się, że pracownik admi
nistracyjny za zgodą rektora „dostudiowuje" jakiś 
przedmiot lub uczęszcza na studia podyplomowe. 
W podobnej roli pracownika-studenta może się zna
leźć młody asystent, który uzupełnia jeszcze swoje 
wykształcenie na innym kierunku, albo uczestnik 
studiów doktoranckich, który prowadzi, co prawda 
zazwyczaj pod opieką promotora, wybrane zajęcia ze 
studentami23. Przypadki takie nie podważają jednak 
zasady rozłączności, ponieważ, po pierwsze, sytuacje, 
o których mowa, są raczej rzadkie, a po wtóre, w mo
mentach konfliktów ról ów student/pracownik musi 
dokonać wyboru jednej z wymienionych grup i jest 
to z reguły wyjściowa grupa dominująca. Hierarchia 
tych grup, a zwłaszcza grupy pracowników nauko
wo-dydaktycznych oraz grupy studentów, wynika 
nie tyle z ważności, ile ze starszeństwa uczestników. 
Studenci i nauczyciele akademiccy są bowiem funk
cjonalnie powiązani: nie można być nauczycielem 
(mistrzem) bez choćby jednego studenta (ucznia), ani 
studentem bez nauczyciela (mistrza). Poza tym, co już 
kilkukrotnie powtarzałem, stosunek mistrz - uczeń 

23 Dawniej, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, aż do lat 60., 
zdarzało się, że student starszych lat (już od III roku) mógł zostać 
- w katedrze, w której studiował - asystentem, pod warunkiem iż po
siadał dyplom ukończenia innych studiów wyższych. Przed II wojną 
światową wyróżniający się student mógł także zostać tak zwanym 
pomocnikiem lub zastępcą asystenta nawet bez ukończonych innych 
studiów (zazwyczaj jako wolontariusz).
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jest w uniwersytecie osiowym, konstytutywnym 
stosunkiem społecznym. W każdej szkole wyższej 
występuje też dzisiaj w praktyce jakaś administracja 
i obsługa, ale możemy sobie wyobrazić uniwersytet 
pozbawiony owej trzeciej grupy uczestników (czyn
ności administracyjno-obsługowe mogą być wyko
nywane - i niekiedy, zwłaszcza w średniowiecznych 
uniwersytetach, bywały wykonywane - przez samych 
studentów i/lub pracowników).

Grupy dominujące tworzą makrostrukturę uniwer
sytetu, ale każda z nich jest wewnętrznie mocno zróżni
cowana. Rzućmy teraz okiem na to wewnętrzne zróżni
cowanie. Społeczną infrastrukturę grupy pracowników 
naukowo-dydaktycznych prezentuje rycina 2.

Rycina 2. Grupy społeczne w szkole wyższe). Hierarchiczna Infrastruktura grup 
dominujących: pracownicy naukowi, dydaktyczni (I techniczni)

Źródło: opracowanie własne
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Jak widzimy, hierarchia ta jest oparta ma miesza
nym kryterium stanowisk, stopni oraz tytułu nauko
wego i ma charakter arystokratyczny. Można wyróżnić 
w niej dwa wymiary czy też aspekty: kompetencyjny 
i prestiżowy. W wymiarze kompetencyjnym można 
ją uprościć do trzech grup: pierwsza to grupa profe
sorska, obejmująca tak zwanych samodzielnych pra
cowników naukowych (profesorów tytularnych, pro
fesorów uczelnianych i doktorów habilitowanych); 
do drugiej wypada zaliczyć adiunktów bez stopnia 
doktora habilitowanego, asystentów oraz tak zwa
nych wykładowców; trzecią, osobną grupę stanowią 
pracownicy naukowo-techniczni. Wszyscy pracowni
cy zaliczeni do pierwszej grupy kompetencyjnej mają 
w uczelni takie same prawa akademickie, z dwoma je
dynie wyjątkami: tylko osoby z tytułem profesorskim 
mogą piastować funkcję rektora oraz tylko one mogą 
w tajnym głosowaniu opiniować wniosek o nadanie 
tytułu profesorskiego. Kompetencje drugiej grupy są 
niejako „ruchome", bo uzależnione od opinii (faktycz
nie zgody) na wykonywanie przez jej członków okre
ślonych zadań (na przykład prowadzenie wykładów 
lub seminariów), każdorazowo wyrażonej przez gru
pę profesorską. Natomiast trzecia grupa - pracowni
cy naukowo-techniczni - są praktycznie pozbawieni 
praw akademickich.

W prestiżowym wymiarze hierarchii występującej 
w omawianej grupie dominującej pracowników na
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ukowych, dydaktycznych i technicznych grupy infra
strukturalne są od siebie wyraźnie oddzielone.

W grupie dominującej, którą tworzą w uniwersyte
cie studenci, można także wyróżnić szereg grup infra
strukturalnych. Wielość tę przedstawia rycina 3.

Rycina 3. Grupy społeczne w szkole wyższej. Hierarchiczna Infrastruktura grup 
dominujących: studenci

źródło: opracowanie własne

Z przedstawionych w powyższym schemacie tylko 
pierwsze trzy grupy, czy też kategorie grup, występu
ją w układzie hierarchicznym - i jest to głównie hie
rarchia prestiżu. Studenci starszych lat, a szczególnie 
V roku studiów (II rok SUM), cieszą się większym 
uznaniem i szacunkiem niż studenci lat młodszych. 
Ponadto tylko studenci I i V roku posiadają wyrazistą 
świadomość swojej odrębności w stosunku do pozo
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stałych studentów: ci pierwsi mają kompleks nowi
cjuszy (beani), podczas gdy drudzy, z racji osiągania 
kresu formalnej edukacji i największego doświad
czenia, są uważani powszechnie za arystokrację stu
dencką. Natomiast studenci lat środkowych (II—IV) 
nie czują jakiejś szczególnej odrębności swojej pozy
cji w uczelni. Stanowią więc raczej grupy potencjalne 
w tym sensie, że w wypadku jakiegoś znaczącego wy
darzenia dla danego rocznika potrafią szybko prze
kształcić się w zbiorowość o wyrazistej świadomości 
grupowej. Takimi zbiorowościami o wyraźnie wy
kształconej świadomości grupowej są za to studenci 
z jednego rocznika na konkretnym kierunku studiów. 
Wymienione dotychczas grupy studenckie mają cha
rakter grup formalnych, to znaczy takich, które ist
nieją i działają na podstawie określonych przepisów 
regulujących ich stosunki z otoczeniem społecznym. 
Oprócz nich istnieje oczywiście cała plejada rozmai
tych nieformalnych grup studenckich o charakterze 
towarzysko-zabawowym. Wszystkie te grupy otacza
ją, wręcz wchłaniają młodego adepta uniwersytetu 
i rozmaicie na niego oddziałują. Oddziaływaniu temu 
ze szczególną siłą są poddani studenci - mieszkańcy 
domów studenckich24.

24 Funkcjonowaniu domu studenckiego jako wielce specyficzne
go środowiska społecznego poświęciłem przed laty swoją pracę magi
sterską. Studium tamtego fascynującego zjawiska, jakim był wówczas 
(połowa lat 60. XX wieku) Dom Studentów Uniwersytetu Jagielloń
skiego „Żaczek” do dzisiaj uważam za swoją najlepszą pracę empi
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W dawnych czasach najważniejszymi, dominują
cymi w uniwersytecie grupami studenckimi były tak 
zwane nacje (ziomkostwa), które gromadziły studen
tów pochodzących z tych samych krajów lub regio
nów. Były to organizacje samopomocowe, zorganizo
wane na wzór cechowy, o wyraźnie wspólnotowym 
charakterze. Całe właściwie życie społeczne studenta 
było podzielone między sale wykładowe oraz jego 
ziomkostwo. Pamiątką po tych słynnych korporacjach 
studenckich stała się w polskich uniwersytetach or
ganizacja pod nawą Bratnia Pomoc. W dzisiejszych 
uczelniach życie studenckie jest o wiele uboższe, 
znacznie bardziej zindywidualizowane i przebiega 
w o wiele większym stopniu poza murami uczelni.

Również trzeci odłam społeczności uczelnianej - 
pracownicy administracji i obsługi - jest wewnętrznie 
zróżnicowany, chociaż zapewne już nie w tym stopniu 
co oba wymienione wcześniej odłamy. Wewnętrzną 
strukturę grupy pracowników administracji i obsługi 
przedstawiono na rycinie 4.

ryczną. Por. K.Z. Sowa, Dom studencki jako środowisko społeczne 
[w:] I. Kurzela, A. Kamiński, K.Z. Sowa, Z badań nad środowiskiem 
domu studenckiego, Warszawa 1967, s. 45-113.
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Rycina 4. Grupy społeczne w szkole wyższej. Hierarchiczna Infrastruktura grup 
dominujących: pracownicy administracji I obsługi

Źródło: opracowanie własne

Pomimo że zadania tej ostatniej wielkiej grupy 
pracowniczej nie są w uniwersytecie bezpośrednio 
powiązane z działalnością naukowo-dydaktyczną, 
jej wewnętrzna hierarchia prestiżu jest wyraźnie 
związana z hierarchią akademicką i strukturą in
stytucjonalną szkoły (hierarchia kompetencyjna jest 
w tej grupie słabiej zaznaczona i powiązana bardziej 
z pragmatyką służbową). Najwyższe miejsca w tej hie
rarchii zajmują pracownicy administracji centralnej, 
a najniższe - pracownicy usytuowani w poszczegól
nych zakładach, katedrach czy instytutach. W czasie 
swojej wieloletniej praktyki naukowo-dydaktycznej, 
a zwłaszcza naukowo-administracyjnej, wielokrotnie 



54 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

obserwowałem starania rozmaitych pracowników ad
ministracyjnych o zajęcie często takich samych stano
wisk, ale w jednostkach usytuowanych w wyższych 
segmentach uczelnianej struktury, docelowo - w og
niwach administracji centralnej (biuro rektora, biura 
prorektorów, buro kanclerza lub dyrektora admini
stracyjnego, kwestura). Myślę, że w tych staraniach 
pracownikom mniej chodzi o prestiż, bardziej o dwa 
inne wiążące się z takim awansem awantaże. Pierw
szym jest mniejsze z reguły obciążenie zadaniami, 
czy w ogóle pracą, stanowisk w administracji central
nej. Osoby piastujące wysokie, zwłaszcza najwyższe 
stanowiska w uczelni (rektorzy, kanclerze, dyrektorzy 
administracyjni, kwestorzy, dziekani) starają się o to, 
aby obsługujące je administracyjnie osoby posiadały 
ściśle określony zakres obowiązków oraz aby nie były 
dociążane żadnymi dodatkowymi pracami, czyli aby 
były w pełni dyspozycyjne. Taki stan rzeczy powo
duje, że pracownicy ci są rzeczywiście z reguły mniej 
obciążeni rozmaitymi obowiązkami niż pracownicy 
zajmujący takie same stanowiska w niższych seg
mentach uczelnianej struktury. Drugim awantażem 
pracowników administracji centralnej jest większe 
bezpieczeństwo pracy. Ponieważ pracodawcą w szko
le wyższej jest rektor, to praca z nim lub z osobami 
z jego bezpośredniego otoczenia daje możliwość zdo
bycia uznania i/lub zaskarbienia sobie sympatii bez
pośrednio u osoby lub osób, które podejmują najważ
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niejsze decyzje w uczelni, w tym personalne. Dążenia 
pracowników administracji do zajmowania wyższych 
stanowisk są zatem nie mniej racjonalne niż aspiracje 
członków dwóch pozostałych, wymienionych wcześ
niej grup dominujących w szkole wyższej.

Pracownicy administracji i obsługi, pomimo że nie 
są bezpośrednio powiązani z działalnością naukowo- 
dydaktyczną szkoły, przyczyniając się w rozmaity 
sposób do sprawnego i efektywnego funkcjonowania 
uczelni, stają się członkami uniwersyteckiej wspól
noty.

Dotychczas omawiane grupy dominujące charak
teryzowały się tym, że obejmowały łącznie wszyst
kich uczestników wspólnoty, z których każdy należał 
do jednej z owych grup, nikt nie pozostawał bez przy
działu. Kolej teraz na przykłady grup, które gromadzą 
tylko niektórych członków wspólnoty akademickiej. 
Grup takich jest w szkole wyższej przeogromna licz
ba. Tu wskażemy tylko przykładowo na te ich rodzaje, 
które w życiu społeczności akademickiej są szczegól
nie wyraźne i/lub odgrywają ważną rolę. Wypada za
cząć od podstawowych grup kierowniczych, zarówno 
decyzyjnych, jak i opiniujących. Przedstawia je kolej
ny schemat.
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Rycina 5. Grupy społeczne w szkole wyższej. Grupy kierownicze

Źródło: opracowanie własne

Grupy kierownicze w szkole wyższej są grupami 
senioralnymi i wiążą się z arystokratycznym charak
terem uniwersyteckiej kolegialności. Dwie pierwsze 
(górne), kolegium rektora i senat, pochodzą z wyboru, 
dwie kolejne grupują wszystkich tak zwanych samo
dzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 
wydziału (rada wydziału) lub instytutu (rada insty
tutu), a także skromną reprezentację dwóch pozo
stałych kategorii pracowniczych: tak zwanych niesa
modzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych 
oraz pracowników administracji i obsługi, a także 
reprezentację studentów. W organizacji uniwersytetu 



Struktura społeczna uniwersytetu 57

jest jednak niewiele kwestii, które można adekwatnie 
opisać w dwóch zdaniach. Dlatego pełne wyjaśnienie 
składu i statusu tych grup, zwłaszcza kolegium rek
torskiego, wymaga komentarza.

W szkole wyższej są dwa rodzaje organów kie
rowniczych: kolegialne i jednoosobowe. Rektor jest, 
rzecz jasna, jednoosobowym i najważniejszym orga
nem kierowniczym każdej szkoły wyższej. Wszelako 
zgodnie z uniwersytecką tradycją, a często także ze 
względów pragmatycznych, rektor podejmuje naj
ważniejsze decyzje po wysłuchaniu opinii i odbyciu 
dyskusji w gronie swoich najbliższych współpracow
ników. Gronem tym jest właśnie kolegium rektorskie, 
w skład którego, oprócz rektora, z reguły wchodzą: 
prorektorzy, kanclerz (dyrektor administracyjny, gdy 
w szkole nie ma kanclerza) oraz kwestor. W uczelniach 
niemieckich, pod których przeważającym wpływem 
ukształtowały się XX-wieczne uniwersytety polskie, 
kolegium rektorskie, zwane tam „rektoratem", jest cia
łem formalnym i jego skład jest określony stosownymi 
przepisami. W Polsce kolegium rektorskie jest ciałem 
nieformalnym, powoływanym przez rektora, a nazwą 
„rektorat" określa się po prostu siedzibę czy też biu
ro rektora. Rektor polskiej uczelni na ogół uważnie 
wysłuchuje opinii członków swojego kolegium, ale 
decyzje - w tym decyzje dotyczące finansów szkoły 
- podejmuje samodzielnie i ponosi za nie osobistą od
powiedzialność (choć nie dysponuje zwykle profesjo



58 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

nalnym przygotowaniem menedżerskim i ekonomicz
no-finansowym). Inaczej rzecz wygląda w uczelniach 
niemieckich. Tam wszystkimi sprawami administra
cyjno-finansowymi, łącznie z finansowaniem badań 
naukowych, zarządza kanclerz, którym jest z reguły 
wysoko wykwalifikowany i doświadczony menedżer. 
Kanclerz nie jest zatrudniany przez rektora, powołu
je go na to stanowisko - na czas nieokreślony, zwy
kle dożywotnio - rząd krajowy (władze landu), czyli 
podmiot finansujący działalność uczelni. Kanclerz 
jest zatem niezależny od przejściowych władz obie
ralnych i stoi na straży realizacji długofalowej polityki 
rozwojowej szkoły. Wchodząc z urzędu do każdego 
kolejnego kolegium rektorskiego („rektoratu"), jest on 
także swoistym czynnikiem ciągłości władz uczelni. 
Kanclerz jest zwykle pierwszym i najważniejszym 
doradcą rektora. Jeżeli do tego obrazu władz niemiec
kiego uniwersytetu dodamy mały, operatywny senat 
(zazwyczaj 20-25 osób), to poznamy tajemnicę skutecz
nego funkcjonowania uczelni niemieckich. W Polsce 
nadal poszukuje się optymalnej formuły zarządzania 
uczelnią jako całością; widać to w ciągłych modyfika
cjach statusu i kompetencji rektora i innych organów 
szkoły (a także uprawnień ministra) wprowadzanych 
w kolejnych ustawach o szkolnictwie wyższym.

Skład i kompetencje senatu, który jest podstawo
wym kolegialnym organem uczelni, są drobiazgowo 
określane przez stosowną ustawę, a także przez sta
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tuty poszczególnych szkół. Do senatu polskiej szkoły 
wyższej wchodzą członkowie kolegium rektora, dzie
kani i delegaci rad wydziałów oraz nieliczni przed
stawiciele administracji uczelnianej i samorządu 
studenckiego. Proporcje tego składu są szczegółowo 
określone przez ustawę. Senaty są na ogół ciałami sto
sunkowo licznymi. Zdarza się, że liczba ich członków 
znacznie przekracza sto. Założoną funkcją senatu 
jest nadzór nad całością funkcjonowania szkoły oraz 
wyrażanie opinii w ważnych dla uczelni kwestiach, 
między innymi w sprawach polityki kadrowej i fi
nansowej. W praktyce zdarza się, że senat jako gru
pa społeczna staje się terenem ścierania się interesów 
wydziałowych, a nawet pracowniczych. Bardzo liczne 
i skrajnie w wielkich uniwersytetach heterogeniczne 
senaty stają się niekiedy bardziej zawadą niż pomo
cą w sprawnym zarządzaniu uczelnią. Ze względu na 
swoją wiekową tradycję senat jest jednak, jak się zdaje, 
najbardziej prestiżową grupą w społeczności akade
mickiej.

Rady wydziałów i rady instytutów, będąc w hie
rarchii akademickiej ciałami niższego szczebla oraz 
gromadząc wszystkich profesorów i doktorów habili
towanych wydziału bądź instytutu, są w społeczności 
uniwersyteckiej grupami o odpowiednio niższym po
ziomie prestiżu społecznego. Ich wielka rola w dzia
łalności uczelni polega wszakże na tym, że są one, 
zwłaszcza rada wydziału, bardzo ważnymi organami 
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samorządności uniwersyteckiej. Samorządność ta jest 
jednak ciągle ograniczana, czy raczej osłabiana, potę
gującym się rozrostem, wręcz gigantyzacją polskich, 
a także europejskich uczelni publicznych, czyli fi
nansowanych przez państwo. Ów nadmierny rozrost 
szkół wyższych to osobne zagadnie często poruszane 
w niniejszej publikacji.

Jak w każdej wielkiej organizacji, obok grup kie
rowniczych występują w uczelni mniej lub bardziej 
zorganizowane, ale wyraźne grupy interesu. Najważ
niejsze z nich prezentuje rycina 6.

Rycina 6. Grupy społeczne w szkole wyZszeJ. Grupy Interesu

źródło: opracowanie własne

Najbardziej wyraziste i zarazem najmocniej skon
fliktowane z sobą grupy interesów to, z jednej stro
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ny, profesorowie i doktorzy habilitowani, z drugiej 
zaś - adiunkci ze stopniem doktora. Poświęćmy tej 
sprawie nieco więcej uwagi, bo spór dotyczy kwestii 
kluczowej dla nauki i przyszłości polskiego szkol
nictwa wyższego. Przedmiotem konfliktu jest, rzecz 
jasna, habilitacja - najważniejszy i najtrudniejszy do 
pokonania próg w akademickiej karierze. Konflikt 
ten tli się nieustannie, a co jakiś czas wybucha wiel
ką dyskusją w środowisku akademickim. Ostatnio 
taką sytuację obserwowaliśmy w latach 2007/2008 po 
ogłoszonym przez nowe władze Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zamyśle zniesienia w Polsce 
habilitacji. I tym razem pomysł poparli w zdecydo
wanej większości pracownicy naukowo-dydaktyczni 
szkół wyższych nieposiadający stopnia doktora habi
litowanego, a przeciw były osoby mające ów próg ka
riery akademickiej za sobą. Oczywiście, jak to zwykle 
w dyskusjach tego typu bywa, interesy dyskutantów 
były skrzętnie maskowane stosownymi wartościami 
oraz swobodnie dobieranymi, pasującymi do zajmo
wanego stanowiska, faktami i przykładami. Zwolen
nicy pomysłu zniesienia habilitacji powoływali się 
zwykle na przykład krajów - zwłaszcza USA - w któ
rych stopień naukowy doktora jest jedynym stopniem 
naukowym zazwyczaj potrzebnym do uzyskania sta
nowiska profesora. Podkreślano także nadmierną hie
rarchizację i wiążącą się z nią biurokratyzację nauki 
polskiej. Przeciwnicy zniesienia habilitacji przestrze



62 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

gali z kolei przed dramatycznym obniżeniem się po
ziomu nauki w Polsce, które nastąpi ich zdaniem, gdy 
zabraknie tego najważniejszego progu selekcji kadr.

Do tej ważnej dyskusji pozwalam sobie dodać na
stępujące uwagi, chociaż mam świadomość, iż w spo
sób nieuchronny pozostaję jakby stroną konfliktu. Po 
pierwsze, warto przypomnieć, że polskie współczesne 
szkolnictwo wyższe ukształtowało się pod wpływem 
wzorów niemieckich, gdzie habilitacja jest jednym 
z elementów spójnego systemu organizacji działal
ności zawodowej. Źródłem tego systemu jest średnio
wieczna korporacja rzemieślnicza z jej podziałem na 
uczniów, czeladników i mistrzów (samo pojęcie habi
litacji i docentury zostało wprowadzone w uniwersy
tetach pruskich w XVIII wieku). W tym systemie dok
torat można traktować jako odpowiednik egzaminu 
czeladniczego, a habilitację - mistrzowskiego (z tym 
że habilitacja niemiecka, dając pełnię praw akade
mickich, nie zapewniała automatycznie dostępu do 
własnego „warsztatu", czyli do katedry, na którą Pri- 
vatdozent rnusiał oczekiwać). Wolno zatem sądzić, że 
rozprawa habilitacyjna powinna być swoistym „maj
stersztykiem", czyli pracą prawdziwie mistrzowską. 
Wyrażając się nieco metaforycznie, można powie
dzieć, że w tym systemie asystenci są (byli) uczniami 
terminującymi przy profesorze-mistrzu, zaś po obro
nie doktoratu stają się w jego warsztacie czeladnikami, 
czyli adiunktami. Dopiero habilitacja daje im prawo 
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samodzielnego wykonywania zawodu. Jest to system 
tradycyjny i spójny, ale w opinii niektórych - przesta
rzały. Wymagałby jednak, jak sądzę, raczej całościowej 
reformy niż jedynie likwidacji jednego elementu. Po 
wtóre, system anglosaski - a raczej amerykański, na 
który powołują się z reguły zwolennicy zniesienia ha
bilitacji - jest zupełnie inny i mechaniczna transplan
tacja do Polski jego poszczególnych elementów może 
raczej pogorszyć niż cokolwiek polepszyć w polskim 
systemie. Tam Assistant Professor nie jest asystentem, 
ale profesorem (pomocniczym). Dlatego pomysł z lat 
90., wciąż pokutujący w niektórych polskich uczel
niach, aby osoby z doktoratem powoływać na stano
wiska asystentów, był zwyczajnym nieporozumie
niem. Po trzecie, doktorat w Stanach Zjednoczonych 
jest praktycznie odpowiednikiem naszej habilitacji. 
Jego przygotowanie i obrona w USA bywają niekiedy 
nawet trudniejsze od przebrnięcia przez polską habi
litację, o doktoracie nie wspominając, chociaż i tam, 
rzecz jasna, zdarzają się prace słabsze (poziom prze
ciętnego polskiego doktoratu bardziej jest zbliżony do 
pracy magisterskiej niż do doktoratu amerykańskie
go). Dlatego argument, że „skoro tam doktorat wystar
cza, to dlaczego u nas nie?" jest zupełnie nietrafiony. 
Jeżeli zatem w Polsce miano by coś zlikwidować, to ra
czej ów słaby doktorat niż habilitację, którą wówczas 
można by nazwać doktoratem bez przydawek. W ten 
sposób dałoby się za jednym razem spełnić postulat
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zlikwidowania habilitacji (dwóch stopni naukowych), 
wzmacniając równocześnie ów jedyny pozostawiony 
stopień doktora. Takiemu rozwiązaniu, które uważał
bym za najlepsze, stoi na przeszkodzie to, iż te nowe 
doktoraty trzeba by jednak jakoś odróżniać od starych, 
w przeciwnym razie byłoby bardzo trudno utrzymać 
ich wysoki poziom. Gdyby wszakże tak uczyniono, 
wyłoniłby się kolejny trudny do rozwiązania prob
lem: jaką politykę kadrową prowadzić wobec osób 
posiadających stare doktoraty? Kazać im pisać nowe 
doktoraty czy też ustabilizować wszystkich na pozio
mie adiunktów? Każde z tych rozwiązań wywołałoby 
ostry sprzeciw części środowiska naukowego. Jedno 
wydaje się pewne - jeżeli doktoraty będą nadal pisane 
na obecnym poziomie, to likwidacja habilitacji rze
czywiście pociągnie za sobą systematyczne i głębokie 
obniżenie poziomu nauki polskiej. I nie zapobiegnie 
temu nawet największy dorobek naukowy doktorów 
- kandydatów do stanowisk profesorskich (dlaczego 
mieliby pisać lepsze prace od swoich rozpraw doktor
skich?). „Światowe publikacje" jako kryterium jakości 
może się sprawdzić tylko w niektórych dziedzinach 
nauki (przyrodoznawstwo, technika, medycyna)25. 
Wydaje się zatem, że w tej chwili nie ma w nauce pol
skiej alternatywy dla habilitacji, chociaż dyskusja na 
jej temat będzie zapewne trwać.

25 Swój pogląd na ten temat przedstawiłem na łamach „Forum 
Akademickiego” w dyskusji na temat oceny dorobku naukowego. 
„Forum Akademickie” 2009, nr 1, s. 29.
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Grupy interesu istnieją we wszystkich większych 
społecznościach i uniwersytet, jak widzimy, nie jest 
pod tym względem wyjątkiem. Ale siły moralne czy 
duchowe spajające wspólnotę uniwersytecką były 
tu zawsze silniejsze niż w większości struktur in
stytucjonalnych. A były nimi podstawowe wartości 
pielęgnowane i rozwijane w uniwersytecie, z któ
rych najważniejszymi są: prawda, dobro (wspólne) 
i piękno. Wartości te spajały wspólnotę akademicką 
i powodowały, że jej członkowie bardziej dbali o do
bro wspólne, dobro uniwersytetu, niż o własne, par
tykularne, grupowe czy jednostkowe interesy. I byli 
w takiej postawie solidarni. Zdarzały się i tutaj, rzecz 
jasna, przypadki, potępianej zresztą, ambitio dignitatis, 
czyli występowania nadmiernych ambicji osobistych 
w dążeniu do zaszczytów i stanowisk, albo magnitudo 
nominis, czyli upajanie się uczonych blaskiem swego 
nazwiska26. Dzisiaj, w dobie nasilania się skrajnego in
dywidualizmu we wszystkich właściwie dziedzinach 
życia, te aspiracje i ambicje osobiste, a także grupowe, 
uległy w uniwersytecie, tak jak i w całym społeczeń
stwie, wyraźnemu spotęgowaniu. Szczególnie niebez
pieczne stają się dążenia i działania grupowe, choć 
często stymulowane ambicjami jednostek, zmierza
jące do dzielenia istniejących katedr, instytutów czy 
wydziałów i tworzenia w obrębie tej samej uczelni, 
nowych, „własnych". Uczelnie nękane siłami odśrod
kowymi stają się niekiedy luźnymi federacjami wy

26 Por. A. Gieysztor, Systemy wartości w tradycji uniwersyteckiej, 
op.cit., s. 11.
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działów, a wydziały - instytutów; czasem pozostają 
całością właściwie tylko z nazwy. Zdarza się, że właś
nie tylko sławne imię uczelni zapobiega jej rozpadowi. 
Procesy te są generowane nieustannym ilościowym 
wzrostem większości szkół, ale bez nadmiernych par
tykularnych ambicji części pracowników uczelnie nie 
ulegałyby aż takiemu organizacyjnemu rozproszeniu. 
Ów proces swoistej partycji szkół wyższych, głównie 
publicznych, zostanie zatrzymany, a zapewne nawet 
odwrócony, w drugiej dekadzie bieżącego stulecia. 
Stanie się to pod wpływem działania czynników de
mograficznych.

W tym krótkim przeglądzie typów grup występu
jących w społeczności akademickiej szkoły wyższej 
nie powinno zabraknąć podziału grup na celowe i in
strumentalne. Przykłady grup celowych przedstawia 
rycina 7.

Rycina 7. Grupy społeczne w szkole wyższej. Grupy celowe

Źródło: opracowanie własne
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Każda grupa społeczna dąży do realizacji jakiegoś 
celu grupowego lub realizuje go. Grupy celowe są jed
nak pod tym względem grupami specjalnymi. One 
swój cel istnienia realizują w samym procesie życia 
grupowego. Cel staje się zatem treścią życia członków 
grupy. Dlatego niektórzy socjologowie nazywają je 
grupami kulturowymi. Dobrym przykładem takiej 
grupy celowej (formalnej) działającej w uniwersytecie 
jest koło naukowe lub chór akademicki. Studenci za
pisują się do koła naukowego, aby rozwijać swoje za
interesowania naukowe, a do chóru - aby po prostu 
razem śpiewać. Grupą celową (nieformalną) jest też 
w akademiku czwórka do brydża albo zespół osób 
przygotowujących się razem do egzaminu. A więc 
cel grupy członkowie osiągają wtedy, gdy są razem, 
we wspólnym działaniu. Są to grupy niezwykle waż
ne w życiu uniwersytetu. Z jednej strony, wypełniają 
bowiem struktury uniwersyteckie konkretną treś
cią społecznej aktywności, z drugiej zaś, są terenem 
i czynnikiem tworzenia się bezpośredniej, osobowej 
więzi społecznej wśród członków społeczności aka
demickiej, zwłaszcza studentów. Są zatem istotnym 
elementem integracji społecznej owej społeczności 
oraz jej przywiązania do uczelni. Dlatego mądre i da
lekowzroczne władze uczelni dokładają starań, aby na 
terenie uniwersytetu była jak najlepsza infrastruktura 
ułatwiająca powstawanie i rozwój studenckich grup 
celowych (chodzi o boiska i hale sportowe, sale wi
dowiskowe i klubowe, pomieszczenia do działalności 
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muzycznej, plastycznej, teatralnej, tanecznej i tym 
podobne). Ogół tych grup tworzy środowisko spo
łeczne uniwersytetu, w którym dokonuje się podsta
wowy proces socjalizacji młodzieży akademickiej.

A oto rycina pokazująca niektóre funkcjonujące 
w uczelni grupy instrumentalne.

Rycina 8. Grupy społeczne w szkole wyższej. Grupy Instrumentalne

źródło: opracowanie własne

W przeciwieństwie do grup celowych grupy in
strumentalne nie są terenem realizacji celu grupo
wego, ale narzędziem, instrumentem osiągania celu 
zewnętrznego, leżącego poza grupą. W wypadku 
uczelni grupy instrumentalne możemy podzielić na 
dwa rodzaje: bezpośrednie oraz satelitarne. Pierw
sze, jak na przykład związki asystentów, powstają, 
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czy też są organizowane, w ramach uczelni, drugie 
są organizacjami zewnętrznymi, ale grupującymi się 
wokół uczelni, jak na przykład stowarzyszenia absol
wentów. Zadaniem jednych i drugich jest organizowa
nie samopomocy w osiąganiu konkretnych, ważnych 
dla członków celów lub w zaspokajaniu określonych 
potrzeb grupowych. Celem niektórych instrumental
nych grup satelitarnych może być także wspieranie 
moralne i/lub materialne macierzystej uczelni (jest 
to zazwyczaj jeden z kierunków działania związków 
absolwentów). Jak się zdaje, rola grup instrumental
nych jest dość oczywista i nie wymaga pogłębionego 
komentarza.

Rycina 9. Grupy społeczne w szkole wyższej. Grupy nieformalne

Grupy formalne: wszystkie grupy określone ustawa lub statutem szkoły 

Źródło: opracowanie własne
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I wreszcie- w każdej szkole wyższej występuje 
ogromna plejada niewielkich grup nieformalnych da
jących się odnaleźć w każdej dziedzinie życia szkoły. 
Niektóre możliwe rodzaje tych grup przedstawia ry
cina 9.

Grupy koleżeńskie i towarzyskie są w społeczności 
szkoły wyższej wszechobecne. Zrazu, po wstąpie
niu kolejnego rocznika na uniwersytet, zaczynają się 
one zazwyczaj tworzyć w dwóch fragmentach infra
struktury szkoły: wśród studentów I roku, zwłaszcza 
w obrębie poszczególnych kierunków studiów, oraz 
w domu studenckim. Później, wraz z postępującą zna
jomością uczelni - jej urządzeń i instytucji, zwłaszcza 
takich jak biblioteki, kluby, stołówki - pojawiają się 
grupy o bardziej heterogenicznym składzie, obej
mujące studentów różnych lat i kierunków studiów. 
Pewna izolacja, czy może raczej dystans towarzyski, 
utrzymuje się jednak pomiędzy dwoma, kto wie, czy 
nie najważniejszymi odłamami studentów: chodzi 
o, z jednej strony, mieszkańców domów studenckich 
oraz, z drugiej, o studentów mieszkających nadal 
w domach rodziców, czyli pochodzących z miasta, 
w którym jest zlokalizowana uczelnia, lub z oko
licznych miejscowości27. Badania pokazały także, iż 
najsłabiej zintegrowany towarzysko - zarówno ze 

27 Por. na przykład K.Z. Sowa, Studenci Katowic i Krakowa, War
szawa 1971. Badania pochodzą sprzed prawie 40 lat, ale na podstawie 
wieloletniej bezpośredniej obserwacji środowisk studenckich mogę 
stwierdzić, że w omawianej kwestii wiele się do dziś nie zmieniło.
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studentami zamieszkałymi w DS-ach, jak i ze studen
tami mieszkającymi w domach rodzicielskich - jest, 
kiedyś nieznaczny, a dziś pokaźny odłam studentów 
- mieszkańców tak zwanych stancji28. Taki stan rze
czy jest bardzo ważnym argumentem na rzecz tezy, 
iż z wychowawczego punktu widzenia najlepszym 
przestrzennym wzorem organizacji uniwersytetu jest 
anglosaski model kampusu ogniskującego (a nie roz
praszającego) całość codziennego życia społecznego 
ogółu studentów.

28 Por. K.Z. Sowa, S. Gniadek, Stancje studenckie. Warszawa 
1973.

Z kolei grupy zebraniowe i eksperckie tworzą oso
by uczestniczące w rozmaitych uczelnianych (central
nych, wydziałowych, instytutowych) stałych lub po
woływanych ad hoc komisjach i grupach roboczych. Są 
one bardziej lub mniej trwałe w zależności od charak
teru komisji. Czasem wspólna praca w komisji może 
dać początek związkom o charakterze nieformalnym, 
trwającym dłużej niż sama komisja.

Powyższe zdanie zbliżyło nas bardzo do ostatnie
go rodzaju grup nieformalnych, o których warto tu 
wspomnieć: do klik i koterii. Zacznijmy od tej ostatniej 
kategorii. Koteriami nazywa się zwykle grupy osób, 
które w rozmaitych działaniach zbiorowych popierają 
się wzajemnie, kierując się nie racjami merytoryczny
mi, ale osobistymi. Owe racje osobiste mogą być roz
maitego rodzaju: od zwykłej sympatii poprzez chęć 
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zapewnienia sobie poparcia osób, które sami popiera
my, po spodziewane korzyści materialne. Koteria od 
kliki odróżnia się tym, że zasadniczo wszyscy aktorzy 
działają w ramach obowiązujących przepisów. Klika 
natomiast załatwia swoje partykularne interesy na 
podstawie niejawnych porozumień i w swoim niejaw
nym działaniu obchodzi lub narusza prawo albo inne 
formalne regulacje. Koterie zdarzają się we wszystkich 
większych, sformalizowanych grupach ludzkich, tak
że w uniwersytecie, chociaż może nie są tu zjawiskiem 
tak powszechnym, a w każdym razie tak widocznym, 
jak w innych instytucjach publicznych. O klikach 
trudno coś powiedzieć, bo z natury rzeczy są utajnio
ne i ich działania są zazwyczaj trudno dostrzegalne. 
Wydaje się, że po wyprowadzeniu z uczelni partii po
litycznych klikowość w szkołach wyższych stała się 
zjawiskiem raczej marginesowym. Ewentualne zjawi
ska koteryjności i klikowości w uczelni zależeć mogą, 
jak mi się zdaje, od dwóch rzeczy: po pierwsze, od kli
matu społecznego, jaki panuje w szerszym środowi
sku, w którym szkoła działa (miejskim, regionalnym), 
i po wtóre, od wartości i wzorów działania przestrze
ganych i upowszechnianych przez środowisko profe
sorskie oraz władze uczelni. Uniwersytet jest bowiem 
jedną z tych instytucji społecznych, w których przy
kład własny, pochodzący w tym wypadku zwłaszcza 
od profesorów, ma absolutnie kluczowe znaczenie.
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Na końcu tych uwag o hierarchii i strukturze gru
powej uniwersytetu pragnę podkreślić, że mówiąc 
o grupach, miałem na myśli nie układy konkretnych 
osób, ale struktury funkcjonalne złożone z pozycji i ról 
społecznych. Te same osoby mogą wchodzić, i wcho
dzą, do wielu różnych grup, które aktualizują się 
przemiennie w różnym czasie i miejscu. Socjologowie 
mówią w takim wypadku o wiązce ról społecznych. 
Studenci uczestniczący w uniwersytecie w konkret
nym seminarium magisterskim są grupą formalną, 
która jako całość ma określoną pozycję w strukturze 
szkoły, i której członkowie posiadają w uczelni okre
ślone prawa i obowiązki. Jednak ta sama grupa osób, 
gdy uda się po zajęciach do klubu lub kawiarni, staje 
się nieformalną grupą towarzyską, której członkowie 
nie posiadają żadnych osobnych praw i obowiązków, 
a grupa jako całość nie pozostaje w żadnych formal
nych relacjach z otoczeniem społecznym. Uniwer
sytet, będąc wielką, formalnie określoną wspólnotą, 
jest równocześnie mikrokosmosem społecznym, wie
lością najrozmaitszych formalnych i nieformalnych 
grup, z których najważniejsze, przedstawione w tym 
rozdziale, tworzą jego hierarchiczną, funkcjonalną 
i prestiżową strukturę społeczną.





UNIWERSYTET
W SŁUŻBIE SPOŁECZNEJ

Uniwersytet Jagielloński należy do najstarszych uni
wersytetów europejskich, ale tradycje szkolnictwa 
wyższego w Polsce są raczej skromne. Polskie szkoły 
wyższe, których u schyłku wieku XVIII mieliśmy za
ledwie trzy (Uniwersytet Jagielloński oraz Akademie 
Wileńska i Lwowska; dwie ostatnie po utracie nie
podległości zmieniły nazwy), były, właśnie w okresie 
ostatnich dwóch stuleci, szczególnie wyczulone na 
swoją służbę społeczną. Wiązało się to, rzecz jasna, 
z sytuacją polityczną społeczeństwa i państwa pol
skiego. W okresie zaborów głównym - chociaż nie- 
formułowanym expressis verbis - zadaniem uniwer
sytetów było kształcenie elit społecznych zdolnych 
do podtrzymywania tożsamości narodowej i działań 
na rzecz odzyskania niepodległego państwa. Było to 
zadanie trudne i skomplikowane, a niekiedy wręcz 
niemożliwe, gdyż życie publiczne kraju kontrolowali 



76 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

zaborcy i okupanci. W najtrudniejszych nawet okre
sach, niekiedy działając w podziemiu, polskie szkoły 
wyższe, a przynajmniej niektóre z nich, nie zaprzesta
ły jednak swojej działalności, chociaż nie zawsze dzia
łalność ta mogła być w pełni skuteczna.

Wielkie, wręcz nie do przecenienia, zasługi dla 
XIX-wiecznego społeczeństwa polskiego i późniejszej 
odbudowy oraz funkcjonowania niepodległego pań
stwa miały, w dobie tak zwanej autonomii galicyjskiej, 
dwa uniwersytety: Jagielloński i Jana Kazimierza we 
Lwowie, a także utworzona w Krakowie przez profe
sorów Uniwersytetu Polska Akademia Umiejętności. 
Instytucje te, które rozkwitły w okresie autonomii ga
licyjskiej, walnie przyczyniły się do utrzymania i roz
woju kultury i tożsamości narodowej wszystkich Po
laków; uniwersytety i szerzej: cały system galicyjskiej 
oświaty stworzyły podwaliny systemu edukacyjnego 
II Rzeczpospolitej29. Należy jeszcze wspomnieć o wy
rosłej z Uniwersytetu krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, której profesorowie i wychowankowie (Jan 
Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Jan 
Styka i inni) swoją twórczością oddziaływali znaczą
co na rozwój świadomości narodowej Polaków. Jak 
wiadomo, na terenach pozostałych dwóch zaborów

29 Por. między innymi J. Dybiec, Życie naukowe w Galicji doby 
autonomicznej; J. Starnawski, Towarzystwa naukowe w zakresie 
humanistyki na terenie Galicji. Powstanie, rozwój, znaczenie [w:] 
„Galicja i jej dziedzictwo”, t. III: Nauka i oświata, red. A. Meissner, 
J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 35-68.
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polskie szkolnictwo wyższe, zwłaszcza po kolejnych 
przegranych powstaniach, praktycznie przestało ist
nieć. Warto dodać, że znaczna część inteligencji pol
skiej z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza inteligen
cji technicznej oraz artystów, była wykształcona na 
uniwersytetach zachodnich.

Odbudowane państwo polskie, II Rzeczpospolita, 
posiadało sześć uniwersytetów, trzy politechniki oraz 
kilka innych szkół wyższych (głównie handlowych 
i artystycznych). Uczelnie te reprezentowały na ogół 
dobry europejski poziom, ale nie były w stanie w cią
gu dwudziestu lat nadrobić wiekowych zaległości 
edukacyjnych, toteż Polska w roku 1938 z punktu wi
dzenia odsetka ludności z wyższym wykształceniem 
(poniżej 0,5%) pozostawała daleko w tyle za krajami 
Europy Zachodniej. Ale do prawdziwej katastrofy 
doszło dopiero w latach 40.: II wojna światowa, któ
ra zdziesiątkowała społeczeństwo polskie, pozbawiła 
kraj podstawowej warstwy inteligencji. Nowa, powo
jenna nazwa Polski dobrze oddawała jedynie zmiany, 
które zaszły w strukturze społecznej kraju: Polska 
Rzeczpospolita Ludowa była rzeczywiście, zwłaszcza 
w pierwszym okresie swojego istnienia, Polską lu
dową. Nie udała się jednak podjęta przez agresorów 
i okupantów próba wyzucia narodu z jego europej
skich tradycji i tożsamości kulturowej.

Polskie szkolnictwo wyższe po II wojnie światowej 
miało do wykonania dwa wielkie zadania: po pierw
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sze, odbudowę podstawowej warstwy inteligencji tak 
potężnie przetrzebionej przez wojnę, okupację i emi
grację; po wtóre, w obliczu kolejnego wieloletniego 
zniewolenia kraju, przyczynienie się do zachowania 
i umocnienia tożsamości kulturowej narodu. Lata 
1945-1948 to okres spontanicznego odradzania się, 
według wzorów okresu międzywojennego, polskiego 
szkolnictwa wyższego i jego dynamicznego wzrostu. 
Rzecz znamienna, że szkoły wyższe z ośrodków utra
conych (Lwów, Wilno), a w każdym razie ta część ka
dry, która po nich przetrwała, przenoszą się z reguły 
na ziemie nowej Polski (Wrocław, Toruń, Łódź) i ak
tywnie uczestniczą w tych procesach oraz w tworze
niu się nowej mapy szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Były to, jak wspomniałem, procesy w znacznym stop
niu spontaniczne, ale także w jakimś zakresie wspie
rane przez ówczesne polskie władze.

System szkolnictwa wyższego, który III Rzeczpo
spolita odziedziczyła po PRL, był jednak, tak jak i wiel
ki przemysł, dziedzictwem epoki realnego socjalizmu, 
który na dobre rozpoczął się w Polsce w grudniu 1948 
roku (powstanie PZPR i początek stalinizmu). Jego zrę
by zostały utworzone właśnie na przełomie lat 40. i 50., 
kiedy to, po zlikwidowaniu autonomii szkół wyższych, 
istniejące wówczas uczelnie - zwłaszcza uniwersytety 
- zostały rozbite na wąsko wyspecjalizowane szkoły 
wyższe, takie jak szkoły (późniejsze akademie) ekono
miczne, medyczne, pedagogiczne i tak dalej, i poddane 
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ścisłemu nadzorowi poszczególnych resortów rządo
wych. Uniwersytety przetrwały, ale pozostawiono im, 
jako pole działalności dydaktycznej, w zasadzie tylko 
to, czego nie dało się rozparcelować. Sukcesywnie two
rzone od tamtego czasu nowe uczelnie były włączane 
do stworzonego wówczas systemu. Tak więc szkoły 
i poszczególne typy szkół funkcjonowały w piono
wym układzie podporządkowania i były od siebie dość 
ściśle izolowane. Co więcej, były one również izolowa
ne od środowiska lokalnego, w którym działały, gdyż 
w wertykalnym systemie zarządzania i koordynacji 
nie było miejsca na nawiązywanie współpracy i więzi 
horyzontalnych. (Na takim systemie zarządzana i kon
troli polegało w ogóle niszczenie społeczeństwa oby
watelskiego). Z trzech wspomnianych wyżej funkcji 
nowoczesnego uniwersytetu zachodniego: nauczanie, 
badania i służba publiczna, polskie szkoły wyższe wy
pełniały - i to pod dość ścisłą kontrolą władzy politycz
nej - tylko dwie: nauczanie i prowadzenie badań. To 
powodowało, że szkoły wyższe, gdyby nawet chciały, 
nie miały możliwości włączenia się do rozwiązywania 
praktycznych problemów środowiska, w którym dzia
łały. Wyjątek stanowiły szkoły techniczne, z których 
część współpracowała z państwowym przemysłem, 
oraz szkoły wojskowe prowadzące badania na potrze
by wojska. (Skutkowało to długo wieloma problema
mi, między innymi bezradnością części szkół wobec 
konieczności radzenia sobie z sytuacją kryzysową 
lat 90.).
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Obok narzuconych wówczas szkolnictwu wyższe
mu wspomnianych zmian strukturalnych, stalinizm 
przyniósł szkołom wyższym również bardzo istotne 
ograniczenia funkcjonalne, z których niewątpliwie 
najważniejszym było drastyczne ograniczenie wol
ności tworzenia, czyli nieskrępowanego prowadzenia 
badań naukowych. Mówiąc najbardziej lapidarnie: 
nauka została poddana indoktrynacji, a publikacje na
ukowe - cenzurze. Do nauki wprowadzono marksizm 
jako powszechnie obowiązującą „naukową" ideologię. 
Składała się ona z tak zwanego materializmu dialek
tycznego, przeznaczonego dla nauk przyrodniczych, 
oraz z tak zwanego materializmu historycznego, któ
ry miał powszechnie obowiązywać w naukach hu
manistycznych i społecznych. Nauki przyrodnicze 
dość szybko w praktyce wyemancypowały się z tych 
ograniczeń - w przeciwnym wypadku groziłby im 
bowiem zupełny upadek (należy wszakże pamiętać, 
że w ZSSR przez długie lata prowadzenie nieskrępo
wanych badań na przykład w zakresie genetyki gro
ziło nie tylko wydaleniem z uniwersytetu, ale także 
więzieniem lub zesłaniem do obozu pracy przymuso
wej). Natomiast w naukach humanistycznych i spo
łecznych materializm historyczny był przez długi czas 
ściśle obowiązującą, a następnie, aż do końca realnego 
socjalizmu, uprzywilejowaną „teorią naukową" (inne 
teorie, według marksistów, były „nienaukowe"). Nie- 
marksistowskie teorie i paradygmaty naukowe mogły 
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być prezentowane, ale w zasadzie wyłącznie w sposób 
krytyczny (a do 1956 roku wyłącznie prześmiewczy).

Nauki społeczne - z socjologią na czele - stwa
rzały komunistycznym władzom poważny kłopot. 
Były, wyrażając to obowiązującym wówczas językiem 
naukowym, niewygodną pozostałością po poprzed
niej formacji społeczno-politycznej (po kapitalizmie). 
Materializm historyczny stał się dla władzy najlep
szą, całkowicie w praktyce wystarczającą doktryną 
społeczną, a także źródłem jej legitymizacji. Wszelkie 
niezależne badania społeczne były więc dla rządzą
cej wówczas siły politycznej i zbędne, i niewygodne. 
Toteż socjologię jako dyscyplinę akademicką w roku 
1949 zlikwidowano; na jej miejsce wprowadzono po
wszechne nauczanie w szkołach wyższych materiali
zmu historycznego (jak wiadomo, nauczanie socjolo
gii przywrócono w uniwersytetach polskich w roku 
1957, ale miała to być „socjologia marksistowska").

Uniwersytetów nigdy jednak nie udało się władzy 
ludowej całkowicie spacyfikować i uczynić z nich szkół 
partyjnych. Stały temu na przeszkodzie chociażby za
chowane biblioteki uczelniane, do których dostęp ni
gdy nie był całkowicie zamknięty, a także część kadry 
akademickiej, zwłaszcza przedwojennej proweniencji, 
która faktycznie nie akceptowała marksizmu-leni- 
nizmu jako wyłącznej i powszechnej doktryny spo
łecznej, pomimo że go otwarcie nie kontestowała (ot
warty sprzeciw wobec urzędowej doktryny nie mógł 
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być oczywiście w ramach uniwersytetu tolerowany). 
Toteż władze PRL utworzyły, oparty na sowieckich 
wzorach, własny „uniwersytet": Wyższą Szkołę Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, w którym kształcono eli
ty partyjne, ale i tam nie udało się utrzymać pełnej dy
scypliny intelektualnej. Szersze kręgi aparatu władzy, 
zwłaszcza władzy terenowej, były kształcone wieczo
rowo w tak zwanych wieczorowych uniwersytetach 
marksizmu-leninizmu (WUML), w których „profeso
rami" byli tak zwani lektorzy partyjni. Być może je
dynie tam wykładano marksizm-leninizm w formie 
i treści, które w pełni odpowiadały ówczesnym kie
rownikom partii i państwa.

Partia, pomimo rozbudowanego systemu kontroli 
i nadzoru, nigdy nie darzyła pełnym zaufaniem uni
wersytetów. I rzeczywiście uniwersytety stały się po 
roku 1957, zgodnie ze swoją wiekową misją, miejscem 
formowania się krytycznej myśli społecznej, a także 
pojawiania się, zrazu w ograniczonym zakresie, no
wych idei. Przedstawicieli myśli krytycznej na roz
maite sposoby dyscyplinowano, a twórców nowych 
idei z reguły z uniwersytetów wyrzucano; nie uda
ło się wszelako powstrzymać samego procesu erozji 
doktryny. Istotne znaczenie miało w tym procesie do
puszczenie polskich środowisk uniwersyteckich do 
szerszej wymiany międzynarodowej. Co prawda na 
Zachód wyjeżdżali głównie uczeni partyjni, ale może 
właśnie to - zgodnie z oczekiwaniami Amerykanów 
- szczególnie przyczyniło się do słabnięcia doktryny.
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Jawna uniwersytecka - czy szerzej: intelektualna - 
krytyka systemu realnego socjalizmu, zrazu w formie 
pośredniej i niepełnej, pojawia się w latach 60. (jawna 
kontestacja samej doktryny jest o kilkanaście lat póź
niejsza). Można wyróżnić dwa podstawowe nurty tej 
krytyki: wewnętrzny, idący od profesorów-członków 
partii, nazywany zgodnie z wcześniejszą tradycją 
partyjną „rewizjonizmem"; i zewnętrzny obejmujący 
krytyków niemarksistów. Wśród rewizjonistów znów 
byli krytycy dwojakiego rodzaju: tacy, którzy upra
wiali krytykę jako narzędzie gry partyjnej (nastawio
nej na wewnętrzne reformowanie systemu, a niekiedy 
na zwiększenie swojej pozycji i wpływów), oraz tacy, 
którzy prowadzili krytykę ze względów pryncypial
nych, to znaczy powodowali się głównie kryteriami 
poznawczymi.

Pierwszym wielkim rewizjonistą był niewątpli
wie Adam Schaff; mam tu na myśli jego książkę z lat 
60. Marksizm a jednostka ludzka30. Książka ta, napisa
na przez do tamtego czasu wiernego marksistę, po
irytowała partię i osobiście towarzysza Władysława 
Gomułkę do tego stopnia, że przez kilka miesięcy po 
jej ukazaniu się lektorzy partyjni wygłaszali w zakła
dach pracy w całej Polsce odczyty potępiające dzie
ło i jego autora. Rok 1968 ujawnia już znaczną grupę 

30 A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka. Warszawa 1966. 
Główna teza książki głosiła, że w ówczesnej PRL wystąpiły oznaki 
alienowania się władzy od mas pracujących.
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uniwersyteckich rewizjonistów (przodowali w niej 
profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego); sztanda
rową postacią był wśród nich niewątpliwie Leszek Ko
łakowski, który, jak wiadomo, od marksizmu bardzo 
szybko odszedł i stał się jednym z najbardziej wni
kliwych krytyków tej doktryny. Największym jednak 
rewizjonistą w dziejach PRL był zapewne Leszek No
wak, filozof z Poznania, który swoją teorią „trójpano- 
wania klasowego" podważył cały system realnego so
cjalizmu (Nowak w gruncie rzeczy powtórzył główne 
tezy Spencerowskiej krytyki tak zwanego ładu mili
tarnego, czego - tworząc swoją teorię trójpanowania 
- nie był świadom)31.

31 Por. H. Spencer, Structure, Function and Evolution, op.cit., 
s. 154-165.

32 S. Kurowski, Historyczny proces wzrostu gospodarczego, War
szawa 1962. Książka osobiście skrytykowana przez Władysława Go
mółkę została prawie w całości wycofana ze sprzedaży.

Pomijając polemiki ideowe z lat 1945-1948, może
my stwierdzić, że najwybitniejszym zewnętrznym 
krytykiem marksizmu był w okresie Polski Ludo
wej ekonomista i socjolog Stefan Kurowski. W swojej 
głośnej książce z pierwszej połowy lat 60., Historyczny 
proces wzrostu gospodarczego32, wykazał gospodarczą 
nieefektywność systemu realnego socjalizmu i za
kwestionował możliwość wygrania przez ten system 
wyścigu gospodarczego z kapitalizmem. Kilkanaście 
lat później w pracy Doktrynalne uwarunkowania kryzy
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su gospodarczego w PRL poddał surowej krytyce ogólne 
teoretyczne założenia marksizmu33.

33 Idem, Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego 
iv PRL, Warszawa 1981.

34 S. Ossowski, między innymi: Struktura społeczna w społecznej 
świadomości. Warszawa 1957, O osobliwościach nauk społecznych. 
Warszawa 1962.

35 Studenci Warszawy, red. S. Nowak, Warszawa 1965.
36 S. Nowak, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia 

Socjologiczne” 1979, nr 4.

Krytykami realnego socjalizmu (chociaż nie socja
lizmu w ogóle) byli także Stanisław Ossowski34 i jego 
uczeń Stefan Nowak - autor jednej z pierwszych nie
zależnych ekspertyz socjologicznych35, a następnie 
koncepcji tak zwanej próżni społecznej w społeczeń
stwie realnego socjalizmu36. Tego rodzaju prac było 
więcej, tutaj wymieniam tylko najgłośniejsze. Liczba 
krytycznych wobec ustroju politycznego opracowań 
uniwersyteckich wzrosła zwłaszcza w dobie pierw
szej „Solidarności" i następującym po niej czasie stanu 
wojennego. Oczywiście te z wymienionych książek, 
które ukazały się w państwowych wydawnictwach, 
były ocenzurowane. W tamtym czasie istniał jednak 
specjalny system pisania i czytania książek, który po
zwalał na zminimalizowanie skutków działalności 
cenzury. Wymienione z tytułu oraz inne prace tego 
rodzaju - pomimo, a może właśnie dlatego, że ciągle 
były w polskim życiu intelektualnym czymś odosob
nionym - oddziaływały szczególnie w środowiskach 
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uniwersyteckich; stanowiły swoiste przygotowanie 
tych środowisk do wydarzeń końca lat 70.

Głęboki kryzys gospodarczy schyłku epoki Edwar
da Gierka i swoisty liberalizm lat 70. sprzyjały uma- 
sowieniu krytyki i ruchów opozycyjnych. Wielką rolę 
w tych przemianach odegrały uniwersytety. Po pierw
sze, wykształciły one do tamtego czasu znaczące kręgi 
nowych intelektualistów niepodatnych już na stosun
kowo prymitywny język doktryny i niewiele bardziej 
wysublimowane jej treści. Po wtóre, uniwersytety od 
początku lat 70. stały się polskim oknem na Zachód. 
O ile bowiem w tej zdumiewająco otwartej dekadzie 
polskie firmy dokonały ekspansji głównie na tereny 
krajów Trzeciego Świata, a turyści polscy na południe 
Europy, o tyle pracownicy szkół wyższych zaczęli ma
sowo, a w każdym razie licznie, wyjeżdżać na Zachód, 
i to głównie do Stanów Zjednoczonych. Przywozili nie 
tylko pieniądze, lecz także przede wszystkim określo
ną wiedzę i poglądy.

Po trzecie wreszcie, w atmosferze ówczesnego „li
beralizmu" stało się możliwe, po raz pierwszy od 1948 
roku, spontaniczne nawiązywanie poziomych więzi 
społecznych pomiędzy rozmaitymi grupami, a nawet 
samodzielne tworzenie instytucji społecznych, czyli 
powstały minimalne warunki do budowania spo
łeczeństwa obywatelskiego. Zanim to nowe, wolne 
pole społeczne wypełniła bez reszty „Solidarność", 
zaczęły najpierw powstawać rozmaite, mniej lub bar
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dziej formalne, organizacje zakładane przez przedsta
wicieli rozmaitych elit, wśród których prym wiedli lu
dzie uniwersytetów (zarówno czynni ich pracownicy, 
jak i osoby stamtąd wyrzucone). To oni odegrali istot
ną rolę w utworzeniu takich organizacji jak Komitet 
Obrony Robotników czy Ruch Obrony Praw Człowie
ka i Obywatela. Klasycznie nieomal uniwersytecki 
charakter miało słynne seminarium Doświadczenie 
i Przyszłość (DiP), czy utworzony nieco później Ko
mitet Porozumiewawczy Związków i Stowarzyszeń 
Twórczych. Należały do tej grupy także słynne se
minaria Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego, które rozpoczęły swoją działalność 
u schyłku lat 70. i gromadziły szerokie kręgi intelek
tualnej opozycji. Należy jeszcze dodać, że to spośród 
ludzi uniwersytetów rekrutowała się przeważająca 
część ekspertów i doradców formującej się latem 1980 
roku „Solidarności".

Oczywiście obok tego tworzenia i wspierania opo
zycji, część elit uniwersyteckich wspierała ciągle PZPR 
i jej działania. Wspierała ona jednak, czy wręcz two
rzyła, skrzydło reformatorskie w partii, które dążyło 
do przeprowadzenia w kraju reform, a po powstaniu 
NSZZ „Solidarność", jeżeli nie do współdziałania, to 
przynajmniej do znalezienia jakiegoś modus vivendi 
z tą nową i obcą w systemie siłą społeczną. Dążenia 
te ustają w zasadzie po 13 grudnia 1981 roku; wtedy 
to bowiem przeważająca część związanych jeszcze 
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z PZPR intelektualistów opuściła jej szeregi. Nieliczni, 
którzy pozostali, a w każdym razie część z nich, będą 
pomagać partii w dojściu do Okrągłego Stołu.

Uniwersytety PRL nie wydały laureatów Nagrody 
Nobla. Wykształciły jednak nowe elity kraju, które 
w zasadniczym stopniu przyczyniły się do zupełnie 
niezwykłego, nieoczekiwanego zamknięcia tamtego 
okresu naszych dziejów. Szkoły wyższe PRL wykształ
ciły jednak przede wszystkim zastępy nowej polskiej 
inteligencji. Można szacować je w przybliżeniu na 
około 1,2-1,4 min osób. Była to inteligencja nowa, ale 
w znacznym stopniu tradycyjna, znów nastawiona 
przede wszystkim na pielęgnację wartości narodo
wych oraz na związki z kulturą Zachodu. I w sytuacji 
braku politycznej suwerenności kraju było to zjawisko 
normalne. Wiemy dzisiaj, że taki typ inteligencji po
wstaje właśnie w krajach i społeczeństwach niesuwe- 
rennych. Dzięki niej wszakże społeczeństwo polskie 
zachowało, przez cały okres zniewolenia, swoją kultu
rową i cywilizacyjną tożsamość.



POLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 
PO ROKU 1989 

I JEGO WSPÓŁCZESNE 
PROBLEMY

Nowa sytuacja ustrojowa i jej wpływ 
na zmiany w szkolnictwie wyższym

Upadek komunizmu w roku 1989 postawił Polskę 
i inne byłe kraje komunistyczne w sytuacji bez pre
cedensu. O ile bowiem znane były sposoby przecho
dzenia od kapitalizmu do socjalizmu, o tyle drogi od
wrotnej nikt jeszcze nie pokonywał. Pomijając jednak 
zagadnienia doktrynalne (wreszcie można było je 
pominąć), jedno było całkowicie pewne: Polska - tak 
jak i inne kraje, które znalazły się w podobnej sytu
acji - musiała szybko nadrobić kilkudziesięcioletnie 
opóźnienie w większości dziedzin życia społeczno- 
-gospodarczego (w niektórych dziedzinach opóźnię- 
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nie było, paradoksalnie, szansą, ale mało kto zdawał 
sobie z tego sprawę). Nikt jednak dobrze nie wiedział, 
jak tego dokonać. Wiadomo było wszakże, że zmia
ny muszą pójść w trzech podstawowych kierunkach: 
rynek - demokracja - edukacja. Nie bardzo jednak, 
jak się zdaje, rozumiano, że wprowadzenie długofa
lowych, trwałych zmian w gospodarce i polityce wy
maga gruntownych reform i inwestycji w edukację. 
Ponieważ z punktu widzenia poziomu wykształcenia 
w Polsce i w krajach zachodnich najbardziej widoczne 
były różnice ilościowe (zarówno pod względem liczby 
osób posiadających wyższe wykształcenie, jak i liczby 
studiujących), wydawało się, że problem reform edu
kacji da się rozwiązać w jeden prosty sposób: przez 
podniesienie wskaźników edukacyjnych, zwłaszcza 
edukacji na poziomie wyższym. Przypomnijmy, że 
w roku 1990 wskaźnik edukacji na poziomie wyż
szym wynosił w Europie Zachodniej średnio 30-35%, 
a w Polsce 9%. I tym działaniom podporządkowano 
politykę edukacyjną państwa.

Obowiązująca aż do roku 2005 ustawa o szkolni
ctwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku zosta
ła opracowana przez Sejm praktycznie u zarania III 
Rzeczpospolitej. Nikt wówczas jeszcze, jak już wspo
mniałem, dobrze nie uświadamiał sobie, w jakim kie
runku potoczy się rozwój kraju. Zasadniczą busolę 
zmian stanowiły dwa dążenia: 1) do restauracji insty
tucji politycznych i społecznych II Rzeczpospolitej, 
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2) do budowy nowego państwa i społeczeństwa na 
wzór demokracji zachodnich. Dla środowisk akademic
kich, które miały poważny wpływ na kształt ustawy, 
najważniejszą sprawą było w tamtym czasie odbudo
wanie autonomii szkół wyższych, brutalnie odebranej 
uczelniom w czasach stalinowskich, oraz umocnienie 
nadwątlonego samorządu akademickiego, co w zasa
dzie udało się przez nową ustawę osiągnąć. Autono
mia i samorząd wydawały się rozwiązywać podsta
wowe problemy szkolnictwa, które wówczas przede 
wszystkim nurtowały środowisko akademickie, a by
ły dziedzictwem realnego socjalizmu. Chodziło więc 
bardziej o wyrównanie krzywd niż o takie zmiany 
w szkolnictwie, które sprostałyby wyzwaniom XXI 
wieku.

Następne lata przyniosły jednak zupełnie nowe 
problemy, w rozwiązywaniu których autonomia i sa
morząd okazały się niewystarczające, a nawet mało 
przydatne. Mam na myśli przede wszystkim głęboki 
kryzys finansowy, który dotknął szkolnictwo wyż
sze (a był pochodną załamania gospodarczego lat 
1990-1992). W latach 1991-1992 dotacje dla szkól wyż
szych zredukowano o ponad 30%, co postawiło wiele 
szkół na krawędzi bankructwa. Uczelniom wyższym 
rzucono wówczas „koło ratunkowe", wprowadzając 
możliwość pobierania opłat za studia zaoczne i to we
dług własnej kalkulacji kosztów. Rozpoczął się wtedy 
proces urynkowienia państwowego szkolnictwa wyż
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szego i nabywania przez szkoły cech przedsiębiorstw 
(było to, niestety, urynkowienie patologiczne, o czym 
jeszcze będzie mowa; prawdziwe urynkowienie edu
kacji na poziomie wyższym zawdzięczamy rozwo
jowi szkół niepaństwowych). Pociągnęło to za sobą 
ogromne problemy w zakresie zarządzania i stało 
się źródłem wewnątrzuczelnianych konfliktów na tle 
podziałów dochodów. Rzecz znamienna, iż pomimo 
szybkiego przezwyciężenia przez gospodarkę załama
nia z lat 1990-1992, dotacje dla szkolnictwa wyższego 
nie tylko nie wróciły do poprzedniego poziomu, ale 
ulegały dalszemu systematycznemu obniżaniu aż do 
roku 1997, aby następnie ustabilizować się na rekordo
wo niskim poziomie.

Sytuacja kryzysowa szkolnictwa wyższego, 
a w każdym razie jej najbardziej widoczny aspekt, 
wiązała się zatem z ograniczonym dopływem środ
ków z budżetu państwa na działalność poszczegól
nych szkół. Temu ograniczeniu środków nie towarzy
szyła żadna wizja reform systemu szkolnictwa; szkoły 
wyższe zostały jakby pozostawione samym sobie. 
Było to zresztą do pewnego stopnia usprawiedliwione 
przyjętymi regulacjami prawnymi, na mocy których 
szkoły wyższe uzyskały, czy raczej odzyskały, dość 
znaczną autonomię działania (chociaż ograniczoną 
nowymi kompetencjami Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego). W warunkach głębokiej transformacji 
systemowej była to jednak sytuacja niebezpieczna.
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Utrudniała ona bowiem przeprowadzenie gruntow- 
niejszych reform, które powinny były polegać na uno
wocześnieniu całego systemu szkolnictwa wyższego, 
dostosowaniu go do warunków gospodarki rynkowej 
(zwłaszcza systemu zarządzania!) i umożliwieniu po
szczególnym szkołom wykonywania zadań koniecz
nych do dokonania pożądanych przekształceń społecz
no-gospodarczych (w skali kraju oraz poszczególnych 
jego regionów). Każda gruntowna reforma pociąga za 
sobą rozmaite straty i ofiary. Trudności „autoreformy" 
(bo, jak wspomniałem, reformowanie państwowego 
szkolnictwa wyższego pozostawiono praktycznie sa
mym szkołom) polegały i polegają na tym, że reformu
jący się podmiot nie chce z reguły ponieść niezbędnych 
dla rzeczywistego wprowadzenia reformy strat i ofiar. 
Szuka zazwyczaj najprostszych sposobów przetrwania.

Jeszcze w drugiej połowie lat 90. wyróżniłem 
(wspólnie z Anną Buchner-Jeziorską) trzy podstawo
we typy przyjętych po roku 1990 przez państwowe 
szkoły wyższe strategii37 rozwojowych (wymieniam 
je w porządku odwrotnym do częstotliwości ich wy
stępowania):

37 Por. K.Z. Sowa, Higher Education Institutions in the Process 
of Social Transformation, „European Education”, Summer 1999, 
Vol. 31, No. 2, New York.

• strategia restrukturyzacji - głębokie zmiany 
strukturalne w organizacji uczelni, systemie za
rządzania oraz toku i treści nauczania (zmiany 
takie wprowadziły bardzo nieliczne szkoły);
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• strategia adaptacji - zmiany organizacyjne 
zmierzające do minimalizacji negatywnych 
skutków kryzysu finansowego oraz zmiany 
w ofercie edukacyjnej (będące odpowiedzią 
na nowe potrzeby rynku) i formach nauczania 
(głównie naśladownictwo wzorów zachodnich 
z powodów marketingowych i innych);

• strategia przetrwania - bardzo powierzchow
ne (konieczne) zmiany w programach naucza
nia plus rozwój płatnych form kształcenia oraz 
zwiększanie limitów na studia dzienne.

W publicznym szkolnictwie wyższym przyjęcie 
najbardziej rozpowszechnionej strategii przetrwania 
stało się możliwe dzięki wprowadzeniu w 1992 roku 
opłat za studia zaoczne. Szkoły, rozwijając ten typ 
kształcenia, zdobyły niezbędne środki na przetrwa
nie. Dodatkowe środki starały się uzyskać, rozsze
rzając także limity na studia dzienne. Stymulowało 
je do tego znane rozwiązanie przyjęte w tak zwanym 
algorytmie finansowania szkół wyższych opraco
wanym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego 
i stosowanym wiele lat przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (jednym ze wskaźników wysokości dota
cji była liczba studentów danej szkoły, a przez kilka 
lat uwzględniano osobno w naliczaniu dotacji licz
bę studentów pierwszego roku). Uzyskiwane drogą 
zwiększonego naboru korzyści były jednak iluzorycz
ne, ponieważ szkoły na wyścigi rozszerzały limity, 
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a wysokość środków budżetowych w danym roku 
była, rzecz jasna, stała (jeżeli nie liczyć tak zwanej 
rezerwy ministra, o którą toczyły się coroczne boje 
pomiędzy szkołami i rozgrywały rozmaite podchody 
do ministra). Z powodu takiej polityki spadały nato
miast drastycznie nakłady na szkolnictwo przeliczone 
na jednego studenta. Wielokrotnie podnoszony przez 
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
i osobiście przez profesora Jerzego Woźnickiego postu
lat obliczania dotacji na podstawie kalkulacji kosztów 
kształcenia (liczonych na jednego studenta) nie został 
dotychczas przez władze resortu szkolnictwa wyższe
go przyjęty. Rosła więc gwałtownie - zgodnie zresztą 
z intencją władz, którym zależało na szybkim wzro
ście tak zwanych wskaźników edukacyjnych - liczba 
studentów, tyle tylko, że wysokość nakładów w prze
liczeniu na jednego studenta, a w ślad za tym poziom 
kształcenia uległy równie gwałtownemu i głębokiemu 
obniżeniu. Wystarczy powiedzieć, że w latach 90. licz
ba studentów państwowych szkół wyższych w Polsce 
wzrosła o około 250%, a liczba pracowników nauko
wo-dydaktycznych o 7% (!), a w okresie od 1990 do 
2005 roku - studentów o około 300%, a pracowników 
o około 30%. Również tempo przyrostu powierzchni 
obiektów dydaktycznych było wielokrotnie niższe od 
tempa przyrostu liczby studentów. To samo można 
powiedzieć o wyposażaniu uczelni w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne.
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Tak więc ograniczenie nakładów na szkolnictwo 
państwowe, sposób ich podziału oraz umożliwienie 
szkołom pobierania opłat za niektóre formy kształ
cenia spowodowały niebywałe spotęgowanie funkcji 
edukacyjnej szkół wyższych przy jednoczesnym bar
dzo wyraźnym spadku jakości kształcenia. Głównym 
obciążeniem i zadaniem większości pracowników 
naukowo-dydaktycznych polskich szkół wyższych
- zwłaszcza w dyscyplinach, na które występuje 
szczególne zapotrzebowanie - jest dzisiaj dydaktyka; 
ona jest także głównym źródłem pewnego (niekiedy 
znacznego) wzrostu ich dochodów. (Ale skutkuje to 
niewątpliwie obniżeniem aktywności badawczej spo
rej części pracowników naukowych).

Oprócz tego zasadniczego powodu jest wiele in
nych, dla których poziom nauczania akademickiego
- prowadzonego na skalę masową - rnusiał się obni
żyć. Ilość w tym wypadku przechodzi nie tyle w ja
kość, ile w bylejakość. Jest swoistym paradoksem, że 
najwyższy poziom kształcenia występuje aktualnie 
z reguły na kierunkach najmniej obleganych, a więc 
w zawodach jakby w dzisiejszych czasach mniej po
trzebnych. Oczywiście poziom nauczania w szkole 
wyższej zależy także od innych niż liczba studentów 
czynników i okoliczności. Liczebność wszakże pod
danych procesowi dydaktycznemu poszczególnych 
grup studenckich należy z całą pewnością do czyn
ników najważniejszych. Jest tak dlatego, że zasadni
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czym, kluczowym wręcz elementem procesu dydak
tycznego - co powtarzam po raz kolejny na zasadzie 
Katońskiego ceterum censeo - jest osobisty kontakt: 
profesor - student. Nawet najbardziej nowoczesne 
i wyrafinowane technologie nauczania nie są w stanie 
zastąpić tego elementu.

Możemy zatem powiedzieć, że głęboka, bardzo 
niebezpieczna dla przyszłości szkolnictwa wyższego 
dezintegracja jego trzech podstawowych funkcji (na
uczanie, badania, usługi publiczne) jest jednym z waż
nych aspektów współczesnego stanu państwowych 
szkół wyższych w Polsce. Jest ona, z jednej strony, 
konsekwencją braku przemyślanej, długofalowej po
lityki państwa wobec szkolnictwa wyższego, a z dru
giej, przestarzałym, nieadekwatnym do zmienionych 
warunków zewnętrznych sposobem zarządzania 
tymi szkołami skutkującym powszechnością strategii 
przetrwania przyjętej przez większość państwowych 
szkół wyższych w okresie wielkiej transformacji sy
stemowej.

Powstanie i rozwój sektora 
niepaństwowych szkół wyższych

Czas najwyższy, aby przejść wreszcie do uwag o pol
skim fenomenie edukacyjnym lat 90., czyli o wyższym 
szkolnictwie prywatnym, którego niebywały rozwój 
należy, moim zdaniem, uznać za najważniejszy ele
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ment transformacji systemu polskiego szkolnictwa 
wyższego. Wypada zacząć od przypomnienia zna
nych powszechnie liczb. W dekadzie lat 1991-2000, 
dzięki możliwościom, jakie stworzyła ustawa z 12 
września 1990 roku, powstało w Polsce i zostało zare
jestrowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
około 200 wyższych uczelni prywatnych (niepublicz
nych - jak same wolą siebie nazywać), które w roku 
2000 kształciły ponad 450 tysięcy studentów, a więc 
więcej niż wynosiła ogólna liczba studentów w Polsce 
w latach 80. (!). W ciągu kolejnych czterech lat przyby
ło prawie 80 następnych szkół oraz 100 tysięcy studen
tów. W roku akademickim 2003/2004 w 274 wyższych 
uczelniach niepaństwowych studiowało w naszym 
kraju prawie 550 tysięcy studentów z ogólnej liczby 
1 850 000, co stanowiło prawie 30% ogółu studiują
cych! Podobne proporcje utrzymywały się przez ko
lejne lata. Dla właściwego zrozumienia niezwykłości 
tego fenomenu należy pamiętać o dwóch sprawach: 
po pierwsze, szkoły te powstały praktycznie ex nihi- 
lo jako odpowiedź środowiska naukowego na wielkie 
zapotrzebowanie społeczne, a więc były wyrazem 
samozaradności społeczeństwa, i po wtóre, przewa
żająca część estabilishmentu szkół państwowych pa
trzyła raczej niechętnie na rozwój sektora prywatnego 
w szkolnictwie wyższym. Pomimo wielu trudności, 
a niekiedy stawianych barier, dynamika rozwoju wyż
szych szkół prywatnych w Polsce jest ewenementem 
na skalę europejską (poza Europą podobny rozwój 
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wystąpił tylko w Iranie, ale tamtejsze wyższe szkolni
ctwo prywatne ma charakter wyznaniowy).

W rozwoju polskiego niepaństwowego szkolnictwa 
wyższego imponująca jest nie tylko ilość, ale i jakość. 
Wiele szkół zakumulowane środki przeznaczyło na 
rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej, sięgnięto tak
że na ten cel po kredyty inwestycyjne. Dlatego w licz
nych szkołach niepaństwowych baza dydaktyczna 
i wyposażenie techniczne są lepsze niż w szkołach 
publicznych, którym brak z reguły środków na sto
sowną modernizację. Ale bardzo często także poziom 
i jakość kształcenia są tam wyższe niż w szkołach 
państwowych. Wystarczy uświadomić sobie, że szko
ła prywatna kształci średnio około 2000 studentów, 
podczas gdy szkoła państwowa kilkanaście tysięcy, 
a największe uniwersytety nawet ponad 50 tysięcy 
(dane z połowy pierwszej dekady XXI wieku). O ile 
szkoły prywatne stanowią zwarte, zintegrowane cało
ści, o tyle uczelnie państwowe stały się, w licznych już 
przypadkach, luźnymi federacjami rozproszonych, 
powiązanych jedynie wspólną nazwą i formalną re
prezentacją, quasi-samodzielnych jednostek dydak
tycznych (zdarza się, że niektórzy pracownicy, nawet 
profesorowie, nie orientują się, kto w ich uczelni ak
tualnie sprawuje funkcje rektorskie). Szkoły niepań
stwowe także o wiele lepiej przystosowały się do no
wych, radykalnie zmienionych i ciągle zmieniających 
się warunków zewnętrznych (zarówno systemowych, 
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jak i cywilizacyjnych), gdyż samo ich powstanie było 
właśnie odpowiedzią na zachodzące zmiany. Proces 
dydaktyczny przebiega więc w wielu szkołach nie
państwowych sprawniej, a programy nauczania są 
bardziej nowoczesne i lepiej odpowiadają na potrzeby 
zmieniającego się rynku pracy niż w uczelniach pań
stwowych. Te liczne pozytywy niepaństwowe szkoły 
wyższe zawdzięczają przede wszystkim nowoczesne
mu, menedżerskiemu systemowi zarządzania, znacz
nie bardziej odpowiadającemu współczesnym warun
kom niż nieprofesjonalne zarządzanie kolegialne. Bez 
powstania i rozwoju (zupełnie fantastycznego!) sektora 
wyższych szkół niepaństwowych, który trwale wpisu
je się w obraz polskiego szkolnictwa wyższego, zaska
kująco szybkie i stosunkowo bezbolesne likwidowanie 
w Polsce luki edukacyjnej nie byłoby możliwe.

Jest jeszcze jeden ważny rys rozwojowy polskich 
szkół niepaństwowych, który warto w tym miejscu 
wydobyć. Jest nim ich przestrzenne rozmieszczenie. 
Polska jest krajem, którego terytorium jest tradycyjnie 
nierównomiernie rozwinięte pod względem społecz
no-gospodarczym; będzie o tym mowa w kolejnym 
rozdziale. Chodzi tu o wiekową tendencję rozwojową 
odziedziczoną niejako przez III Rzeczpospolitą.

W historii najnowszej Polski liczonej od zakończe
nia II wojny światowej można wskazać na dwa wyda
rzenia, które wpłynęły na równoważenie tego rozwo
ju. Pierwszym było utworzenie w 1975 roku 49 nowych 
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województw w miejsce dawnych 17. Tamta reforma 
skutkowała przede wszystkim znaczącym rozwojem 
ponad 30 ośrodków miejskich, które uzyskały status 
stolic województwa. Wiele z nich wydźwignęło się 
w ciągu dwóch dekad do rangi znaczących aglomera
cji miejskich i regionalnych ośrodków administracji, 
co wpłynęło na pewne zrównoważenie rozwoju ur
banistycznego kraju (urbanizacja Polski przed rokiem 
1975 była indukowana głównie rozwojem przemy
słu). Drugim wydarzeniem równoważącym w jakimś 
stopniu rozwój przestrzenny Polski było właśnie po
wstanie i rozwój po roku 1990 niepaństwowego szkol
nictwa wyższego. Dzięki temu rozwojowi powstała 
nowa mapa szkolnictwa wyższego Polski. Po pierw
sze, wypełniły się znacząco niedoinwestowane edu
kacyjnie obszary na wschód od linii Wisły i Dunajca. 
Jest charakterystyczne, że przez długie lata rozwój 
niepaństwowego szkolnictwa wyższego w Rzeszowie 
i okolicach przewyższał rozwój tego typu szkolnictwa 
w Krakowie. Po wtóre, nowe szkoły w przeważającej 
części powstawały i powstają nie w wielkich ośrod
kach miejskich, ale w mniejszych, niekiedy wręcz ma
łych miejscowościach. Rekordzistką jest niewątpliwie 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, 
trzytysięcznym miasteczku na Podkarpaciu (jednym 
z dwóch głównych udziałowców tego udanego przed
sięwzięcia jest gmina Tyczyn). Jest to zjawisko ko
rzystne zarówno dla rozwoju tych miejscowości, jak 
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i dla samych szkół. Jak napisał bowiem kiedyś w zna
komitym eseju Tadeusz Czeżowski:

(...) we wszystkich prawie krajach europejskich najwyż
szy poziom osiągnęły uniwersytety nie wielkomiejskie, 
stołeczne, lecz prowincjonalne, gdzie uniwersytet nie 
ginął w ruchu miejskim, lecz dominował nad całym ży
ciem swojej siedziby38.

38 T. Czeżowski, Uniwersytet nowoczesny [w:] Tożsamość uni
wersytetu. Antologia tekstów Profesorów Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika, red. W. Wincławski, Toruń 1994, s. 27.

Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego na 
przykład w Legnicy, Bielsku-Białej czy Radomiu moż
na uważać za potwierdzenie tezy, zgodnie z którą 
miasto średniej wielkości może być świetnym środo
wiskiem dla działalności szkół wyższych.

Ale wróćmy jeszcze do uwag o samym szkolnictwie 
niepaństwowym w Polsce. Czy poza zaprezentowa
nymi mocnymi stronami można wskazać jakieś jego 
słabości? Oczywiście można, a nawet trzeba. Głów
ną utrzymującą się słabością sektora wyższych szkół 
niepaństwowych jest występująca w większości szkół 
prywatnych niedostateczna liczba własnej samodziel
nej kadry naukowej oraz będący konsekwencją tego 
faktu słaby - w części szkół, o których mowa - rozwój 
badań naukowych, bez których szkoła wyższa żadną 
miarą nie może się obejść. Ograniczające tak zwaną 
wieloetatowość pracowników naukowo-dydaktycz
nych szkół wyższych nowe prawo o szkolnictwie wyż
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szym nie sprzyja dotychczasowej formie rozwiązywa
nia tego problemu. Natomiast okolicznością korzystną 
jest niewątpliwie zniesienie limitu wieku emerytalne
go dla profesorów zatrudnianych w szkołach niepań
stwowych. Szkoły niepaństwowe muszą jednak za 
wszelką cenę zatrudniać własnych młodych pracow
ników naukowych i pomagać im w osiąganiu stopni 
naukowych. Bez takiej polityki kadrowej trudno sobie 
wyobrazić przyszłość szkoły. Z brakiem własnej kadry 
wiąże się także stosunkowo słaby rozwój własnych 
badań naukowych w większości szkół niepaństwo
wych. Profesorowie zatrudniani na drugich etatach 
prowadzą bowiem swoje badania naukowe przede 
wszystkim w szkołach macierzystych; w szkołach 
niepaństwowych głównie uczą (rzecz jasna od reguły 
tej zdarzają się wyjątki). Inną występującą ciągle bo
lączką szkół niepaństwowych jest na ogół skąpa baza 
biblioteczna. Jest to brak trudny do wyeliminowania, 
gdyż baza biblioteczna narasta stopniowo i jej nale
żyte uzupełnienie w krótkim czasie jest praktycznie 
niewykonalne. Ważnym, dostępnym już sposobem ni
welowania tego braku jest możliwość rozwoju wirtu
alnych zasobów bibliotecznych. Wymieńmy w końcu 
wśród słabości wyższego szkolnictwa niepaństwowe
go widoczny w części szkół brak kontynuacji tradycji 
akademickich i utrzymywania należytych standar
dów życia akademickiego. Z tych między innymi po
wodów ścisła współpraca szkół niepaństwowych ze 
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szkołami państwowymi jest niezwykle ważna. O ko
nieczności tej współpracy będzie jeszcze mowa dalej.

Spróbujmy teraz krótko porównać wyższe szkol
nictwo państwowe i niepaństwowe jako dwa, do 
pewnego stopnia przeciwstawne, typy idealne współ
czesnych polskich uczelni. Posłużymy się w tym celu 
typologią Marka Ziółkowskiego zamieszczoną w to
mie Uczeni i uczelnie w III Rzeczpospolitej wydanym na
kładem Fundacji Nauki Polskiej w 2002 roku39. Autor 
ten piszę, że:

39 M. Ziółkowski, Współczesne zmiany instytucjonalne w syste
mie szkolnictwa wyższego jako element zmiany systemowej [w:] Ucze
ni i uczelnie w III Rzeczpospolitej, Warszawa 2002, s. 98-109.

Publiczna szkoła państwowa kształcąca głównie studen
tów dziennych (czyli bezpłatnie):
(1) realizuje zadania publiczne państwa opiekuńczego;
(2) wewnętrznie zarządzana jest w sposób demokratycz- 
no-kolegialny (z dużą rolą senatów i rad wydziałów), co 
niekiedy niezwykle komplikuje proces podejmowania 
decyzji; (3) w polityce zatrudnienia i wyznaczania upo
sażeń kieruje się w dużej mierze logiką równościowo- 
-roszczeniową (niezwykle niechętnie zwalnia się adiunk
tów nie wywiązujących się z ustawowego obowiązku na
pisania habilitacji w terminie, a podwyżki niewielkich 
pensji, możliwie jak najbardziej spłaszczone, opiniowane 
są przez związki zawodowe); (4) kultywuje tradycje nie
zależności politycznej (uniwersytet jako enklawa względ
nej swobody w starym systemie) i etosu społeczeństwa 
obywatelskiego.
Prywatna płatna szkoła niepubliczna natomiast: (1) kie
ruje się zasadą rynku, traktując wiedzę jako towar; 
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(2) wewnętrznie zarządzana jest jednoosobowo, oparta 
na zasadzie efektywności; (3) oparta jest na indywidual
nych kontraktach, gdzie płace są znacznie wyższe, niekie
dy znacznie bardziej zróżnicowane i to nawet w obrębie 
tych samych kategorii pracowników (premie dla „profe- 
sora-gwiazdy") i nie ma w istocie żadnych związków za
wodowych; (4) nieistotne są kwestie i podziały polityczne, 
a sprawa obywatelskiego etosu schodzi na drugi plan40.

40 Ibidem, s. 104-105.
41 Ibidem, s. 104.
42 Ibidem.

Punktem wyjścia tej typologii było przyjęte przez 
Ziółkowskiego założenie, że polskie szkolnictwo wyż
sze, tak jak cała polska inteligencja, działa „zgodnie 
z dwiema odrębnymi logikami: sfery budżetowej 
finansowanej przez państwo i sfery wolnego ryn
ku nastawionej na sukces finansowy"41. Rzecz jasna 
„logika sfery budżetowej" występuje w szkolnictwie 
państwowym, a „logika wolnego rynku" w szkol
nictwie niepaństwowym. Autor jednak dalej, już po 
zaprezentowaniu typologii, piszę, że te oba systemy 
przenikają się, i że w szkolnictwie prywatnym (czy 
szerzej: na studiach płatnych) nie może funkcjonować 
czysty system rynkowy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest 
to „wczesna faza dzikiego kapitalizmu"42. (Dodajmy, 
że w rozwiniętym kapitalizmie też, gdyż cały sy
stem szkolnictwa jest dzisiaj uznany za część sektora 
publicznego, „dobra publicznego", jak o nim mówią 
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sygnatariusze traktatu bolońskiego43). Tak więc za
łożenie wyjściowe zostało następnie osłabione, czy 
wręcz zakwestionowane. Ale na usprawiedliwienie 
tej niekonsekwencji można powiedzieć, że rzeczywi
stość, zwłaszcza rzeczywistość społeczna, jest zawsze 
bardziej złożona i mniej jednoznaczna niż sformalizo
wane schematy myślowe. M. Ziółkowski, pisząc o wa
dach i zaletach obu typów szkolnictwa, zaznacza, że 
„ostrze krytyki kieruje się częściej w stronę uczel
ni prywatnych. Jest to o tyle zrozumiałe, że do wad 
wielu słabszych uczelni publicznych zdążyliśmy się 
już od dawna przyzwyczaić"44. Nie ulega wątpliwo
ści, że wśród uczelni państwowych są uczelnie lepsze 
i gorsze. Ale nie tylko tym gorszym można przedsta
wić poważne zarzuty. Oto, co nie tak dawno napisali 
trzej młodzi doktoranci, absolwenci polskich wielkich 
uczelni, znający dobrze także uczelnie zachodnie:

43 Por. F. Ziejka, Proces boloński a rozwój polskiego szkolnictwa 
wyższego [w:] Model współdziałania uczelni publicznych i niepub
licznych - stan obecny i perspektywy, red. J. Woźnicki, Warszawa 
2004, s. 45.

44 M. Ziółkowski, Współczesne zmiany..., op.cit., s. 105.
45 Ł. Abramowicz, P. Labendz, M. Miąskiewicz, W obronie czes

nego, „Gazeta Wyborcza”, l września 2005, nr 203, s. 14.

Nasze uczelnie nie realizują idei uniwersytetu jako inte
lektualnej wspólnoty profesorów i studentów. Są rozbite 
na niekomunikujące się z sobą wydziały, instytuty i za
kłady - rządzące się logiką utrzymywania układu perso
nalnego, nie zaś budowania postępu naukowego45.
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Nie ustosunkowując się do tych zarzutów, pragnę 
stwierdzić, że raczej nie dałoby się ich postawić uczel
niom prywatnym. Ze swej strony dodam, że wielką 
przeszkodą w unowocześnieniu i usprawnieniu dzia
łania polskich uczelni państwowych jest występujący 
w nich bardzo wyraźny przerost administracji i ściśle 
z nim związana nieznośna biurokracja. Niemniej, przy
toczona wyżej typologia M. Ziółkowskiego, niezależ
nie od założeń, dość dobrze ujmuje pewne ważne cechy 
obu typów szkolnictwa wyższego. Na plan pierwszy 
wysuwa się kwestia opłat za studia, czyli wyróżnienie 
szkolnictwa finansowanego przez państwo i szkolni
ctwa finansowanego z czesnego, a więc bezpośrednio 
z kieszeni obywateli. I tej kluczowej dzisiaj sprawie 
musimy w tej chwili poświęcić więcej uwagi.

Zagadnienie finansowania usług 
edukacyjnych

Finansowa przejrzystość podziału na szkoły państwo
we (finansowane z budżetu) i prywatne (finansowane 
ze środków pozabudżetowych) została w Polsce zła
mana na początku lat 90., kiedy to, z jednej strony, do
puszczono możliwość pobierania czesnego w szkołach 
państwowych, a z drugiej, dofinansowano z budżetu 
uczelnię prywatną (Katolicki Uniwersytet Lubelski). 
Decyzją o możliwości pobierania w szkole państwo
wej opłat za studia wieczorowe i zaoczne uruchomiono 
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proces patologicznej w gruncie rzeczy prywatyzacji, 
czy raczej komercjalizacji szkolnictwa państwowego. 
(Przypominają się wręcz osławione „sklepy komer
cyjne", tyle że świadczone usługi są tutaj nie lepszej, 
ale gorszej jakości). Patologicznej, ponieważ decyzją tą 
wprowadzono faktyczną nierówność wśród studen
tów szkół państwowych, a ściślej wśród polskich go
spodarstw domowych, dzieląc je na te, które tylko raz 
płacą, odprowadzając podatki, na utrzymanie szkół 
państwowych (gospodarstwa studentów dziennych), 
i na te, które płacą dwa razy (gospodarstwa pozosta
łych studentów).

Przed rokiem 1992, kiedy to wprowadzono opłaty, 
zbiorowość studentów wieczorowych i zaocznych sta
nowiła tylko niewielką część ogółu studentów szkół 
państwowych i składała się w ogromnej większości 
z osób już pracujących, dążących do podniesienia swo
ich kwalifikacji zawodowych. Ich studia nie stanowiły 
więc szczególnego ciężaru dla budżetu państwa, tym 
bardziej że zaledwie kilka procent młodzieży z każ
dego kolejnego rocznika wstępowało w mury uczelni 
wyższych. Dzisiaj natomiast wskaźniki edukacyjne 
sięgają 50% młodzieży z rocznika, z której ponad dwie 
trzecie kształci się w uczelniach państwowych. Aż po
łowa studentów szkół państwowych płaci dzisiaj za 
studia. I wszyscy wiedzą, że studia wieczorowe stały 
się zupełną fikcją: studenci pracujący są tu raczej mar
ginesem, większość zaś stanowią ci, którzy nie dostali 
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się na studia bezpłatne. Już dawno zauważono, że na 
studia darmowe dostają się w większości kandydaci 
pochodzący z rodzin lepiej wykształconych i bardziej 
zamożnych, a więc gospodarstwa biedniejsze finansu
ją w części studia dzieci pochodzących z gospodarstw 
bardziej zamożnych. Ma to rzecz jasna niewiele wspól
nego z demokratyczną zasadą równości obywateli. 
Przed kilku laty, po ogłoszeniu przez rząd dokumentu 
pod nazwą „Strategia rozwoju edukacji", który zawie
rał sugestię powszechności opłat za studia, rozgorzała 
w polskich mediach, zwłaszcza w prasie, dyskusja na 
ten temat. Głównie chodziło w niej o kwestie tak zwa
nej sprawiedliwości społecznej (zrównania obywateli 
i/lub sektorów szkolnictwa), rzadziej o potrzebę uno
wocześnienia polskich szkół wyższych, czego bez pie
niędzy rzeczywiście zrobić się nie da.

Ale naprawdę idzie tu jeszcze o coś innego: o głębo
ką reformę całego systemu edukacji na podobieństwo 
przeprowadzanych w wielu krajach reform systemu... 
emerytalnego. Przyczyny kryzysu systemu eduka
cyjnego i kryzysu systemu emerytalnego są bowiem 
wspólne (to samo można także powiedzieć o systemie 
bezpłatnej opieki zdrowotnej). Są nimi zachodzące, 
często trudne wcześniej do przewidzenia, przemiany 
cywilizacyjne, a w ślad za nimi zmiany naszego ży
cia, które wymuszają wręcz głębokie przekształcenia 
instytucjonalne w całym systemie społecznym. Prze
miany te polegają, najkrócej rzecz ujmując, na skoko
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wym postępie naukowo-technicznym, w wyniku któ
rego w gospodarce dominację produkcji materialnej 
zastąpiła dominacja produkcji informacji, a tradycyjne 
technologie przemysłowe zostały zastąpione tech
nologiami informatycznymi. Wpłynęło to, w krajach 
rozwiniętych, na niebywały wzrost poziomu jakości 
życia, a w konsekwencji na niespotykane wcześniej 
zwiększenie się średniej długości życia w stosunkowo 
krótkim przedziale czasu (w okresie 1965-2005 o bli
sko dziesięć lat!). Jednakże skutkiem ubocznym tych 
pozytywnych zmian jest pojawienie się wielu nowych, 
ważnych problemów społecznych, wśród których na 
czoło bez wątpienia wysuwa się zjawisko tak zwane
go strukturalnego bezrobocia, a zaraz za nim kryzysy 
strukturalne systemów emerytalnego i edukacyjnego.

Tradycyjne instytucje społeczne - zarówno eduka
cyjne, jak i emerytalne - nie są w stanie udźwignąć 
wspomnianych zmian. Trzeba bowiem, z jednej stro
ny, odpowiednio wydłużyć okres edukacji szkolnej, 
a także objąć nią, zwłaszcza na poziomie wyższym, 
znacznie szersze niż wcześniej kręgi młodzieży (prak
tycznie należy upowszechnić wykształcenie wyższe); 
z drugiej zaś, przygotować się na wypłacanie emery
tur przez okres kilkukrotnie dłuższy niż dotychczas. 
Budżet żadnego państwa na świecie nie jest w stanie 
w całości finansować tego rodzaju reform. Podnosze
nie podatków nie jest możliwym rozwiązaniem, co 
przekonująco pokazuje tak zwana krzywa Arthura 
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Laffera. Trzeba więc pogodzić się z myślą, że część 
kosztów reform musi wziąć na swoje barki społeczeń
stwo, które jest zresztą beneficjantem wspomnianych 
przemian. Stąd wynika konieczność tworzenia pry
watnych funduszy emerytalnych, co społeczeństwo 
już praktycznie zaakceptowało, ale także tworzenia 
prywatnych szkół i upowszechnienia opłat za usługi 
edukacyjne, a więc wprowadzenia ich także w szkol
nictwie państwowym, co napotyka znacznie większy 
opór społeczny. Część krajów zachodnich poszła już tą 
drogą. W Wielkiej Brytanii wprowadzono powszech
ne, na razie umiarkowane opłaty w wyższym szkol
nictwie państwowym po ogłoszeniu w 1997 roku tak 
zwanego Dearing Report, który wskazywał na koniecz
ność przyjęcia takiego rozwiązania. W Niemczech 
i we Francji trwa od lat debata na ten temat. Trudność 
przyjęcia nowego rozwiązania polega na tym, iż wią
że się ono z reguły, poza wspomnianym znacznym 
oporem społecznym, z koniecznością wprowadzenia 
w poszczególnych krajach, także w Polsce, stosow
nych zmian konstytucyjnych. Jak się jednak wydaje, 
zmiany te, wcześniej lub później, muszą zostać doko
nane (przedwyborcze deklaracje głównych partii po
litycznych utrzymania przez szkoły państwowe dar
mowej edukacji na poziomie wyższym mają wartość 
wyłącznie propagandową46).

46 Chodzi o programy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2005 roku. Wiele 
wskazuje na to, że te właśnie partie będą dominować na polskiej sce
nie politycznej przez kolejne lata.
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Tak więc konieczność radykalnych zmian w sy
stemie finansowania szkół państwowych jest pierw
szym wielkim wyzwaniem, przed którym stoi dzi
siaj polskie szkolnictwo wyższe. Możemy przyjąć, że 
w najbliższych latach powszechne opłaty za studia 
w państwowych szkołach wyższych zostaną, mimo 
wspomnianych deklaracji politycznych, wprowadzo
ne. Aktowi temu musi jednak towarzyszyć przyjęcie 
takich zabezpieczeń i rozwiązań, które, z jednej stro
ny, umożliwią powszechny, w odczuciu społecznym 
sprawiedliwy, dostęp do edukacji na poziomie wyż
szym, z drugiej zaś, stworzą mechanizmy autentycz
nej selekcji najzdolniejszej młodzieży do edukacji na 
poziomie najwyższym (magisterskim, doktorskim). 
Jest to zagadnienie kluczowe dla przyszłości kraju.

Przez długie stulecia szkoły wyższe kształciły elity 
społeczne, z których rekrutowały się warstwy kierow
nicze kraju. Szczególne znaczenie miało kształcenie 
ogólne oraz w zakresie tak zwanych wolnych zawo
dów. Tak było we wszystkich krajach Europy. Model 
ten załamał się na naszych oczach w drugiej połowie 
XX wieku. Uczelnie wyższe, w tym także uniwersyte
ty, w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia rozwinęły 
kształcenie masowe, w bardzo poważnym stopniu zo
rientowane głównie zawodowo.

Zmiany te, rewolucyjnie zwiększając dostępność 
wyższego wykształcenia i podnosząc tym samym ra
dykalnie wskaźniki edukacyjne, wpłynęły jednak na 
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pogorszenie się jakości kształcenia. Uczelnie wyższe, 
w tym uniwersytety, ze szkół elitarnych przekształci
ły się w instytucje edukacyjne odpowiadające przede 
wszystkim na zapotrzebowanie rynku (często w za
kresie umiejętności praktycznych, na które wystą
piła doraźna koniunktura), mniej natomiast dbające 
o jakość swojego środowiska i o pielęgnację uniwer
syteckiego etosu, czyli określonych wartości. Takie 
przekształcenia szkolnictwa wyższego służyły i służą 
rozwojowi gospodarczemu (biznesowi), ale osłabia
ją funkcje etosowe oraz kształtowania unikatowego 
środowiska edukacyjnego. Nie sprzyja to, zwłaszcza 
w dłuższej perspektywie, strategicznym interesom 
społeczeństwa i państwa: w istocie wystąpił bowiem 
deficyt w zakresie instytucji kształcących elity. Chodzi 
o to, że kształtowanie wartości i postaw jest nie tylko 
procesem intelektualnym, ale także społecznym, do
konującym się w ściśle określonym środowisku edu
kacyjnym; umasowienie szkół wyższych, zwłaszcza 
uniwersytetów, odebrało im charakter takich elito- 
twórczych środowisk. Warto w tym miejscu jednak 
raz jeszcze przypomnieć, iż przy powszechnej obec
nie w Europie masowości kształcenia na poziomie 
wyższym większość krajów zachodnich ciągle dys
ponuje elitarnymi, utrzymującymi tradycyjne wzory, 
instytucjami edukacyjnymi. Wspomniany wyżej de
ficyt w zakresie instytucji kształcących elity wystąpił 
wszakże wyraźnie w naszym kraju.
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Chodzi zatem o to, aby wprowadzenie powszech
nych opłat za studia wyższe nie stało się w Polsce 
czynnikiem dalszej komercjalizacji szkolnictwa wyż
szego. Zdobywanie dzisiaj wyższego wykształcenia 
nie jest bowiem, wbrew pozorom, kupowaniem to
waru, ale funkcjonalną koniecznością występującą 
we współczesnym społeczeństwie. W żywotnym in
teresie każdego państwa (społeczeństwa) leży właś
ciwa, oparta na kryteriach merytorycznych, selekcja 
elit. Wbrew oczekiwaniom liberałów takiej właściwej 
selekcji nie dokona „niewidzialna ręka rynku"; może 
natomiast - i powinna - być tu szczególnie pomocna 
dobrze przemyślana, długofalowa polityka państwa. 
Dlatego sposób upowszechnienia czesnego w szkol
nictwie wyższym musi być właściwie przygotowany 
i gruntownie sprawdzony. Powinien on zapewniać 
dwie podstawowe rzeczy: (1) równą dostępność do 
wszystkich szczebli edukacji dla ogółu młodzieży, 
(2) merytoryczną selekcję kandydatów do najwyż
szych szczebli edukacji. Cel ten, generalnie rzecz uj
mując, można osiągnąć na dwa sposoby: poprzez sze
roko rozbudowany, precyzyjny system stypendiów 
naukowych, który byłby ułatwieniem i zachętą do 
dalszych studiów dla osób autentycznie najbardziej 
uzdolnionych, albo też poprzez bezpośrednie finan
sowanie studiów najwyższego szczebla (magisterskie, 
doktorskie) ze skarbu państwa, bez względu rzecz 
jasna na to, czy studia te są prowadzone w szkole 
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państwowej czy niepaństwowej. W takim wypadku 
wszystkie trzyletnie studia licencjackie, prowadzone 
zarówno w szkołach państwowych, jak i niepaństwo
wych, powinny być płatne. Szczegóły możliwych roz
wiązań w tym zakresie wymagają osobnej analizy. 
Jedno wydaje się pewne: upowszechnienie opłat za 
studia, czyli wprowadzenie w szkołach państwowych 
(co najmniej na poziomie licencjackim) opłat także za 
studia dzienne jest, i to w bardzo niedługim czasie, 
nieuniknione, jeżeli rzecz jasna nie godzimy się na 
postępującą dramatyczną degradację polskiego szkol
nictwa wyższego.

Wyzwania przyszłości i potrzeba 
integracji sektorów państwowego 

i niepaństwowego w polskim 
szkolnictwie wyższym

Tak więc pierwszym wielkim współczesnym wyzwa
niem polskiego szkolnictwa wyższego jest zapewnie
nie mu właściwego finansowania poprzez wprowa
dzenie powszechnej odpłatności za studia. Drugim, co 
najmniej tak samo istotnym, jest demografia, a ściślej 
- niż demograficzny, którego pierwsze, nadwątlone 
kohorty docierają właśnie do bram szkół wyższych. 
Jest to zagadnienie powszechnie dostrzegane przez 
menedżerów szkolnictwa wyższego; przypomnijmy 
więc jedynie, że w ciągu najbliższych lat (do roku 2015) 
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liczba absolwentów szkół średnich zmaleje o pra
wie jedną trzecią.

Na razie jednak nie widać, aby szkoły wyższe przy
gotowały jakieś rozsądne strategie przeciwdziałania 
skutkom tych niekorzystnych, ale nieuchronnych 
zmian. Liczba szkół, zwłaszcza niepaństwowych, cią
gle rośnie, a szkoły państwowe zwiększają limity przy
jęć, konkurując o studentów. W niektórych najwięk
szych uczelniach tworzy się po kilka takich samych 
instytutów lub jednostek dydaktycznych, rozsianych 
na ogół po różnych wydziałach, które różnią się nie
znacznie nazwą, ale kształcą w tych samych dyscypli
nach i kierunkach. Ambicją wielu uczelni (uczonych?) 
jest ciągłe tworzenie nowych wydziałów, instytutów 
i katedr. Znacznym, jakby nieuświadamianym, za
grożeniem dla szkół państwowych są, paradoksalnie, 
przeładowane kadrowo wydziały i instytuty na licz
nych kierunkach kształcenia uniwersyteckiego i po
litechnicznego. Nierównomierność rozkładu wysoko 
wykwalifikowanej kadry jest jedną z podstawowych 
bolączek polskiego szkolnictwa wyższego. Szkoły 
(i ich pracownicy) są ciągle nastawione bardziej na 
konkurencję niż na współpracę.

Tymczasem dzisiaj w szkolnictwie wyższym jest 
potrzebna kooperacja i integracja, a nie konkurencja. 
Umocnią się i przebrną przez następne dziesięciolecie 
(później napłynie kolejny, choć znacznie słabszy od 
mijającego, wyż demograficzny) tylko te szkoły, któ



Polskie szkolnictwo wyższe po roku 1989... 117

re potrafią nawiązać trwałą współpracę i zintegrować 
się w mocne tak zwane systemy uniwersyteckie pro
wadzące wspólną politykę edukacyjną i naukową. 
Samotne uczelnie, poszukujące na własną rękę swo
jej szansy na coraz trudniejszym i w coraz większym 
stopniu kontrolowanym przez zintegrowane systemy 
uczelniane rynku edukacyjnym, nie mają raczej wiel
kich szans na przetrwanie. Po kończącym się właśnie 
radosnym okresie wolnej (w znacznym stopniu) kon
kurencji nadciąga na naszym rynku edukacyjnym 
czas dominacji uczelnianych oligopoli.

Koncentracja i swoista industrializacja działalności 
naukowo-badawczej, a w ślad za nią edukacyjnej, jest 
zresztą dzisiaj zjawiskiem światowym, podążającym 
za procesami integracyjnymi występującymi w in
nych działach współczesnej gospodarki. Sławomir 
Magala, wybitny polski filozof pracujący na Uniwer
sytecie w Amsterdamie, piszę na ten temat:

Współczesne uniwersytety przypominają raczej wielkie 
zakłady przemysłowe Forda lub Kruppa, olbrzymie za
głębia oświatowe, regionalne skupiska wiedzy. Można 
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że jeśli w przemyśle 
Krzemowe Dolinki zastąpiły Zagłębia Ruhry, to w szkol
nictwie wyższym solidne pojedyncze uniwersytety za
czynają ustępować miejsca dobrze „znetworkowanym" 
(„usieciowionym"), połączonym sieciami powiązań 
z innymi uczelniami, ośrodkami badawczymi, wielki
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mi firmami, instytucjami państwowymi, organizacjami 
międzynarodowymi itd.) kompleksom uczelnianym47.

47 S. Magala, Produkcja wiedzy. Holenderskie uniwersytety 
u schyłku stulecia [w:] Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, 
red. B. Misztal, Kraków 2000, s. 40.

48 Por. K. Stępnik, Konfederacja Szkół Wyższych Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej - model współpracy Uniwersytetu z uczel
niami niepublicznymi [w:] Model współdziałania uczelni..., op.cit. 
s. 135-142.

W Polsce podejmuje się już, choć zrazu nieśmia
ło, działania zmierzające do nawiązywania ściślej
szej współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami 
wyższymi, które z czasem mogą - i powinny - prowa
dzić do powstania zintegrowanych systemów eduka
cyjnych. Część szkół niepaństwowych zabiega o po
rozumienia, które gwarantowałyby ich absolwentom 
kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim 
w konkretnych akademickich uczelniach państwo
wych, a pracownikom umożliwiały szybsze zdobywa
nie stopni naukowych. Niektóre szkoły niepaństwowe 
myślą o łączeniu się w większe uczelnie, które w przy
szłości mogłyby uzyskać status szkół autonomicznych, 
a nawet w dalszej przyszłości - status uniwersytetów 
bez przydawek. Interesującym przykładem takiej do
konującej się integracji może być Konfederacja Szkół 
Wyższych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie48.
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Integracja szkolnictwa wyższego, zwłaszcza szkół 
państwowych i niepaństwowych49, jest, a w każdym 
razie może być korzystna dla obu tych kategorii szkół. 
Korzyści szkół niepaństwowych z tej współpracy są 
oczywiste i wynikają z większego doświadczenia, tra
dycji, zasobności w kadrę naukową i wypływającymi 
stąd uprawnieniami naukowymi i edukacyjnymi 
zdecydowanej większości szkół państwowych. Szkoły 
państwowe mogą z kolei uzyskać dzięki tej współpra
cy większą pewność i stabilność napływu kandyda
tów na studia magisterskie, a także zapewnić swoim 
wysoko wykwalifikowanym pracownikom dodatko
we dochody, kierując ich do pracy w skonfederowa- 
nych szkołach niepaństwowych. Współpraca, o której 
mowa, daje także wielkim, nadmiernie rozbudowa
nym i rozproszonym uczelniom możliwość uporząd
kowania i wzmocnienia w ramach federacji (systemu 
uniwersyteckiego) swojej struktury poprzez właści
we, przemyślane rozdzielenie zadań i kompetencji 
pomiędzy poszczególne uczelnie wchodzące w skład 
systemu uniwersyteckiego. Uniwersytety, które stano
wiłyby jądro federacji, mogłyby przekazać uczelniom 
sfederowanym wiele nadmiernie obciążających je za
dań dydaktycznych (obsługę studiów wieczorowych, 
zaocznych, także części, a może nawet wszystkich stu
diów licencjackich), pozostawiając sobie głównie stu

Ponieważ obowiązujące w Polsce prawo nie zezwala na two
rzenie spółek podmiotów państwowych i prywatnych, integracja tych 
podmiotów nie może aktualnie wykraczać poza ramy federacji.
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dia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe oraz 
koncentrując się w większym jeszcze stopniu na ba
daniach naukowych. Dzięki takim przekształceniom 
uniwersytety mogłyby odzyskać swoją najważniej
szą, tradycyjną, ale dzisiaj jakby zagubioną, funkcję: 
kształcenie elit społecznych (kręgów kierowniczych 
i opiniotwórnczych, a nie tylko „specjalistów").

Na zakończenie tych rozważań przedstawiam 
w skrótowej formie założenia możliwego i pożądane
go, moim zdaniem, federacyjnego systemu uniwer
syteckiego. Posłużę się przykładem przedstawionego 
przed kilkoma laty władzom Uniwersytetu Jagiel
lońskiego projektu utworzenia Jagiellońskiej Federa
cji Uniwersyteckiej. Projekt dotyczył Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale przedstawione poniżej kierunki 
proponowanej reformy są na tyle ogólne, że mogły
by być wdrożone przez każdy polski uniwersytet lub 
inną o odpowiedniej randze uczelnię państwową. Oto 
one:

1. Rdzeń systemu stanowi integralny, elitarny 
Uniwersytet kształcący ograniczoną liczbę stu
dentów wyłącznie w trybie studiów dziennych 
na najwyższym - formalnie i merytorycznie 
- poziomie akademickim (studia magisterskie, 
doktoranckie i podyplomowe).

2. Uniwersytet pracuje w środowisku sfederowa- 
nych z nim wyższych szkół niepaństwowych, 
nad którymi sprawuje opiekę. Szkoły są samo
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dzielne finansowo i organizacyjnie, ale mery
torycznie podporządkowane, na mocy stosow
nych umów, Uniwersytetowi.

3. Nabór do Uniwersytetu, posiadającego ściśle 
określone limity przyjęć, dokonuje się w drodze 
konkursowego egzaminu. Kandydaci, którzy 
zdali egzamin, a nie zostali przyjęci z braku 
miejsc, mają pierwszeństwo w przyjęciu do 
szkół niepaństwowych należących do Federacji 
Uniwersyteckiej.

4. Sfederowane szkoły niepaństwowe kształcą na 
poziomie licencjackim lub licencjackim i ma
gisterskim w trybie dziennym, wieczorowym 
i zaocznym. 20% ogółu absolwentów studiów 
licencjackich (najlepsi) ma prawo wstępu na stu
dia magisterskie do Uniwersytetu. Przyjęcie ta
kiej zasady „uchylonych drzwi do Uniwersyte
tu" zdecydowanie podniesie atrakcyjność szkół 
należących do systemu Jagiellońskiej Federacji 
Uniwersyteckiej.

5. Szkoły tworzące Federację powstają z wydzie
lenia z Uniwersytetu studiów wieczorowych 
i zaocznych i przekazania ich nowym, utworzo
nym pod egidą Uniwersytetu, szkołom niepań
stwowym. Szkół byłoby więc mniej więcej tyle, 
ile Uniwersytet ma wydziałów prowadzących 
studia wieczorowe i/lub zaoczne. Uniwersytet 
wydzierżawia na warunkach komercyjnych no
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wym uczelniom bazę lokalową (w całości lub 
w części). Szkoły sfederowane mają prawo uży
wania w dokumentach i na dyplomach nazwy 
Federacji (JFU). Do Federacji mogą przystąpić 
także szkoły z zewnątrz zaproszone przez Uni
wersytet.

6. W szkołach należących do Jagiellońskiej Fede
racji Uniwersyteckiej mają prawo wykładania 
profesorowie i inni pracownicy naukowo-dy
daktyczni Uniwersytetu na podstawie odręb
nych umów o pracę. Tym samym proponowany 
system korzystnie dla obu stron (czyli Uniwer
sytetu i pracowników) rozwiązuje problem 
dwuetatowości.

7. Opłaty wnoszone w różnych formach do Uni
wersytetu (wynajem obiektów dydaktycznych, 
aparatury, ewentualne wpisowe i tym podob
ne) przez sfederowane szkoły niepaństwowe 
równoważą lub przewyższają straty poniesione 
przez Uniwersytet w związku ze zmniejsze
niem liczby jego studentów (przy możliwym 
wzroście liczby studentów JFU).

(Kraków, 1 października 2002 roku)

Przedstawiona tu propozycja mogłaby, jak sądzę, 
stanowić punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad po
żądanymi przekształceniami i przyszłością polskiego 
szkolnictwa wyższego.



KOLEJNY POLSKI UNIWERSYTET

W dniu 7 lipca 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę 
o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stało 
się to po dwudziestu kilku latach rozmaitych zabie
gów i dziesięciu latach rzeczywistych, usilnych sta
rań o utworzenie w grodzie nad Wisłokiem uczelni 
tej rangi. W tamtym czasie Rzeszów od kilku już lat 
był, z punktu widzenia stosunku liczby studentów 
do liczby mieszkańców, najbardziej uniwersyteckim 
miastem w Polsce, studiowało tam bowiem ponad 40 
tysięcy studentów, a liczba mieszkańców tylko nie
znacznie przekraczała 160 tysięcy!50 Wszelako rozwój 
naukowy poszczególnych szkół wyższych, które mia
ły tworzyć przyszły uniwersytet, nie spełniał uniwer
syteckich kryteriów ustanowionych na początku lat 
90. przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

50 Obecnie liczba studentów przekracza już nawet 50 tysięcy.



124 GDY MYŚLĘ UNIWERSYTET...

Był to więc kolejny polski uniwersytet, który po
wstał mocą decyzji politycznej (ale zgodnie z obowią
zującym prawem) przy braku poparcia środowisk na
ukowych reprezentowanych w Radzie Głównej.

W pełni rozumiałem i w znacznym stopniu po
dzielałem troskę i obawy instytucji i środowisk na
ukowych dotyczące poziomu naukowego nowej 
uczelni, byłem i jestem wszakże przekonany, że de
cyzja o utworzeniu uniwersytetu w Rzeszowie mu
siała w końcu zostać podjęta, ponieważ zwiększenie 
liczby uniwersytetów w Polsce było w tamtym czasie 
koniecznością. Uniwersytet Rzeszowski znakomicie 
uzupełnił przestrzenny rozkład uniwersytetów w po
łudniowym pasie Polski: Wrocław - Opole - Katowice
- Kraków - (Rzeszów). Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że odległość pomiędzy Krakowem a Rzeszowem wy
raźnie przekracza odległości pomiędzy pozostałymi 
miastami, a więc luka wschodnia była tu szczegól
nie dotkliwa. Równocześnie Uniwersytet Rzeszowski 
wpisuje się jako ostatni brakujący element do z takim 
trudem budowanego łańcucha uniwersytetów na zie
miach Polski wschodniej, czyli na terenach położonych 
na wschód o linii Wisły. Ów wschodni łańcuch miast 
uniwersyteckich tworzą obecnie: Olsztyn - Białystok
- Lublin - Rzeszów. Trzeba przypomnieć, że spośród 
jedenastu uniwersytetów, które działały w Polsce 
w drugiej połowie XX wieku, tylko dwa (!) znajdowały 
się w Polsce wschodniej, czyli na terenach położonych 
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na wschód od linii Wisła-Dunajec, (tereny te stanowiły 
i stanowią około 40% powierzchni kraju i są zamiesz
kiwane przez zbliżony odsetek ludności). W dodatku 
oba były zlokalizowane w jednym mieście!

Wiekowe zaniedbania rozwojowe terenów wschod
nich w okresie tak zwanego realnego socjalizmu ule
gły jeszcze pogłębieniu. O ile bowiem starano się ze 
względów politycznych rozwijać ziemie zachodnie 
i północne Polski (tak zwane ziemie odzyskane), o tyle 
ziemie wschodnie, z tych samych zresztą, jak się zda
je, powodów, tradycyjnie pozostawały niedoinwesto- 
wane. Jedyny uniwersytet, który utworzono zaraz po 
II wojnie światowej na tych terenach, został, z pozoru 
paradoksalnie, zlokalizowany w Lublinie, a więc mie
ście, w którym uniwersytet już istniał. Była to jednak 
decyzja stricte polityczna, która miała stworzyć ideolo
giczną przeciwwagę dla działającego tam od czasów 
przedwojennych Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego.

Wzmocnienie tak zwanej ściany wschodniej Polski, 
przydanie jej nowych, znaczących impulsów rozwojo
wych, było i jest wielkim wyzwaniem i zadaniem dla 
wszystkich rządów III Rzeczpospolitej i wiąże się bez
pośrednio z polityką Unii Europejskiej wyrównywa
nia dysproporcji rozwojowych regionów w poszcze
gólnych krajach, ale także z najbardziej żywotnymi 
interesami kraju, który zamierza być pomostem mię
dzy Zachodem i Wschodem Europy. Podstawowa poli
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tyka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczno- 
-gospodarczego wiąże się właśnie z równoważeniem 
rozwoju regionalnego, a dzieje się tak dlatego, że dys
proporcje rozwojowe pomiędzy poszczególnymi re
gionami są w niektórych krajach Europy Zachodniej 
równie silne jak w Polsce. Układ tych dysproporcji jest 
niezwykle interesujący i warto mu w tym miejscu po
święcić chwilę uwagi.

Trzeba zacząć od stwierdzenia, że osią rozwoju 
społeczno-gospodarczego jest w Europie dolina Renu. 
Jeżeli przyjrzymy się mapom gospodarczym krajów 
położonych na wschód od Renu, to zobaczymy, że 
każdy z tych krajów ma swoją „ścianę wschodnią", go
rzej rozwiniętą w porównaniu ze „ścianą zachodnią". 
W Niemczech są to tereny byłej NRD, w Polsce - wo
jewództwa wschodnie, w byłej Czechosłowacji - Sło
wacja, na Węgrzech - komitaty południowo-wschod
nie. I nie jest to wcale spadek po realnym socjalizmie; 
już w XIX-wiecznych Prusach występowało zjawisko, 
które Niemcy określali jako Ostflucht, czyli ucieczka 
ludności z terenów wschodnich. Niemieckie, a ściślej: 
pruskie, tak zwane parcie na wschód miało charakter 
polityczno-wojskowy, a nie społeczno-gospodarczy 
(w przeciwieństwie do wcześniejszej, wiekowej, poko
jowej migracji Niemców na wschód). Z kolei w krajach 
położonych na zachód od Renu omawiane dyspropor
cje występują na zasadzie lustrzanego odbicia: tam 
wschodnie, dokładniej północno-wschodnie, części 
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tych krajów są lepiej rozwinięte od reszty terytorium 
(we Francji są to głównie Alzacja i Lotaryngia, w Hi
szpanii - Katalonia i Kraj Basków, w Portugalii - część 
kraju położona na północ od Tagu). Tak więc kraje te 
mają swoją gorzej rozwiniętą ścianę zachodnią lub 
południowo-zachodnią. Według tej samej zasady roz
wijały się kraje położone na północ i na południe od 
doliny Renu, a więc na północy lepiej rozwinięte jest 
południe (południowa część Skandynawii i Wielkiej 
Brytanii), a na południu - północ (Szwajcaria i pół
nocne Włochy). W niektórych przypadkach omawiane 
dysproporcje rozwojowe są porównywalne z polskimi 
lub nawet od nich większe.

Zasygnalizowane zjawisko niewątpliwie należy do 
najciekawszych zagadnień gospodarczej i społecznej 
historii Europy. Nie ma tu, niestety, miejsca na jego 
szerszą analizę. Przypomnijmy jedynie, że Dolina 
Renu to historyczna trasa wędrówki ludów pomiędzy 
starożytnym (Rzym) i nowożytnym (kraje Beneluksu 
oraz Wielka Brytania) centrum gospodarczym Euro
py. W wymiarze praktycznym przestrzenne zróżnico
wanie Europy, o którym mowa, jest główną przyczyną 
prowadzenia niezwykle aktywnej polityki regionalnej 
przez Unię Europejską; jak wiadomo, zrównoważenie 
rozwoju regionalnego jest dla Brukseli jednym z pod
stawowych celów strategicznych, podyktowanym za
równo względami gospodarczymi, jak i społecznymi 
(wyrównywanie poziomu życia). Wyrównywanie
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dysproporcji rozwoju regionalnego jest jednak także 
ważnym zadaniem dla wielu rządów narodowych. 
Brytyjczycy, Francuzi, a nawet Hiszpanie nie czekają 
wyłącznie na unijne dotacje, ale sami prowadzą ak
tywną politykę regionalną. Niewątpliwie najlepszym 
dla nas, a poza tym najbliższym nam przykładem jest 
w tym zakresie polityka Republiki Federalnej Nie
miec. RFN jeszcze przed formalnym zjednoczeniem 
Niemiec rozpoczęła transfer wielkich środków do lan
dów wschodnich. Na początku lat 90. opracowano plan 
pomocy i restrukturyzacji dla nowych landów (był on 
wielokrotnie korygowany), w ramach którego w ciągu 
tylko pierwszego dziesięciolecia po zjednoczeniu Nie
miec przepłynęło na wschód tylko w formie pomocy 
rządowej ponad 500 miliardów euro, a do roku 2020 
kolejne setki miliardów mają zostać przekazane lan
dom wschodnim (zgodnie z programem pomocowym 
na lata 2004-2019). Ponadto napłynęły na te tereny set
ki miliardów euro w formie inwestycji prywatnych 
w poważnym stopniu gwarantowanych lub wspie
ranych przez rząd federalny. Obecnie szacuje się, że 
w ciągu minionego dwudziestolecia do wschodniej 
części Niemiec (tereny dawnej NRD) wpompowano 
już dwa biliony dolarów51. Poza dążeniem do wy
równania dysproporcji rozwojowych polityka ta ma 
także na celu powstrzymanie masowego odpływu 

51 P. Gumbel, What Germany Got for Its 2 Trillion Dollars, 
„Time” May 18, 2009, s. 33.
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Niemców z landów wschodnich, czyli terenów daw
nej NRD, do zachodniej części Republiki Federalnej. 
Okazuje się więc, że ucieczka ludności ze wschodu jest 
w państwie niemieckim zjawiskiem trwałym. Warto 
może jeszcze w tym miejscu dodać, że w ramach tak 
zwanego procesu unifikacji Niemcy radykalnie prze
budowali całe „postenerdowskie" szkolnictwo wyż
sze, o czym w Polsce praktycznie nie pisano.

Powróćmy jeszcze na chwilę, po tej obszernej dy
gresji europejskiej, do naszej ściany wschodniej. Nie 
ma sensu udowadniać tutaj, że regiony wschodnie 
są od reszty kraju zdecydowanie słabiej rozwinięte, 
bo jest to rzecz powszechnie wiadoma. Mimo to Pol
ska praktycznie nie prowadzi, niestety, żadnej wy
razistej i aktywnej polityki regionalnej. W roku 1999 
rząd opracował obszerny dokument zatytułowany 
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, z które
go jednak dla praktyki niewiele wyniknęło. Jeszcze 
wcześniej, po przejęciu rządów przez koalicję AWS, 
podjęto uchwałę o tak zwanych ośrodkach równowa
żenia rozwoju, które miały się cieszyć szczególnymi 
względami Warszawy. Chodziło wówczas o trzy mia
sta: Białystok, Lublin i Rzeszów. Intensywny rozwój 
tych miast miał się stać motorem rozwoju regionalne
go wschodniej części kraju. I za tamtą uchwałą nie po
szły żadne środki ani inne widoczne formy pomocy. 
Władze jakby czekały na przyjęcie Polski do Unii Eu
ropejskiej, wiedząc, że Unia dysponuje odpowiedni
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mi funduszami rozwoju regionalnego. Gdy środki te 
w końcu zaczęły napływać, ich zagospodarowanie po
zostawia wiele do życzenia. Polsce przede wszystkim 
brak własnej wizji i polityki rozwojowej. Jeżeli Polska 
nie chce być tylko petentem Europy, ale zamierza od
grywać aktywną czy wręcz kierowniczą rolę w swojej 
części kontynentu, musi przede wszystkim zdobyć się 
na kierowanie własnym rozwojem. A wzmacnianie 
ściany wschodniej na pewno należy do priorytetów 
rozwojowych, zwłaszcza gdy myśli się o Polsce jako 
o bramie na Wschód, a także jako o swoistym wzorcu 
rozwojowym dla naszych wschodnich sąsiadów.

Poświęciłem tutaj, przy okazji uwag o nowym uni
wersytecie, tyle miejsca sprawom ogólnego rozwoju 
gospodarczo-przestrzennego kraju i kontynentu, po
nieważ przesłankami rozwoju sieci szkół wyższych 
nie mogą, a w każdym razie nie powinny być, wyłącz
nie racje naukowe. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, 
kiedy nauka staje się kluczowym czynnikiem prze
mian gospodarczych i społecznych. Dlatego każdy 
rząd powinien prowadzić aktywną, długofalową po
litykę rozwoju szkolnictwa wyższego. Z tego punktu 
widzenia utworzenie uniwersytetu w Rzeszowie jest 
krokiem w dobrym kierunku, ale pod warunkiem że 
nie skończy się tylko na decyzjach i dokumentach. 
Utworzenie uniwersytetu jest i zawsze było inwe
stycją, która musi kosztować. Zresztą w dzisiejszych 
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czasach słusznie uważa się, że jest inwestycją jedną 
z najlepszych.

Uniwersytet w Rzeszowie nie powstał na spalo
nej ziemi, ale wymaga wsparcia i doinwestowania, 
które pozwoliłoby stworzyć w tym mieście, a także 
w całym regionie nową, uniwersytecką jakość. Waż
nym etapem na drodze tworzenia prawdziwie uni
wersyteckiego środowiska było ukończenie budowy 
i oddanie do użytku nowego, wielkiego gmachu bi
blioteki akademickiej na 3 miliony tomów, którego bu
dowę rozpoczęto jeszcze w połowie lat 90. Ten piękny, 
centralnie położony gmach może się stać ośrodkiem 
integracji wszystkich uczelni, które weszły w skład 
nowego uniwersytetu (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 
Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz za
miejscowy wydział ówczesnej krakowskiej Akademii 
Rolniczej). Szkoda, że nie udało się przyłączyć do Uni
wersytetu upadającej, ale znakomicie materialnie wy
posażonej Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej 
w pobliskim Tyczynie. Była okazja do utworzenia tam 
w ramach Uniwersytetu elitarnego wręcz Collegium 
Ticinianum. Sukces nowego Uniwersytetu pomoże za
trzymać na Podkarpaciu najzdolniejszych młodych 
mieszkańców tego regionu - a przecież nie brakuje tam 
prawdziwie uzdolnionej młodzieży, która przez wieki 
zasilała studentami, a także profesorami Uniwersytet 
Krakowski. Ów sukces będzie zależeć jednak prze
de wszystkim od tego, czy młody uniwersytet zdoła 
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pozyskać i wykształcić wartościową kadrę naukową, 
która wytworzy w Rzeszowie prawdziwie akademic
kie środowisko. Dlatego zadeklarowana - i przecież 
już udzielana przez Krakowską Wszechnicę, ten naj
starszy polski Uniwersytet - pomoc w rozwoju kadry 
naukowej w najmłodszym polskim uniwersytecie poz
wala wierzyć, iż Rzeszowowi się powiedzie.



Gdy myślę mój uniwersytet...
PAWEŁ RYBICKI - UCZONY, 

MISTRZ, CZŁOWIEK52

52 Tekst oparty na nieopublikowanym dotychczas referacie wy
głoszonym na konferencji „Wokół socjologii Pawła Rybickiego”, 
która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 17-18 paź
dziernika 2008 roku w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora.

Nigdy nie jest się po prostu 
studentem wyższej uczelni. 
Jest się zawsze studentem 
określonych profesorów.

Jan Szczepański

Gdy myślę uniwersytet... widzę przede wszystkim 
mojego Nauczyciela i Mistrza, socjologa i prawdzi
wego humanistę, profesora Uniwersytetu Jagielloń
skiego - Pawła Rybickiego. Tego wybitnego uczonego 
znałem, podziwiałem, cieszyłem się jego życzliwoś
cią, a później przyjaźnią, przez lat prawie trzydzie
ści (1960-1988). Był moim Nauczycielem, a ja czułem 
się, i czuję nadal, jego uczniem. Dlatego tomik ten 
zamykam wspomnieniem o nim, gdyż jest to zara
zem wspomnienie o moim uniwersytecie, w którym 
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studiowałem przed wieloma laty, ale który zachowu
ję w żywej i serdecznej pamięci do dziś... Za każdym 
jednak razem, gdy przychodzi mi mówić, a zwłaszcza 
pisać o Mistrzu, odczuwam niepokój i obawę, czy 
tym, co powiem lub napiszę, nie uproszczę nadto jego 
obrazu, nie zagubię czegoś, co było w jego postaci 
i w zachowaniu ważne, choć często ulotne, trudne do 
zdefiniowania. Był, jak go często widzę, typem ideal
nym uczonego i mędrca, właściwie pozbawionym ak
cydensów, które mogłyby zniweczyć, czy tylko osłabić 
to wrażenie. Dlatego skupię się w tym wystąpieniu 
głównie na faktach z jego życia i twórczości, a jedynie 
na końcu pozwolę sobie na garść interpretacji i supozy
cji dotyczących tych faktów oraz związków pomiędzy 
nimi, a także na kilka osobistych wspomnień. Uwagi, 
które przedstawiam, dzielę na trzy części: 1) przebieg 
kariery zawodowej, 2) dorobek twórczy, 3) Człowiek, 
Uczony, Mistrz.

Przebieg kariery zawodowej

Paweł Hieronim Rybicki urodził się 30 września 1902 
roku w Janowie Lwowskim. Po ukończeniu lwow
skiego III Gimnazjum wstąpił na Uniwersytet Jana 
Kazimierza, gdzie w latach 1920-1924 studiował po
lonistykę. Jeszcze przed ukończeniem studiów roz
począł pracę w bibliotece uniwersyteckiej, zrazu jako 
wolontariusz, a następnie, po ukończeniu studiów, 
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jako asystent. Od tamtego czasu pozostanie z pracą bi
blioteczną związany, z paroma kilkuletnimi przerwa
mi, aż do lat 50. Jednakże również od tamtego czasu 
nieprzerwanie prowadził pracę naukową w zakresie 
problematyki nauk społecznych; pierwszą rozprawę 
naukową - Liberalizm w nauce - piszę i ogłasza jesz
cze jako student w roku 1923 na łamach „Przeglądu 
Współczesnego".

W roku 1926 Paweł Rybicki doktoryzuje się 
w lwowskim Uniwersytecie na podstawie dysertacji 
poświęconej etyce Jana Kochanowskiego wykonanej 
pod kierunkiem Wilhelma Bruchnalskiego, wybitne
go historyka literatury okresu odrodzenia. Rozprawa 
ta została wydana jako książka pod tym samym tytu
łem przez Kasę im. Mianowskiego (Warszawa 1930). 
Etyka Jana Kochanowskiego ukazuje już wyraźnie roz
wój zainteresowań naukowych Autora w kierunku 
problematyki socjologicznej.

U schyłku lat 20. Doktor Rybicki wyjeżdża na stu
dia stricte socjologiczne, najpierw do Berlina i Kolonii, 
gdzie między innymi uczestniczy w seminarium so
cjologicznym Leopolda von Wiese, a następnie do Pa
ryża, gdzie pobiera nauki głównie u Paula Fauconneta 
- ucznia i następcy Emila Durkheima na katedrze so
cjologii w Sorbonie. Po tych studiach Rybicki stał się 
już kompetentnym socjologiem, chociaż z formalizmu 
Wiesego przejął niewiele, a z Durheimowskiego socjo- 
logizmu właściwie nic, bo chyba tylko samo zainte
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resowanie zagadnieniem więzi społecznej. W swojej 
twórczości socjologicznej poszedł własną drogą.

W połowie lat 30., dokładnie w roku 1934, Paweł 
Rybicki przenosi się ze Lwowa na Śląsk, obejmując 
w Katowicach stanowisko dyrektora Biblioteki Sejmu 
Śląskiego. Niebawem zostaje także przewodniczącym 
Komisji Socjologicznej Instytutu Śląskiego i angażuje 
się badawczo w społeczną problematykę Śląska. Po 
kilku latach wydaje ważną rozprawę zatytułowaną 
O badaniu socjograficznym Śląska (Katowice 1938). Zie
miami zachodnimi (po wojnie tak zwanymi odzyska
nymi) będzie się interesował badawczo przez kilka
dziesiąt lat.

Wojnę i okupację (1940-1945) spędza w Krakowie, 
pracując w Radzie Głównej Opiekuńczej, organizacji 
utworzonej jeszcze w czasie I wojny światowej, tolero
wanej przez niemieckiego okupanta. W RGO kieruje 
Działem Statystyki. Ale aktywności swojej nie ogra
nicza Rybicki tylko do tych oficjalnych zajęć. Konspi
racyjnie prowadzi działalność badawczą i ekspercką 
skierowaną przeciwko interesom okupanta. Między 
innymi w roku 1942, a więc w czasie kiedy armie hitle
rowskie odnosiły największe zwycięstwa, Paweł Rybic
ki przygotował pod Wawelem, działając na polecenie 
polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, rozprawę 
o możliwościach zasiedlenia po wojnie osadnikami 
polskimi tak zwanych ziem postulowanych, czyli ob
szarów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyc
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kiej (późniejszych ziem odzyskanych). Ziemie te nie 
były tylko podarkiem Józefa Stalina dla komunistycz
nej Polski, jak się zazwyczaj sądzi, ale ich przyłącze
nie do powojennej Polski było wcześniej postulowane 
przez emigracyjny Rząd RP w Londynie podczas taj
nych rozmów z aliantami53. Rybicki w swojej eksper
tyzie pokazał, że przyłączenie do Polski owych ziem 
i ich zasiedlenie byłoby nie tylko możliwe, ale także 
korzystne i dla Polski, i dla Europy54. Możemy, jak się 

53 Świadomość zagrożenia, jakim dla Europy i świata były Niem
cy Bismarcka, a tym samym potrzeby zdecydowanego i radykalnego 
przeciwdziałania temu zagrożeniu, była od dawna obecna w niektó
rych kręgach inteligencji polskiej. Jeszcze na początku wieku, w 1910 
roku, wybitny filozof Wincenty Lutosławski wydał książkę, w której 
napisał, iż niebawem wybuchnie w Europie wielka wojna spowodo
wana pruskim imperializmem. W wyniku tej wojny bismarckowskie 
imperium musi zostać, dla zapewnienia trwałego pokoju w Europie, 
zlikwidowane. Jeżeli tak się nie stanie, znów dojdzie na tym konty
nencie do wielkiej wojny z Niemcami, w wyniku której państwo to 
zostanie rozparcelowane i poddane długotrwałej okupacji (W. Luto
sławski, Ludzkość odrodzona, Kraków 1910). Ten profetyczny sce
nariusz urzeczywistnia! się właśnie wtedy, gdy Rybicki pisał swoją 
ekspertyzę.

54 Pisał między innymi: „Złączenie Śląska z ziemiami polskimi 
(...) może tylko podkreślić jego dyspozycje i jego rolę gospodarczą 
(...). Pomorze było na tle ogólnych stosunków Rzeszy od dziesiątków 
lat w gospodarczym i ludnościowym zastoju, bo było też z geogra
ficznego punktu widzenia właściwie sztucznie i niepotrzebnie do
czepione do terytorium Rzeszy. Dopiero przyłączenie Pomorza do 
Polski daje tej krainie właściwie wielkie zaplecze, tym samym zaś 
możliwość rozwoju gospodarczego. Stąd nie tylko nie możemy sobie 
przedstawić w związku z przyłączeniem do Polski upadku gospodar
czego Elbląga, Kołobrzega, Szczecina, lecz przeciwnie - uważamy, 
że dla tych i innych miast może i winna obecnie rozpocząć się era
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wydaje, autora tej ekspertyzy umieścić wśród archi
tektów powojennej geopolitycznej mapy Europy.

W1945 roku Paweł Rybicki ponownie obejmuje 
stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej (nowa nazwa 
placówki po likwidacji Sejmu Śląskiego). W tym sa
mym roku rozpoczyna działalność dydaktyczną. Po
dejmuje wykłady na Wydziale Humanistycznym oraz 
w Studium Spółdzielczym przy Wydziale Prawa Uni
wersytetu Jagiellońskiego. W roku 1946 habilituje się 
na podstawie rozprawy Społeczność. Podstawowe cechy 
strukturalne. Wobec niemożności uzyskania w Uniwer
sytecie Krakowskim katedry, przyjmuje propozycję 
z Wrocławia i w roku 1947 obejmuje Katedrę Socjologii 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podejmuje wykłady 
z socjologii i kieruje pracami badawczymi z zakresu 
socjologii miasta; pod jego kierunkiem powstaje mię
dzy innymi głośne w swoim czasie, opublikowane po 
latach studium Ireny Turnau o ludności Wrocławia55.

nowego rozwoju, tym samym zaś era napływu i skupienia w strefie 
nadmorskiej ludności miejskiej (...). Odbudowa Gdańska i Wrocławia 
- by choćby te dwa najbardziej zniszczone miasta wymienić - jest dla 
życia Polski tak samo ważna jak odbudowa Warszawy”. Możliwość 
zaludnienia Ziem Odzyskanych osadnikami polskimi w grupie zawo
dów pozarolniczych, Kraków 1945, s. 12-13 (zmodyfikowany tekst 
z roku 1942).

55 I. Tumau, Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocła
wia, Poznań 1960.

Na początku lat 50. Katedra Socjologii Uniwersy
tetu Wrocławskiego, tak jak wszystkie katedry socjo
logii w Polsce, zostaje zamknięta. Lata stalinowskie 
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Profesor spędza na pracy domowej, pisząc na zlecenie 
Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN szereg roz
praw poświęconych nauce polskiej okresu renesansu. 
W roku 1956 Rybicki otrzymuje propozycję objęcia 
Katedry Bibliotekarstwa Uniwersytetu Warszawskie
go. Propozycji nie przyjmuje, ale przez rok dojeżdża 
do Warszawy i wykłada w tamtejszym Uniwersytecie 
historię nauki.

Po tak zwanym przewrocie październikowym 
do Pawła Rybickiego zwracają się równocześnie uni
wersytety: Wrocławski i Jagielloński, z propozycjami 
objęcia katedr socjologii. Profesor przyjmuje propozy
cję Uniwersytetu Jagiellońskiego i z początkiem roku 
akademickiego 1957/1958 obejmuje Katedrę Socjologii 
Ogólnej i Demografii, którą kieruje aż do odejścia na 
emeryturę w roku 1972 (od roku 1970 był to Zakład 
Socjologii Ogólnej w ramach utworzonego w tam
tym czasie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego). Po przejściu na emeryturę Paweł Rybicki 
nie wycofuje się z publicznej działalności naukowej, 
pozostaje aktywnym członkiem Polskiego Towarzy
stwa Socjologicznego i Prezesem jego Krakowskiego 
Oddziału aż do roku 1981 (funkcję tę pełnił nieprze
rwanie przez lat osiemnaście). Warto może jeszcze 
dodać, że przez wiele lat Profesor był wiceprzewod
niczącym Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich.
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Dorobek naukowy

Zaczął publikować wcześnie, bo już w dwudziestym 
pierwszym roku życia56. W ciągu ponad sześćdziesię
ciu lat pracy naukowej opublikował około stu prac, 
w tym pięć obszernych książek, z których dwie mają 
znamiona wielkich syntez57. Ten stosunkowo dłu
gi okres twórczości można podzielić na dwa mniej 
więcej równe podokresy: 1923-1950 i 1951-198058. 
W pierwszym, w którym Rybicki łączy pracę nauko
wą z karierą urzędniczo-administracyjną (praca w bi
bliotekach i w RGO), powstaje zaledwie siedemna
ście prac; w drugim, porównywalnie długim, ponad 
osiemdziesiąt, w tym cztery główne książki.

56 Patrz: P. Rybicki, Liberalizm w nauce, „Przegląd Współczes
ny” czerwiec 1923, R. II, s. 412^22.

57 P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972 oraz Struk
tura społecznego świata, Warszawa 1979.

58 Najprawdopodobniej ostatnią opublikowaną pracą Rybickiego 
jest książka pod jego i J. Goćkowskiego redakcją Autorytet w nauce, 
a w niej artykuł zatytułowany Elementy racjonalne i irracjonalne 
w strukturze autorytetu naukowego, Wrocław 1980, s. 225-236.

Twórczość Pawła Rybickiego jest wielowątkowa, 
czy wręcz wielotematyczna, co bardziej, jak mi się 
zdaje, wynikało ze zmienności losów życiowych niż 
ze zmiany zainteresowań naukowych, które były ra
czej trwałe. Rybicki w swoim życiu był trzykrotnie bi
bliotekarzem i trzykrotnie profesorem uniwersytetu; 
był oprócz tego urzędnikiem zajmującym się statysty
ką ludności, a także, w pewnych okresach życia, fre- 
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elancerem (lata stalinowskie i być może początek lat 
30., po powrocie ze studiów zagranicznych).

W pisarstwie Pawła Rybickiego wyróżniłem kilka 
podstawowych nurtów, które są związane, przynaj
mniej w pewnym stopniu, z losami życiowymi au
tora. Wymieniam je poniżej wraz z liczbą publikacji 
mieszczących się w danym nurcie.

socjo
logia 
ogólna 
l teoria 
kulty

socjo
logia 
miasta

Demo
grafia 
l studia 
nad 
ludnością

Historia 
l teoria 
nauki

Bibliote
koznaw
stwo

Recenzje inne

28 13 7 23 6 17 4

Potrzebnych jest kilka słów komentarza na temat 
wyróżnionych nurtów, zwłaszcza nurtu pierwszego. 
Oddzielenie w twórczości Rybickiego ogólnej teorii 
socjologicznej od teorii kultury wydaje się tak trud
ne, że praktycznie niemożliwe. Trudność ta wynika 
z założeń ontologicznych dotyczących bytu społecz
nego przyjętych przez Autora Struktury społecznego 
świata. Rybicki w swojej teorii społecznej odrzucał, bę
dąc wierny naukowym ideom Arystotelesa, wszelkie 
skrajności i ujęcia monistyczne. Dlatego konsekwen
tnie opowiadał się zarówno przeciwko realizmowi, 
jak i nominalizmowi socjologicznemu. Według nie
go, jednostka i społeczeństwo to „dwie postacie bytu 
człowieka". Społeczeństwo określa to, co wspólne 
ludzkiemu bytowaniu, jednostka zaś to, co osobne 
i niepowtarzalne. Społeczeństwo wyznacza ramy dla 
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ludzkiego świata, ale nie determinuje go; pozostawia 
człowiekowi, jednostce, pewną dozę wolności i krea
tywności. Dlatego działania człowieka, jego czyn kul
turalny, to istotny, suwerenny składnik społecznego 
świata. Tyle Rybicki. Mam wszelako wielką nadzieję, 
iż Profesor nie zaprotestowałby gniewnie, gdybym 
na kierowanym przez niego, niezapomnianym se
minarium socjologicznym powiedział, że te „dwie 
postacie bytu człowieka" jawią się w istocie jako dwa 
aspekty tego samego bytu: rzeczywistości społecznej. 
Człowiek żyje w społeczeństwie, ale przecież także 
społeczeństwo żyje w nim w postaci zinternalizowa- 
nego świata kultury. Człowiek, poprzez oddziaływa
nia wzajemne z innymi, wytwarza społeczeństwo, ale 
i społeczeństwo w tym samym procesie wytwarza 
człowieka. Dlatego, jak powiada Filozof, „kto żyje poza 
społeczeństwem jest albo zwierzęciem, albo bogiem"; 
nie da się bowiem w żaden sposób, ani logicznie, ani 
epistemologiczne, ani ontologiczne oddzielić człowie
ka od społeczeństwa. I dlatego, przy tym w istocie 
konceptualistycznym, prawdziwie Arystotelejskim, 
ujęciu ludzkiego świata, społeczeństwo i kultura są, 
poprzez działania ludzkie zorientowane zawsze na 
innych lub przez innych ludzi, nierozdzielnie z sobą 
zespolone. Można więc, jak się zdaje, powiedzieć, że 
kultura, tak samo jak społeczeństwo, i jak jednostka, 
jest w gruncie rzeczy aspektem (trzecim atrybutem) 
tego samego bytu: rzeczywistości społecznej.
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I jest jeszcze jedna bardzo ważna konsekwencja on- 
tologicznego stanowiska Rybickiego, której był świa
dom, i którą wyraźnie sformułował: ponieważ działa
nia jednostek są, a w każdym razie mogą być, twórcze 
- świat społeczny ciągle zmienia się i wzrasta, a przez 
to i sama nauka o społeczeństwie nie może być two
rem gotowym i zamkniętym. Był więc Rybicki jednym 
z prekursorów, przynajmniej na polskim gruncie, póź
niejszych głośnych teorii „społecznego stawania się".

Drugi wielki obszar twórczości Autora Społeczeń
stwa miejskiego - socjologia miasta i urbanizacji - też 
jest w gruncie rzeczy mocno powiązany z jego ogólną 
teorią społeczną i teorią kultury. Rozwój miast i życia 
miejskiego, czyli sekularny proces urbanizacji, nie jest 
jakimś odosobnionym zjawiskiem, ale ogólnym pro
cesem zmian obejmującym wszystkie sfery życia spo
łecznego, związanym z przechodzeniem całych społe
czeństw z jednej formy organizacji społecznej do innej, 
całkowicie odmiennej. Dlatego proces ten musi być 
ujmowany całościowo z uwzględnieniem wszystkich 
aspektów życia zbiorowego i zachodzących w społe
czeństwie przemian. I z tego powodu zaliczenie tutaj 
rozpraw Pawła Rybickiego poświęconych miastu, ży
ciu miejskiemu i urbanizacji do dziedziny socjologii 
miasta ma właściwie charakter umowny. W swoich 
pracach z zakresu socjologii miasta rozwijał on prze
de wszystkim swoją ogólną teorię społeczną.
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Trzeci wyróżniony w dorobku Profesora dział 
twórczości - demografia i studia ludnościowe - raczej 
odległy od jego ogólnych zainteresowań teoretycz
nych, ale ciągle przecież nieodległy od samej socjologii 
- wziął się z potrzeb i pobudek praktycznych i wiązał 
z pracą urzędniczą Pawła Rybickiego w Radzie Głów
nej Opiekuńczej oraz z tajną działalnością o charak
terze eksperckim. Problematyka ludnościowa została 
wszakże umiejętnie włączona przez Autora Struktury 
społecznego świata do jego systemu socjologicznego; 
zbiorowość ludzka została tam uznana za „substrat 
życia społecznego", istotny, a właściwie zasadniczy 
składnik materii, z której jest zbudowany świat spo
łeczny i której w analizie socjologicznej pominąć nie 
podobna. Waga jaką przywiązywał Rybicki do prob
lematyki ludnościowej, znalazła wyraz w zapropono
wanej nazwie placówki, którą objął w Uniwersytecie 
Jagiellońskim w roku 1957: Katedra Socjologii Ogólnej 
i Demografii. Uczniowie Profesora dobrze pamiętają 
jego metodyczny wykład z demografii wygłaszany do 
studentów drugiego roku socjologii.

Historia i teoria nauki to drugi, po socjologii, naj
ważniejszy obszar zainteresowań badawczych Profe
sora. Pojawia się on u zarania jego twórczości i trwa 
aż po jej kres; tak się złożyło, że i pierwsza, i ostatnia 
publikacja Rybickiego to prace o nauce. Pisał je dość 
regularnie, chociaż najliczniej pojawiły się w okresie 
przymusowej przerwy w działalności dydaktycznej 
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(lata stalinowskie i współpraca z Zakładem Histo
rii Nauki i Techniki PAN). Najważniejszym dziełem 
z tego zakresu jest bez wątpienia Arystoteles. Początki 
i podstawy nauki o społeczeństwie. Już to jedno dzieło za
pewnia Profesorowi trwałe i znaczące miejsce wśród 
autorów prac z zakresu historii nauki, zwłaszcza hi
storii nauk społecznych. Ale w przypadku Arystote
lesa, a także kilku drobniejszych prac z omawianego 
zakresu zainteresowań, mamy sytuację podobną jak 
w przypadku jego socjologii miasta. Na kanwie ma
teriału historycznego Autor wciąż powraca do wę
złowych, jego zdaniem, zagadnień teorii społecznej. 
W nominalnie historycznej rozprawie, obok gruntow
nego przedstawienia i omówienia poglądów i postawy 
naukowej mędrca ze Stagiry, dyskutuje współczesne 
problemy nauki, argumentując, że wiele z nich wzię
ło się, przynajmniej w jakimś stopniu, z zapoznania 
dzieła i metody naukowej Arystotelesa. Przytoczmy 
w zakończeniu uwag o pismach poświęconych nauce 
dwa znamienne fragmenty Arystotelesa, w których po
glądy Rybickiego, jego krytyka współczesnego stanu 
nauk społecznych, są wyraziste i jednoznaczne. Są też 
jakby apelem czy przesłaniem starożytnego klasyka 
skierowanym do dzisiejszych adeptów socjologii.

XX-wieczna socjologia jest i staje się coraz bardziej roz
proszona. Obok niejednolicie zresztą pojmowanej so
cjologii ogólnej wyrosły i rozrastają się socjologie „spe
cjalne", takie jak socjologia sztuki, wiedzy, prawa, pracy, 
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przemysłu i inne. Rozrost wynika z widzenia wszędzie 
społecznych czynników i społecznych zjawisk. Rozpro
szenie czy rozbicie nauki na szereg coraz silniej wyod
rębniających się od siebie działów jest jego konsekwencją. 
Teoria Arystotelesa opiera się także na szerokim widze
niu społeczności jako wspólnoty, w której dochodzi do 
zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzkich. Widzenie to 
jest jednak inne od nowoczesnego widzenia społecznych 
faktów czy zjawisk i jego konsekwencją jest nie rozpro
szenie, lecz koncentracja teorii na pewnych węzłowych 
problemach. Można by je określić jako problemy organi
zacji życia zbiorowego59.

59 P. Rybicki, Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeń
stwie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 252-253.

60 Ibidem, s. 259.

Nauka o społeczeństwie ulega rozproszeniu, gubi 
się jakby w rzeczywistości, wówczas gdy opiera się 
na założeniu, że świat ludzki jest tak samo poznawal
ny i że może być tak samo ściśle określony i ujęty jak 
świat przedmiotów fizycznych. Natomiast:

Stagirytą był świadomy, że wiedza o świecie ludzkim 
może mieć tylko ograniczony stopień ścisłości. Dlatego 
zrezygnował w studium społeczności ludzkich z bardziej 
doskonałych ujęć formalnych. W zamian za to zyskiwał 
zbliżenie do rzeczywistości społecznej, widział i byt 
zdolny chwytać w sieci badawcze jej wielość i zmienność. 
I właśnie to zbliżenie do rzeczywistości stanowi najcen
niejsze dziedzictwo zachowane w dziele Arystotelesa dla 
nauki o społeczeństwie60.
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Ostatnie trzy wyszczególnione działy: bibliotekar
stwo, recenzje i prace inne, stanowią w dorobku Rybic
kiego wyraźny margines. Znaczniejszym osiągnięciem 
wydaje się jedynie książka o etyce Jana Kochanow
skiego zaliczona tu do „prac innych". Jest ona bowiem 
wyraźną zapowiedzią późniejszych społecznych, czy 
wręcz socjologicznych, zainteresowań Autora, młode
go wówczas literaturoznawcy. Warto na koniec poświę
cić kilka zdań działowi „recenzje". Jest ich w dorobku 
Profesora siedemnaście i, co ciekawe, wszystkie zosta
ły napisane w stosunkowo krótkim czasie, bo w ciągu 
zaledwie kilku lat (1930-1938). Aż piętnaście z nich 
omawia książki socjologiczne, w większości wydane 
w Niemczech, Francji i Anglii, poświęcone dorobkowi 
tamtejszych klasyków socjologii (między innymi Emi
la Durheima, Leopolda Wiesego, Alfreda Vierkandta). 
Tylko trzy recenzje dotyczą książek napisanych przez 
autorów polskich (Jana S. Bystronia i Bogdana Sucho
dolskiego) i wydanych w Polsce. Wszystkie recen
zje zostały opublikowane w lwowskich „Rocznikach 
Dziejów Społecznych i Gospodarczych" lub - w jed
nym przypadku - w „Nauce Polskiej". Recenzje te pisał 
Rybicki bezpośrednio po powrocie ze swoich zagra
nicznych studiów socjologicznych; trudno oprzeć się 
wrażeniu, iż chciał w ten sposób ugruntować w kraju 
swoją renomę jako socjolog.
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Uczony, Mistrz, Człowiek

Życie Pawła Rybickiego obejmowało trzy różne okre
sy, wręcz epoki, najnowszych dziejów Europy i Polski, 
oddzielone od siebie dwiema wielkimi wojnami, co 
— dzięki wielkiej wrażliwości jego umysłu — pozo
stawiło wyraźny ślad na jego twórczości i na sposo
bie widzenia i ujmowania społecznego świata. Okres 
pierwszy - lata dziecięce i młodzieńcze spędzone w ro
dzinnym Janowie Lwowskim, a następnie we Lwo
wie, gdzie uczęszczał do III Gimnazjum - przypada 
jeszcze na czas rozbiorów i I wojny światowej. Drugi, 
czas studiów krajowych i zagranicznych, rozpoczęcie 
kariery zawodowej i naukowej - to lata międzywojnia 
i II wojny światowej. Trzeci wreszcie, najdłuższy i naj
bardziej owocny naukowo, to czasy PRL.

Dla uformowania się etosu naukowego, a także dla 
szczególnie zajmującej naszego Mistrza problematyki 
badawczej, największe znaczenie miał okres pierwszy, 
czyli lata galicyjskie, które w jego pamięci utrwaliły 
się jako czasy Galicji Felix. Dla Rybickiego, podobnie 
jak dla o pokolenie starszego Adama Krzyżanowskie
go61, ład galicyjski, i szerszy ład imperialnej Europy, 
był swoistym wzorcem stosunków społecznych62. Owa 

61 Po II wojnie światowej Krzyżanowski wydał książkę zatytuło
waną Wiek dwudziesty, Warszawa-Kraków 1947. Drugi rozdział tej 
książki, zatytułowany „Stulecie pokoju i liberalizmu (1815-1914)” 
stanowi wielką pochwałę tamtych czasów.

62 Niech mi będzie wolno podzielić się w tym miejscu osobistym 
wspomnieniem. W zimowy, mroźny wieczór 6 stycznia 1971 roku
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galicyjska Arkadia odeszła na zawsze, wraz z impe
rialną Europą, po dramatycznych i traumatycznych, 
choć dla Polaków przeważnie szczęśliwych, wydarze
niach I wojny światowej.

Zmiany społeczne, które przyniosła tamta wojna 
i nowa powojenna rzeczywistość, były, jak się zdaje, dla 
młodego i niezwykle wrażliwego człowieka głębokim 
wstrząsem. Wystąpiły one w większości dziedzin ży
cia zbiorowego; obok gwałtownych przemian politycz
nych, szczególnie widoczne, wręcz uderzające, były głę
bokie przeobrażenia struktury społecznej skutkujące 
radykalną demokratyzacją stosunków społecznych, ot
warciem i poszerzeniem się sfery publicznej oraz zmia
nami form życia codziennego, zarówno w wymiarze 
publicznym, jak i prywatnym. Co więcej, samo tempo 
zmian, w porównaniu ze stabilną galicyjską rzeczywi
stością, mogło wydawać się oszałamiające.

Nie było więc, jak sądzę, dziełem przypadku, że 
pierwsze swoje próby naukowe młody Paweł Rybicki 
poświęcił przemianom obyczaju, których był świad-

(zapamiętałem dobrze tę datę, bo następnego dnia broniłem przygo
towaną pod kierunkiem Pawła Rybickiego pracę doktorską) miałem 
przyjemność odbyć w towarzystwie Profesora spacer po Plantach na 
trasie Collegium Novum UJ - przystanek tramwajowy przy teatrze 
Bagatela. Wracaliśmy zjakiegoś zebrania. W pewnym momencie 
powiedziałem coś o cesarzu Franciszku Józefie i o Galicji. Profesor 
zatrzymał się. Chwilę milczał. Zauważyłem łzę na jego policzku. 
Wreszcie powiedział: „Panie Kazimierzu, kto nie widział, choćby 
oczami dziecka, tamtego świata, ten nie wie, jak dobrze może być 
urządzone życie społeczne”.
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kiem. Już w pierwszym, opublikowanym jeszcze 
w czasie studiów artykule (Liberalizm w nauce, 1923), 
wspomina, że nauka powinna zająć się problemem 
gwałtownych przemian obyczajowych. Drugą z kolei, 
dojrzałą już publikację (O zmianach w obyczajowości 
współczesnej, 1929) w całości poświęca temu zagad
nieniu. Dokonuje w niej błyskotliwej analizy zmie
niających się szybko obyczajów, porównując je do 
stabilnych, jak się z tamtej perspektywy wydawało, 
obyczajów sprzed I wojny światowej. Mechanizm 
owych przemian widzi i ujmuje następująco. Przemia
ny polityczne, zmiany w makrostrukturze społecznej 
oraz same wydarzenia i przeżycia wojenne wywołują 
przemiany postaw społecznych, które nazywa „zmia
ną nastawienia psychicznego wobec życia". Owa 
zmiana powoduje podważenie, czy wręcz odrzucenie 
dawnych wzorów postępowania i pojawianie się w to 
miejsce nowych, nieznanych wcześniej obyczajów. Te 
nowe obyczaje najwyraźniej manifestują się w zmia
nach roli i znaczenia starszego pokolenia, zmienio
nych sposobach zachowania się czy też postępowania 
kobiet, zmianach w organizacji i charakterze życia 
towarzyskiego oraz w przemianach życia i znaczenia 
małżeństwa i rodziny. Wszystkie te zmiany powstają, 
a w każdym razie są najwyraźniej widoczne, w śro
dowisku miejskim, a zwłaszcza wielkomiejskim.

Może najbardziej charakterystyczną zmianą czy 
raczej nowością jest, jak piszę Rybicki, pojawienie się 
w środowisku miejskim tak zwanych dancingów. Ta 



Gdy myślę mój uniwersytet 151

nieznana wcześniej taneczna przestrzeń - skupiająca 
w znacznej mierze obcych sobie i pochodzących z róż
nych klas i środowisk społecznych kobiet i mężczyzn, 
upodobnionych zewnętrznie narzuconym przez modę 
względnie jednolitym strojem i wyglądem - jest wręcz 
symbolicznym wyrazem nowych, powojennych de
mokratycznych przemian obyczajowych. Przemiany 
te nie usuwają jednak rzeczywistego zróżnicowania 
społecznego, przynoszą natomiast, jak piszę Autor, 
ograniczenie różnorodności życia społecznego i pro
wadzą do pewnej jednostajności kulturalnej ludności 
miejskiej, sprowadzają jakby do wspólnego mianow
nika wzory życia społeczno-kulturalnego. Warto pod
kreślić, że rozprawa O zmianach w obyczajowości współ
czesnej jest jedną z najwcześniejszych prac, na gruncie 
polskim być może pierwszą, poruszającą w interesują
cy i oryginalny sposób wielki późniejszy problem kul
tury masowej i masowego społeczeństwa, do którego 
Rybicki powraca zresztą w późniejszej fazie swojej 
twórczości naukowej.

Drugim wielkim źródłem zainteresowań i inspi
racji badawczych Pawła Rybickiego była sama nauka. 
Gdy późniejszy Autor Arystotelesa rozpoczynał stu
dia, czyli u zarania II Rzeczpospolitej, Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie był pierwszą uczelnią 
w kraju, skupiającą najznamienitszych w owym cza
sie uczonych polskich. Na Wydziale Filozoficznym, 
później przemianowanym na Humanistyczny, dzia
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łali między innymi: Kazimierz Twardowski, Mści- 
sław Wartenberg, Franciszek Bujak, Jan Czekanowski, 
Adam Szelągowski, Jan Ptaśnik, Juliusz Kleiner, Tade
usz Lehr-Spławiński, Henryk Arctowski, Eugeniusz 
Romer. Kariery naukowe rozpoczynali w tym czasie 
między innymi: Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz 
Michałowski, Jerzy Kuryłowicz, Mieczysław Kreutz. 
W okresie przygotowywania i obrony doktoratu Ry
bicki zetknął się we Lwowie z Romanem Ingardenem, 
który w roku 1925 rozpoczął właśnie pracę w tamtej
szym Uniwersytecie. Ich serdeczna znajomość prze
trwała aż do późnych czasów krakowskich, czyli do 
śmierci profesora Ingardena w roku 1970. Wymienieni 
profesorowie prowadzili otwarte wykłady, a nawet se
minaria; w części z nich z całą pewnością uczestniczył 
także student Paweł Rybicki. W takim intelektualnym 
klimacie stwarzanym przez ówczesne naukowe sławy 
późniejszy współautor Historii Nauki Polskiej, wówczas 
student polonistyki, zainteresował się samą nauką jako 
ważnym zjawiskiem społecznym i zainteresowanie to 
towarzyszyło mu przez całe właściwie naukowe życie. 
Już wszakże wczesne zainteresowania i studia nad 
nauką uświadomiły mu, że jest ona w najwyższym 
stopniu fenomenem życia miejskiego63.

60 Po raz pierwszy wspomina o tym expressis verbis w rozprawie 
Nauka a formy życia społecznego. Kilka uwag z pogranicza socjolo
gii i teorii nauki. Warszawa 1929, s. 43 (odbitka z „Nauki Polskiej”, 
t. XI).
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A więc i zainteresowania przemianami obyczaju, 
i zainteresowania samą nauką zwróciły uwagę mło
dego Pawła Rybickiego na rolę i znaczenie miasta 
i procesów urbanizacji w rozwoju społecznym. Stąd 
był już tylko jeden krok do zainteresowania samą so
cjologią, a w każdym razie socjologiczną teorią urba
nizacji. Nie może raczej ulegać wątpliwości, iż decy
zja Doktora Pawła Rybickiego o podjęciu pod koniec 
lat 20. zagranicznych studiów socjologicznych była 
naturalnym rezultatem takiej właśnie ewolucji jego 
zainteresowań naukowych. Z tych samych zresztą 
powodów - wczesnego odkrycia związku pomiędzy 
przemianami obyczaju, czy w ogóle sfery kultury, 
a szerszymi przemianami społecznymi - jego ogólna 
teoria socjologiczna jest tak mocno zespolona z teorią 
kultury.

Paweł Rybicki, będąc wybitnym uczonym, był 
także mistrzem dydaktyki, co nie zawsze się zdarza. 
Zaczął nauczać stosunkowo późno, bo dopiero po II 
wojnie światowej, w roku 1945, gdy zbliżał się już do 
połowy piątej dekady swojego życia. Był wykładowcą 
trzech uniwersytetów: Jagiellońskiego, Wrocławskie
go i krótko Warszawskiego. Miał wielki dar mówie
nia i wyjaśniania. Wręcz przykuwał uwagę słuchaczy. 
Mówił wolno, piękną, niekiedy lekko archaizowa- 
ną polszczyzną, zdaniami gotowymi do druku. Nie 
używał notatek. Imponował, ale nie przytłaczał eru
dycją. Jego niezapomniany dwuletni cykl wykładów 
z historii myśli społecznej i socjologii, wygłaszany 
w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów II i III 
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roku socjologii, przyciągał słuchaczy z innych kierun
ków Wydziału Filozoficzno-Historycznego, a nawet 
z innych wydziałów. Cały pierwszy semestr cyklu 
wypełniała myśl grecka ze szczególnym, rzecz jasna, 
uwzględnieniem dzieła Arystotelesa. Obok prowadze
nia wspaniałych wykładów z myśli starożytnej oraz 
renesansowej Profesor omawiał także w sposób zaj
mujący i kompetentny nowsze kierunki myśli społecz
nej i socjologii. Pod koniec cyklu wygłaszał obszerny 
i rzetelny naukowo wykład o marksizmie, pozbawio
ny jakichkolwiek ideologicznych odniesień. Pozwalał 
sobie tylko na jeden lapidarny komentarz: marksizm 
był typową monistyczną teorią XIX wieku. W tamtym 
czasie, kiedy jedna powszechnie obowiązująca dok
tryna naukowa była ściśle zespolona z jedynie słuszną 
ideologią, wypowiedź taka była wyrazem intelektual
nej odwagi i niekłamanego szacunku wobec prawdy 
naukowej.

Poza tym wykładem wielką, niezapomnianą inte
lektualną przygodą było seminarium socjologiczne, 
które prowadził Profesor wspólnie dla kilku roczni
ków studentów socjologii64. Profesor niezwykle umie
jętnie inicjował dyskusję nad wybranym problemem 
socjologicznym, po czym przetaczała się po sali przy 

64 W pierwszych latach po powrocie socjologii na uniwersytec
kie katedry, czyli po roku 1957, w Uniwersytecie Jagiellońskim na 
poszczególnych rocznikach studiowało zaledwie po kilku studentów, 
w większości byli to absolwenci innych kierunków uniwersyteckich, 
a nawet politechnik.
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ulicy Straszewskiego 27, na II piętrze prawdziwa burza 
mózgów. Była to jednak burza pod ścisłą intelektual
ną i organizacyjną kontrolą Profesora. Zwłaszcza dla 
młodszych uczestników studiujących socjologię jako 
pierwszy kierunek, do których i ja należałem, było to 
wielkie przeżycie i znakomita szkoła intelektualnej 
szermierki, ale także wielka - niespotykana wcześniej 
ani później - okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Nie 
tylko bowiem Profesor, który w mistrzowski sposób 
„recenzował" dyskutantów i podsumowywał dysku
sję, ale i większość seminarzystów (już magistrów) 
była dla nas, maturzystów, często także nauczyciela
mi. Gdy dzisiaj sięgam pamięcią do tamtych czasów, 
wydaje mi się, że już nigdy później nie uczestniczyłem 
w tak wspaniałych dyskusjach naukowych, jak tamte 
seminaria.

Paweł Rybicki był znakomitym nauczycielem nie 
tylko dlatego, że dysponował wielką wiedzą i spraw
nością intelektualną, ale także, a może przede wszyst
kim dlatego, że miał prawdziwy autorytet. Wybitny 
uczony, człowiek o ogromnej wiedzy ogólnej, wielkiej 
kulturze osobistej i wrażliwości artystycznej (praw
dziwy meloman i znawca muzyki!), starszy pan, 
życzliwy i uśmiechnięty, traktujący wszystkich po
ważnie i z szacunkiem - rnusiał być przez studentów 
podziwiany, szanowany i łubiany. Ale był też Profesor 
w gruncie rzeczy człowiekiem nieśmiałym. Ową nie
śmiałość tuszował z reguły odrobiną dystansu wobec 
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otoczenia. Ale przecież prawdziwy autorytet wymaga 
także odrobiny dystansu.

Jako zdeklarowany teoretyk, sprawiający czasem 
wrażenie człowieka nieco zagubionego w bieżącej rze
czywistości, Rybicki potrafił stawiać trzeźwe diagno
zy i niekiedy uderzająco trafne prognozy. Pamiętam 
jak bodajże w roku 1970, kiedy po lądowaniu Amery
kanów na Księżycu panowała w Europie i Ameryce 
euforyczna atmosfera „podboju Kosmosu", na zebra
niu w krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej, 
poświęconym takim perspektywom, Paweł Rybicki 
oświadczył, że jego zdaniem załogowe loty kosmiczne 
do obiektów pozaziemskich zostaną szybko zaniecha
ne, ponieważ koszty takich przedsięwzięć wielokrot
nie przewyższają ewentualne płynące z nich korzyści. 
Wypowiedzią tą zdumiał zebranych. Dzisiaj jednak 
wiemy, że miał rację.

Jeżeli wolno raz jeszcze przywołać tutaj własne do
świadczenie, to pozwolę sobie przytoczyć fragment 
jednej z najciekawszych i najważniejszych moich roz
mów z Mistrzem.

Paweł Rybicki przedstawił w tej rozmowie, a odby
ła się ona w pierwszej połowie lat 70., prognozę, która 
w jakimś stopniu wpłynęła na moje życie. Rozmawia
liśmy o polityce, ówczesnym polskim ustroju i o jego 
perspektywach. Także o tym, czy warto wikłać się 
w bieżącą politykę, zwłaszcza w działalność opozy
cyjną. Profesor powątpiewał w sens takiej działalno
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ści, ponieważ uważał, że w ówczesnej sytuacji geopo
litycznej nie może ona być skuteczna. Wyraził pogląd, 
że przyszłość Polski i całego „obozu socjalistycznego"
- jak wówczas określano ZSSR z uzależnionymi od 
niego państwami - rozstrzygnie się w sferze gospo
darczej. Uważał, że skolektywizowana gospodarka 
typu sowieckiego nie wytrzyma konkurencji z gospo
darkami państw Zachodu. Dodatkowo zakładał, że 
znaczącym czynnikiem erozji i upadku systemu ko
munistycznego będzie rozwój nowych technik komu
nikowania, których władza nie będzie mogła kontrolo
wać (na Zachodzie rozpoczęto właśnie eksperymenty 
z telewizją satelitarną i Internetem). Rybicki wyraził 
wówczas pogląd, że koegzystencja tych dwóch sy
stemów, to jest sowieckiego i zachodniego, potrwa 
w sumie około dwóch pokoleń i zakończy się klęską 
systemu sowieckiego. Co ciekawe, przypuszczał, że 
bezpośrednią przyczyną upadku mogą być próby re
formowania systemu lub konflikt na tym tle w obozie 
socjalistycznym czy nawet w samym ZSSR (!). „Moje 
pokolenie już tego zapewne nie doczeka, ale pańskie
- z całą pewnością. Gdybym był na pańskim miejscu, 
to bym po prostu, robiąc swoje, spokojnie czekał" - po
wiedział na zakończenie rozmowy. Jak wiemy, system 
realnego socjalizmu utrzymał się w Polsce rzeczywi
ście prawie przez dwa pokolenia (jeżeli przyjmiemy, 
że pokolenie liczy 25 lat) i zmarł w zasadzie spokojnie 
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na niewydolność gospodarki. Profesor odszedł na rok 
przed jego upadkiem.

W zakończeniu tych uwag o Osobie Profesora war
to jeszcze raz powrócić na moment do jego analiz na
ukowych i przytoczyć przedstawiony przez niego na 
końcowych stronach Społeczeństwa miejskiego dylemat 
dotyczący przyszłości ludzkiego świata. Nie jest on 
typową prognozą, ale warto zwrócić uwagę na traf
ność przewidywań dotyczących samych możliwości 
dalszych przeobrażeń (nie warto tu pisać o rozwoju) 
społecznego świata. Współczesne społeczeństwa znaj
dujące się w fazie późnej industrializacji i urbanizacji 
- powiada Rybicki - stały się społeczeństwami kon
sumpcyjnymi. Ale -

Problem społeczeństwa konsumpcyjnego, chociaż nie
wątpliwie ważny, jest ze stanowiska ogólnej teorii so
cjologicznej tylko zagadnieniem pochodnym. Problem 
zasadniczy polega na odmienności typu, jaki przybiera 
społeczeństwo globalne w fazie późnej urbanizacji, obej
mującej całą zbiorowość lub jej część zupełnie przeważ
ną. Dawne społeczeństwa, czy były nimi społeczeństwa 
typu archaicznego, czy społeczeństwa zbudowane na ba
zie terytorialnej, były całościami złożonymi z mniejszych 
całości społecznych, takich jak społeczności rodowe, 
etniczne, lokalne, regionalne. Życie społeczne wielkiej 
zbiorowości ogniskowało się w mniejszych, partykular
nych społecznościach, wielkie społeczeństwo stawało 
się syntezą i nadbudową społeczności mniejszych i częś
ciowych. W świecie nowoczesnym, w którym różnego 
rodzaju zbiorowości lokalne i terytorialne przyjmują 
wspólny, miejski styl życia, nie dążą jednak do tego, by 
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być osobnymi, przez własną kulturę czy własną organi
zację wyróżnionymi społecznościami, strukturalne pod
stawy społeczeństwa globalnego ulegają podważeniu65.

65 P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, op.cit, s. 420.

Człowiek żyjący w oderwaniu od konkretnego 
terytorium i pozbawiony więzi z lokalną wspólno
tą, z jej dążeniami i wartościami, jest jakby wolnym 
elektronem w przestrzeni społecznej, czy też atomem 
„społeczeństwa globalnego". Staje się przede wszyst
kim zachłannym, egotycznym konsumentem. Czym 
jest takie społeczeństwo i jakie będą jego dalsze losy?

Autor Struktury społecznego świata mówi nam, że 
możliwe są trzy kierunki ewolucji. Pierwszy polegał
by na dalszej atomizacji i postępującym rozproszeniu 
społecznym prowadzącym do zaniku czy też upadku 
tradycyjnych struktur i więzi społecznych i w konse
kwencji rozpadu „społeczeństwa globalnego". Drugi
- to odbudowa więzi i społeczności terytorialnych, 
powrót lokalności, ale jakby w innej skali społecz
nej. Zdaniem Rybickiego w miejsce dychotomii: wieś
- wielkie miasto, może się pojawić dominacja struktur 
miejskich średniej skali dających największe szanse 
na przywrócenie nowoczesnych więzi terytorialnych 
i wspólnotowych. Wreszcie trzeci możliwy kierunek 
ewolucji społeczeństwa globalnego polegałby na roz
woju zrzeszeń i ruchów zrzeszeniowych, które przeję
łyby rolę fundamentu społeczeństwa.
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Patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy powie
dzieć, że w dekadach, które minęły od czasu napisa
nia tamtej książki, wystąpiły wszystkie trzy wymie
nione tendencje przemian społeczeństwa globalnego. 
Postępująca globalizacja i „wirtualizacja" gospodarki, 
ale również wielu dziedzin i form kultury, a także bli
skie upadku osłabienie się w społeczeństwach Zacho
du wartości prowspólnotowych doprowadziły do naj
większego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego 
i społecznego. Mówiąc o kryzysie społecznym, mam 
na myśli dramatyczne i głębokie obniżenie się stop
nia zaufania społecznego, a także katastrofalny już 
poziom konsumpcji, zwłaszcza w USA, który może 
doprowadzić, obok obserwowanych właśnie skutków 
ekonomicznych, do zniszczenia środowiska natural
nego naszej planety. Trzeba mieć nadzieję, że obecny 
kryzys zatrzyma i odwróci te negatywne tendencje.

A nadzieja taka nie jest, na szczęście, bezpodstaw
na. Nasilające się od lat 80. zeszłego stulecia ruchy 
antyglobalistyczne, proekologiczne, alternatywnej 
gospodarki i zerowego wzrostu czy komunitarystycz- 
ne pokazują, że świadomość zagrożeń będących na
stępstwem błędnie prowadzonej polityki gospodar
czej staje się coraz bardziej powszechna. Towarzyszy 
temu wyraźne i nasilające się odradzanie lokalizmu 
oraz samorządności terytorialnej. Proces ten można 
było obserwować w skali masowej w Polsce w okresie 
formowania się pierwszej „Solidarności". Upadek ko
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munizmu i głębokie przemiany polityczne i społeczne 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wiązały się 
także z odrodzeniem się na tym obszarze, i w całej 
Europie, idei społeczeństwa obywatelskiego, co skut
kowało i skutkuje rozwojem mnogich stowarzyszeń 
i innych rodzajów organizacji pozarządowych. Może
my zatem powiedzieć, że obie alternatywne - w sto
sunku do społeczeństw konsumpcyjnych późnej fazy 
urbanizacji - wymienione przez Rybickiego tendencje 
rozwoju odrodziły się i występują z rosnącą siłą, acz
kolwiek wyniku ścierania się tych tendencji (globa- 
Iizm/konsumpcjonizm vs terytorialność/zrzeszenio- 
wość) ciągle nie możemy być pewni.

Paweł Rybicki urodził się u zarania XX wieku i był 
uczniem wybitnych humanistów z przełomu XIX i XX 
stulecia. Swoim etosem naukowym, wielką kulturą 
intelektualną i osobistą, a także ujmującym zachowa
niem i stosunkiem do świata należał bardziej do tamtej 
epoki niż do czasów nam współczesnych. Natomiast 
jego najważniejsze dzieła wydają się pozbawione cza
sowych ograniczeń; są naznaczone ponadczasową, 
wolną od przemijających mód i paradygmatów, mą
drością i przenikliwością. Dlatego będą z nich czerpać 
pokolenia. Tacy twórcy i tacy mistrzowie są solą każ
dego uniwersytetu. Im bowiem uniwersytet zawdzię
cza swoją ponadczasową tożsamość oraz unikatową 
rolę w rozwoju kultury ludzkiej.
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