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Czy można dziś jeszcze mówić 
o dostojeństwie uniwersytetu?

Profesor Andrzej Zoll w swoim wystąpieniu wprowadzającym, opartym na 
ideach zawartych w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich z 1988 
roku, wspomniał mimochodem nazwisko Kazimierza Twardowskiego i jego 
wykład o „dostojeństwie uniwersytetu”, wygłoszony w 1932 roku w auli 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w czasie uroczystości nadania 
mu dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Chciałbym 
podjąć ten wątek na początku swojego krótkiego wystąpienia. 

Kazimierz Twardowski upomniał się przed laty nade wszystko o tytu-
łowe „dostojeństwo” uniwersytetu, zagrożone – jak twierdził – naówczas 
wskutek wprowadzania w życie słynnej reformy Jędrzejowiczowskiej, kie-
dy to władze państwowe zmierzały do „pozbawienia uniwersytetów ich do-
stojnego stanowiska i zdegradowania ich do roli szkół zwykłych” (Dzienniki 
Twardowskiego). Tekst prof. Twardowskiego dziś nadal czyta się z wielkim 
zainteresowaniem, zawiera bowiem wiele wciąż aktualnych obserwacji. 
Autor z mocą podkreślał zatem, że wzmiankowana „dostojność” uniwersy-
tetu „nie płynie tylko z sędziwego wieku i chlubnych tradycji uczelni noszą-
cych tę nazwę”, ale że ma ona swe źródło w samej idei uniwersytetu, wy-
pracowanej w ciągu wieków. Zakładając za poprzednikami, że „zadaniem 
uniwersytetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych 
oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia”, filozof zwracał uwagę na 
autonomię (niezależność) instytucji uniwersytetu. Myśl tę ujął w piękną 
metaforę: oto obok murów uniwersytetu płynie życie dnia codziennego, 
zgiełk ścierających się prądów społecznych, ekonomicznych, politycznych 
i innych, a uniwersytet, chcąc zachować swoją niezawisłą pozycję w świe-
cie, musi „trwać jak latarnia morska, która wskazuje swym światłem okrę-
tom drogę przez wzburzone fale, lecz nigdy światła swego nie nurza w sa-
mych falach. Gdyby to uczyniła, światło by zgasło, a okręty pozostałyby bez 
gwiazdy przewodniej”.



Franciszek Ziejka50

Co dzisiaj znaczy idea dostojeństwa uniwersytetu? Czy w ogóle można 
dziś o niej mówić? Kazimierz Twardowski twierdził, że bierze się ona z celu, 
jaki staje przed ludźmi uniwersytetu, a tym jest prowadzenie badań nauko-
wych w jednym właściwie tylko celu: poznawania prawdy. Uczony lwowski 
sprzeciwiał się stosowaniu kryterium użyteczności owych badań. Sądzę, że 
w dzisiejszych czasach należy zmodyfikować twierdzenia Kazimierza Twar-
dowskiego.

Owszem, uniwersytet musi prowadzić badania podstawowe, którym 
przyświeca idea poznania prawdy. Nie można jednak z uniwersytetu rugo-
wać badań stosowanych. Chodzi jedynie o zachowanie odpowiedniej rów-
nowagi między nimi. Jeśli dominować będą badania stosowane, uniwersy-
tet zamieni się w szkołę zawodową; jeśli w uniwersytecie nie dopuści się 
badań stosowanych, uniwersytet zepchnięty zostanie na boczny tor historii, 
nie zdoła bowiem pozyskać odpowiednich funduszy pozwalających mu się 
utrzymać. Tu musi być zawarty kompromis, swoista umowa społeczna mię-
dzy uczonymi reprezentującymi badania podstawowe i stosowane. Tak było 
wszak już w średniowieczu, kiedy obok wydziałów teologicznych czy sztuk 
wyzwolonych działały wydziały medyczne, uprawiające na swój sposób na-
uki stosowane.

Dostojeństwo uniwersytetu rodzi się z przestrzegania określonych dobrych 
praktyk w instytucji uniwersytetu. Od pewnego czasu polskie środowisko aka-
demickie próbuje przywrócić tej instytucji tytułową dostojność. To przecież 
z inicjatywy skupionych w KRASP rektorów znacząco ograniczono zjawisko 
wieloetatowości! To z tego środowiska wyszła także idea powołania do życia 
tak ważnego organu w życiu akademickim, jakim jest Państwowa Komisja 
Akredytacyjna (choć instytucja ta wciąż nie ma tych kompetencji, które po-
winna posiadać). W podpisanej w dniu 30 września 2000 roku przez ponad 
stu rektorów wchodzących w skład KRASP tzw. Karcie Krakowskiej stwier-
dzono, że uniwersytet w swoich działaniach musi się kierować „zasadą ot-
wartości i przejrzystości dla opinii publicznej”. Jako instytucja użyteczności 
publicznej musi być miejscem, w którym „obowiązują zasady tolerancji godne 
człowieka”, a profesorowie dbają o najwyższą jakość prowadzonych badań, 
ale i procesu kształcenia. Przywołane w tym dokumencie przesłanki znala-
zły dopełnienie w przyjętym przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w 2007 
roku kodeksie Dobre praktyki w szkołach wyższych, a przede wszystkim stały 
się one podstawą, do której odwoływały się senaty poszczególnych uczelni 
przy uchwalaniu tzw. „kodeksów etycznych”. Do nich nawiązano także ostat-
nio w opracowanym przez Komisję ds. etyki Polskiej Akademii Nauk Kodeksie 
etyki pracownika naukowego, który został oparty na uniwersalnych zasadach 
i wartościach etycznych, takich jak: sumienność w prezentowaniu celów za-
mierzonych badań, wiarygodność w prowadzeniu owych badań, krytycyzm 
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wobec osiąganych rezultatów, obiektywizm w postępowaniu badawczym, bez-
stronność w podejściu do badanego zagadnienia, niezależność od zewnętrz-
nych wpływów, w tym – od osób czy instytucji zlecających dane badania, 
otwartość w dyskusjach na temat własnych badań, przejrzystość w zakresie 
zbierania, analizowania i interpretowania danych, odpowiedzialność wobec 
innych uczestników badań, ale i wobec dóbr kultury, rzetelność w uznawaniu 
osiągnięć innych, wreszcie – odwaga w sprzeciwianiu się poglądom sprzecz-
nym z wiedzą naukową czy z dobrymi praktykami badań.

W dyskusjach prowadzonych w naszym środowisku wciąż powraca mo-
tyw kryzysu, w jakim znalazł się nasz świat akademicki. Ów kryzys zain-
spirował prof. Piotra Sztompkę do zorganizowania Kongresu. Jest bowiem 
faktem, że nadal plenią się w naszym środowisku choroby. Wprawdzie nie 
mamy już profesorów „zatrudnionych” w dziesięciu czy kilkunastu uczel-
niach, ale wciąż przecież żyje w naszym środowisku pamięć o „martwych 
duszach” Gogola, czyli kwitnie zjawisko poszerzania listy autorów prac 
zbiorowych o ludzi, którzy nie mieli najmniejszego udziału w opracowaniu 
danego zagadnienia. W pogoni za sukcesem profesorowie wciąż są gotowi 
fałszować czy fabrykować wyniki badań, manipulować owymi wynikami. 
Pobłażliwość w ocenianiu pracowników wciąż idzie w parze z wystawianiem 
fałszywych recenzji, z pozorowaniem badań naukowych, z rutyną w prze-
kazywaniu treści nauczania. Nie brak przykładów legitymizowania przez 
profesorów uniwersytetów czy szkół wyższych poglądów pozanaukowych. 
Dawniej chodziło głównie o legitymizację określonych tez politycznych, dziś 
nie brak profesorów wypowiadających się publicznie na temat spraw, który-
mi nigdy się zawodowo nie zajmowali, i które nie leżą w ich kompetencjach 
naukowych. Oczywiście, nikt nie ma prawa ograniczać wolności głoszenia 
takich czy innych tez przez profesorów, ale niedopuszczalne jest przywoły-
wanie w takich wypadkach przez nich – dla uwiarygodnienia swoich poglą-
dów – nazw rodzimej uczelni, aby w ten sposób wzmocnić swoją pozycję 
i automatycznie włączyć rodzimy uniwersytet w krąg spraw, które wszak 
sami, na własny rachunek, podejmują. 

Chodzi o to, aby przywrócić porządek etyczny w środowisku akademic-
kim. Chodzi o przywrócenie nauczycielom akademickim ich godności, 
o której tak pięknie mówił w 1995 roku prof. Aleksander Gieysztor, jeden 
z wielkich autorytetów naukowych polskiego środowiska akademickiego. 
Domagał się on przywrócenia prawa obywatelstwa w naszym świecie aka-
demickim wartości tak dziś niemodnych, jak: „skromność i wzajemny szacu-
nek [nauczycieli akademickich], [jak] pokora i samokrytycyzm w uprawia-
niu badań i w nauczaniu, [jak] pamięć o celu, jakim jest osiąganie prawdy, 
[czy wreszcie – jak] odrzucanie pokusy zwanej ambitio dignitatis, chęci ka-
riery, gdzie środki przesłaniają cele”. 
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O potrzebie przywrócenia w świecie akademickim uniwersalnych warto-
ści wielekroć mówił Jan Paweł II. Na spotkaniach z uczonymi, w tym także 
z uczonymi polskimi, przekonywał on, że „żaden uniwersytet nie może sobie 
rościć prawa do szacunku społecznego, jeśli w swej praktyce badawczej nie 
stosuje najwyższych standardów naukowych”. Na spotkaniu z polskimi rek-
torami w styczniu 1996 roku mówił: „Trzeba, aby środowiska akademickie 
odzyskały swój tradycyjny autorytet moralny”, zaś w kolegiacie św. Anny 
w 1997 roku wołał: „Być pracownikiem naukowym zobowiązuje! Dodam od 
siebie: instytucja uniwersytetu zobowiązuje!”.

Uniwersytet sam w sobie nie będzie „dostojnym”, jeśli tworzący go ludzie: 
uczeni i studenci nie będą przestrzegać zasad, o których tu wspominam. 
To nie budynki, nawet najpiękniejsze, budują dostojeństwo uniwersytetu. 
Owszem, one mogą nadać danej instytucji dodatkowego waloru. Na pewno 
podnosi rangę uczelni jej historia, którą budowali ludzie, dawni jej studenci 
i profesorowie. Ale w każdym czasie, w każdej epoce, także i dzisiaj, praw-
dziwy autorytet moralny uniwersytetu budują członkowie jego wspólnoty 
akademickiej, którzy w niej pracują i studiują! Jeśli oni zawiodą, na nic zda-
dzą się nawet najszacowniejsze budynki, czy najpiękniejsza historia. 

W dniu 1 października 2000 roku prof. Bronisław Geremek, znakomity 
badacz europejskiego średniowiecza, a przy tym jeden z czołowych polity-
ków polskich doby najnowszej, wygłosił wykład poświęcony idei uniwer-
sytetu w czasie centralnej uroczystości jubileuszu 600-lecia odnowienia 
Akademii Krakowskiej. Uczony ten zwrócił uwagę przede wszystkim na dra-
matyczne rozdarcie współczesnego uniwersytetu między „potrzebą specjali-
zacji zarówno naukowej, jak i profesjonalnej z jednej strony, a jednością na-
uki i potrzebą integracji interdyscyplinarnej w nauce i nauczaniu, z drugiej”. 
Dlatego apelował o kształcenie ogólne na uniwersytecie. Przekonywał, że 
„potrzeba użyteczności studiów w szybko zmieniającym się świecie skłania 
do przywrócenia kształcenia ogólnego w modelu szkolnictwa wyższego, aby 
zapobiegać temu, co Ortega y Gasset nazywał «barbarzyństwem specjaliza-
cji»”. Problemu tego dotknął prof. Zoll w swoim wystąpieniu wprowadzają-
cym. Ponieważ sprawa jest wyjątkowo ważna, dotyczy modelu uniwersytec-
kiego kształcenia w Polsce, dotknę jej także i ja.

Przed kilku laty zakończyliśmy proces „implementacji” tzw. systemu bo-
lońskiego, czyli trzystopniowych studiów. Idea ta jest niewątpliwie słuszna, 
sam byłem też jej wielkim zwolennikiem. Problem zasadniczy sprowadza 
się jednak do wypełnienia odpowiednią treścią owego systemu. Chodzi 
o to, że powoli „topimy” dobrą ideę coraz nowymi pomysłami, nie zawsze 
szczęśliwymi. 

Zawsze uważałem, i nadal uważam, że studia I stopnia (licencjackie) po-
winny nosić charakter studiów ogólnych, na których realizuje się określony 
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kanon danej dziedziny. Sądziłem, i nadal sądzę, że studia II stopnia powinny 
mieć charakter specjalizacyjny. Praktyka, niestety, przeczy tym moim oczeki-
waniom. Nie mam czasu, aby szerzej się tym zająć. Dotknę tylko problemu 
studiów II stopnia. Tu widzę konieczność wprowadzenia zmian. Chodzi mi 
o to, aby absolwentom I stopnia studiów dać możliwość wyboru nie jednej, 
ale dwu, a nawet trzech specjalizacji na studiach II stopnia (co otworzy im 
drogę do zdobycia pracy po ukończeniu studiów!). Podjęcie więcej niż jednej 
specjalizacji nie powinno być traktowane jako podjęcie studiów na drugim 
kierunku, za co student ma płacić. To powinien być nie przywilej, a prawo 
studenta do wyboru takich specjalizacji (niekoniecznie na własnym wydzia-
le). Dwudziestokilkuletni młody absolwent studiów licencjackich powinien 
odpowiednio przygotować się do wyboru przyszłej kariery zawodowej. A do 
tej przybliżą go „specjalizacje”, jakie zdobędzie w czasie studiów II stopnia.

Dlatego jestem przeciwny studiom I stopnia na uniwersytecie w zakresie 
wąskim, czysto zawodowym, a także – nawet w obliczu obserwowanego 
obecnie niżu demograficznego – mnożeniu rzekomo atrakcyjnych nazw no-
wych kierunków studiów I stopnia, za którymi nie idą nowe treści. Jestem 
natomiast za szerokim otwarciem studiów II stopnia licencjatom. Uważam, 
że nie powinniśmy traktować słuchaczy owych studiów specjalistycznych 
jako studentów „drugiego” czy „trzeciego” kierunku. 

A swoją drogą: ciekaw jestem, ile pieniędzy wpływa dziś do kas uczelni 
za studia na drugim kierunku? Sądzę, że są to w budżetach uczelni pie-
niądze „śladowe”. Tymczasem szkody społeczne z wprowadzenia zasady 
odpłatności za drugi kierunek są ogromne. Apeluję zatem do władz resorto-
wych, aby powróciły do tej sprawy i raz jeszcze ją przeanalizowały. Tu jest 
potrzebna konkretna decyzja o otwarciu studiów II stopnia, a nie zabiegi 
cząstkowe. Uważam, że jest to sprawa ważna, którą można i trzeba załatwić 
dla dobra studentów. A także – dla dobra uniwersytetu, któremu powinno 
przysługiwać miano instytucji dostojnej.


