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Fundamenty akademickiej 
wspólnoty uniwersytetu

Postępuj wedle takich tylko zasad,
co do których możesz jednocześnie chcieć,

 żeby stały się prawem powszechnym.

Immanuel Kant

Temat sesji plenarnej, która zamyka Kongres Kultury Akademickiej, poświę-
cony jest etosowi, wartościom i standardom w nauce akademickiej i postaka-
demickiej. W tytule naszej sesji kryje się założenie, że istnieją dające się już 
wyodrębnić dwa porządki czy też dwie kultury, które się od siebie wyraźnie 
różnią. Organizujący tę sesję Profesor Piotr Sztompka w swoim wystąpie-
niu mówił nawet o zderzeniu kultury akademickiej z kulturą korporacyjną, 
konserwatyzmu z nowoczesnością czy też akademików i technokratów. Wy-
daje się, że niestety nasze środowisko, tak jak i nasze społeczeństwo i wie-
le innych instytucji oraz grup zawodowych, jest dzisiaj podzielone, a przy 
tym mocno zagubione. Mamy poczucie, że trzeba coś zmienić, zreformo-
wać, przestawić na właściwe tory, ale brakuje pomysłu, modelu czy też idei, 
która umożliwiłaby dokonanie takiego zabiegu, a może raczej cudu. Silne 
podziały społeczne ujawniają zazwyczaj kryzys, brak fundamentów, czegoś, 
na czym można byłoby, a nawet powinno się opierać wszelkie zmiany.

Fundamentem każdego dobrego społeczeństwa, dobrych instytucji czy 
systemów, a także uczelni są wartości. Od tego, jakie wartości uznane zo-
staną za ów fundament, zależy to, jakie będzie społeczeństwo, instytucje, 
jakość życia społecznego, ale także relacje międzyludzkie i rodzinne. Przy-
pomnijmy za Janem Szczepańskim, czym są wartości. To „dowolny przed-
miot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przedmiot wyimaginowany 
lub rzeczywisty, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują 
postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do 
jego osiągnięcia odczuwają jako przymus” (Szczepański 1980: 289).
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Wartości są zatem pewnymi obiektami, którym w określonym kontek-
ście, czasie i przestrzeni ludzie nadają znaczenie i ważność. Owymi przed-
miotami mogą być zarówno obiekty materialne, jak i idealne. Poprzez 
obiekty materialne rozumiem nie tylko przedmioty materialne sensu stric-
to, ale także wygodę, niechęć do ponoszenia ryzyka i wysiłku, lenistwo 
oraz deficyt pewnych kompetencji, dla przykładu: brak kultury osobistej, 
brak kapitału kulturowego, brak wrażliwości na drugiego człowieka, brak 
odpowiedzialności, lojalności, brak szacunku dla innych itd. Natomiast po-
przez obiekty idealne rozumiem fundamentalne dla idei istnienia dobrego 
społeczeństwa, dobrze działających instytucji, wysokiej jakości relacji mię-
dzyludzkich manifestujących się w sferze prywatnej i publicznej. Przedmio-
tami idealnymi są zatem takie wartości, jak prawda, uczciwość, lojalność, 
dobre wychowanie, kapitał kulturowy, godność, poszanowanie i szacunek 
dla drugiego człowieka, uczciwość itd. Ważność owych dwóch rodzajów 
wartości może rozkładać się w miarę równomiernie, ale może także z roz-
maitych powodów któraś z nich przeważać. Na przykład w czasie kilku lat 
transformacji ustrojowej w Polsce wartości idealne i społeczne dominowały 
nad wartościami materialnymi. Wydaje się, że dzisiaj te proporcje się od-
wróciły, i to zarówno w życiu pojedynczych jednostek, jak i wielu instytucji 
życia społecznego. 

Wartości nadają sens każdemu obszarowi i fragmentowi życia ludzkiego. 
Niezliczone działania, decyzje i wybory, jakie ludzie codziennie podejmują, 
zależą od wartości, które za nimi stoją. To wartości nadają sens i znaczenie 
ludzkim działaniom, zachowaniom i wyborom. Wartości są fundamentami 
życia społecznego. Wartości są filarami zarówno jednostkowego, jak i wspól-
notowego życia człowieka. 

Gdy zastanawiam się nad różnymi instytucjami, takimi jak rodzina, spo-
łeczeństwo czy też uniwersytet właśnie, to w rzeczywistości pytam o to, jaką 
wspólnotą winna być każda z nich. Zastanawiam się, jaką wspólnotą powi-
nien być uniwersytet? Na jakich fundamentach powinien się opierać, aby 
był dobrą i przyjazną wspólnotą dla ludzi i środowiska społecznego? Może 
odpowiedź na tak postawione pytanie zbliży nas do jakiegoś uniwersalnego 
modelu uniwersytetu, który pogodzi rozmaite stanowiska i grupy poglądo-
we. Postaram się spojrzeć na wspólnotę uniwersytecką z uwzględnieniem 
bieżących problemów i wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj uniwersytet.

Oto fundamenty akademickiej wspólnoty uniwersytetu. 
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Solidarność

Członkowie wspólnoty odczuwają łączącą ich więź w wymiarze indywidu-
alnych relacji, jak i w odniesieniu do instytucji. Są wobec siebie solidarni, 
co oznacza, że pomagają sobie wzajemnie i odczuwają odpowiedzialność 
za siebie nawzajem. Nie myślą jedynie w kategoriach „ja”, ale „my”. Moty-
wacją ich działania nie jest tylko i wyłącznie ich partykularny interes w po-
staci wydania książki, zrobienia doktoratu, wzięcia udziału w konferencji. 
Sens swoich przedsięwzięć opierają na idei kooperacji, a nie rywalizacji. To 
współpraca jest podstawą rozwoju we wspólnocie, a nie niszcząca i rodzą-
ca negatywne emocje konkurencja. Członkowie mają wpływ na ustalanie 
norm oceny własnej pracy, efektów rozwoju i osiągnięć. Są one adekwatne 
do dyscyplin naukowych i przedmiotu badań. Wspólnota uwzględnia bo-
wiem odrębność obszarów badawczych i metod pracy swoich członków. 
Ustalanie metod ewaluacyjnych dla wszystkich członków wspólnoty po-
winno uwzględniać różnice pomiędzy nimi. Siła wspólnoty manifestuje się 
w jej jednorodności i zróżnicowaniu, które ją charakteryzuje. Na ów aspekt 
wspólnoty zwracał uwagę Paweł Rybicki wyjaśniając, że „więź społeczna 
tworzy się i utrzymuje przez to, co ludzi łączy i przez to, co ludzi dzieli 
w zbiorowym współżyciu” (Rybicki 1979: 691–693). Z jednej strony wspól-
nota istnieje dzięki jedności podzielanego systemu normatywnego, czy też 
filozofii wspólnej egzystencji. Z drugiej zaś jej bogactwem jest wielość i róż-
norodność samych ludzi, jak i reprezentowanych przez nich dyscyplin na-
ukowych i metod badawczych. 

Miarą solidarności we wspólnocie jest zatem identyfikacja z najsłabszy-
mi, a nie najmocniejszymi w danym momencie, na co zwraca uwagę w swo-
jej krótkiej analizie wspólnoty Andrzej Szahaj (Szahaj 2010: 46). Podobnie 
jak w rodzinie, najbliżsi pomagają temu, kto w danym momencie radzi sobie 
najsłabiej, temu który ma problemy. Dobrze funkcjonująca rodzina opiekuje 
się swoim słabszym członkiem, a nie pozbywa się go wraz z jego kłopo-
tami. Problem jednostki ludzkiej czy też instytucjonalnej jest problemem 
całej wspólnoty. W ramach wspólnoty obowiązuje zasada solidaryzowania 
się i okazywania współczucia innym osobom, ale także instytucjom, kierun-
kom, wydziałom, instytutom lub zakładom działającym w obrębie uniwer-
sytetu. Dobrym przykładem praktyk współpracy oraz solidarności jest sta-
wienie czoła planom zamknięcia filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku 
(Romaniuk 2014). 

Zobowiązaniem w ramach wspólnoty jest solidaryzować się z kierun-
kami znajdującymi się w trudnej sytuacji, takimi jak choćby filozofia, a nie 
wygodnicko je likwidować. We wspólnocie decyzje tego typu są porażką. 
Członkowie wspólnoty akademickiej w dziejowo trudnej sytuacji ich dyscy-
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pliny powinni otrzymywać wsparcie, pomoc, należy poszukiwać rozwiązań, 
które pomogą przetrwać chwilowo słabszym. Solidarność nie może oznaczać 
odwracania się od problemu, ale wręcz przeciwnie – solidarność ujawnia 
się w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych. Takim osobistym momentem 
odczucia solidarności ze wspólnotą było moje kolokwium habilitacyjne. Ni-
gdy wcześniej w tak ekstremalnie skondensowanej dawce nie otrzymałam 
wsparcia ze strony członków mojej wspólnoty, i choćby dla tego doświadcze-
nia warto było przejść procedurę habilitacyjną w starej, odchodzącej już dzi-
siaj do lamusa wersji. Nie potrafię tego doświadczenia porównać z żadnym 
innym, które w tak silny sposób ujawniałoby istnienie wspólnoty. 

Odpowiedzialność

Członkowie wspólnoty odczuwają odpowiedzialność. Jest to poczucie od-
powiedzialności za swoją pracę, warsztat naukowy, obowiązki naukowe 
i dydaktyczne. Jest to także odpowiedzialność za zachowania i decyzje, sło-
wa i gesty, które się podejmuje będąc członkiem wspólnoty. Jest to także 
odpowiedzialność za dobre relacje społeczne, angażowanie się w sprawy 
wspólnoty, które często nie mają żadnego ekwiwalentu finansowego, ale 
wiążą się właśnie z zainteresowaniem i poczuciem odpowiedzialności za 
wspólnotę, której jest się częścią. Udział w Kongresie Kultury Akademickiej 
jest dobrym tego przykładem. Odpowiedzialność przybiera także różne po-
staci na trajektorii naukowej ścieżki. Im jest się dalej na naukowej drodze, 
tym odpowiedzialność rozszerza się na kolejnych członków wspólnoty. Do-
chodzi do tego odpowiedzialność za transmisję znaczeń, postaw i wartości 
z pokolenia na pokolenie. W życiu człowieka będącego częścią wspólnoty 
odpowiedzialność nie jest tylko indywidualna, to znaczy człowiek nie po-
nosi jedynie odpowiedzialności za siebie, ale jego czyny są też oceniane 
w kontekście wspólnoty. Na przykład plagiat pracy nie jest kwestią jedynie 
indywidualnej odpowiedzialności, ale także sprawą wspólnoty.

We wspólnocie siła odpowiedzialności bierze się również z faktu repre-
zentowania dobrego imienia całej wspólnoty i różnych jej poziomów. Odwo-
łując się raz jeszcze do wciąż świeżego dla mnie doświadczenia kolokwium 
habilitacyjnego, warto się zastanowić, z czego bierze się tak ogromny lęk 
przed tym zdarzeniem wśród wielu habilitantów? W kulminacyjnym mo-
mencie doświadczania owej procedury zrozumiałam, że ów niepokój wynika 
właśnie z ogromnej odpowiedzialności. Im większe jednostka ma poczucie 
odpowiedzialności za wspólnotę, tym jej obawy i niepokój są większe. Habi-
litant w tym ważnym momencie reprezentuje i bierze odpowiedzialność za 
wszystkie osoby, które pokładają w nim zaufanie i nadzieje. Habilitant nie 
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odpowiada w momencie kolokwium habilitacyjnego jedynie za siebie. Jego 
porażka nie będzie należała tylko i wyłącznie do niego. Nie będzie kwestią 
prywatną. On odpowiada za siebie, swoich kolegów, mistrza naukowego, 
a także w szerszej perspektywie dyrekcję Instytutu, swój macierzysty zakład, 
instytut, dziekana. To duże zobowiązanie, ale nie tylko jednostkowe, ale 
przede wszystkim wspólnotowe. Jest to zresztą sytuacja pewnej współodpo-
wiedzialności, gdyż najpewniej także koledzy profesorowie, mistrz naukowy 
odczuwają podczas tego ważnego wydarzenia odpowiedzialność za swojego 
ucznia. W dobrej wspólnocie odpowiedzialność to ważny aspekt jej istnienia.

Kultura

Członkowie tak szczególnej dla społeczeństwa wspólnoty, jaką jest środowi-
sko akademickie, muszą reprezentować najwyższe standardy kultury oso-
bistej. W tego typu wspólnocie nie ma przyzwolenia na niskie kulturowe 
standardy, brak wzajemnego szacunku, brak stosowania elementarnych za-
sad dobrego wychowania czy reguł savoir-vivre’u, norm grzecznościowych. 
Wspólnota uniwersytecka jest wspólnotą kulturalnych ludzi, którzy nie tylko 
dysponują akademicką wiedzą, ale legitymizują się najwyższymi standar-
dami norm zachowania. Tej zasady nie unicestwiają żadne zaawansowa-
ne technologie i nowoczesne formy komunikacji. Fundamentem wspólnoty 
uniwersyteckiej powinni być ludzie, którzy reprezentują zasady dobrego 
wychowania. Do kręgu wspólnoty akademickiej powinny być przyjmowa-
ne i pozostawać w niej wyłącznie osoby reprezentujące swoimi postawami 
i postępowaniem najwyższy kulturowy kanon dobrych manier, stosowany 
zarówno w praktyce naukowej, jak i codziennej obyczajowości.

Spójrzmy na przykład na studia doktoranckie i kryteria przyjmowania 
kandydatów. Rekrutacja opiera się często na piętnastominutowej rozmo-
wie, podczas której można przedstawić w skrócie temat przyszłej dysertacji 
i przedstawić się, ale nie sposób poznać głębiej kandydata. Istnieje prze-
konanie, że doktorat może dzisiaj robić (co nie oznacza jego ukończenia) 
każdy. Czy jedynie przygotowany konspekt doktoratu i krótka rozmowa 
powinny być głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu kandydata na 
studia doktoranckie i włączenie go do wspólnoty akademickiej? Wydaje się, 
że równie ważnym czynnikiem jest kultura osobista kandydata, jego wy-
chowanie i postawa społeczna, która ujawnia się w konkretnych sytuacjach 
społecznych, czy bliski mu system wartości. Aby jednak poznać kandydata 
pretendującego nie tylko przecież do zrobienia doktoratu, ale także do bycia 
członkiem wspólnoty akademickiej, niezbędne jest również bycie wyposa-
żonym w pewne atrybuty kulturowe. Dobór przyszłych członków wspólno-
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ty akademickiej powinien dokonywać się poprzez obserwację i poznanie 
przyszłego kandydata na doktoranta i członka wspólnoty. Powinien istnieć 
zatem czas próby, pozwalający zweryfikować i ocenić postawę oraz kultu-
rę osobistą doktoranta. Wedle podobnych zasad powinno się rekrutować 
pracowników na stanowiska administracyjne. Każdy członek wspólnoty 
jest bowiem jej reprezentantem. Doktoranci są gronem elitarnym przyję-
tym do wspólnoty w celu realizacji planów naukowych, o określonym mo-
ralnym i etycznym rysie. To oni w dużej mierze zajmą miejsca po swoich 
mistrzach i nauczycielach. Dzisiejsi doktoranci, gdy dokona się wymiana 
pokoleniowa, będą budować i zmieniać uniwersytety. Trzeba zadbać, aby 
byli to młodzi ludzie nie tylko utalentowani, ale także posiadający wyso-
ki kapitał kulturowy. Przyzwolenie na obniżenie standardów w tej kwestii 
może rodzić bardzo negatywne konsekwencje w przyszłości dla akademic-
kiej wspólnoty, jak i całego społeczeństwa.

Szacunek

Członkowie wspólnoty postępują wedle zasad wzajemnej życzliwości i ob-
darzają się szacunkiem. Szacunek może dotyczyć samej instytucji. Wynika 
on wówczas raczej z tradycji i przekonania o funkcji, jaką ona pełniła we 
wcześniejszych epokach. Jest to ogólny szacunek dla instytucji, urzędu rek-
tora, prorektorów, dziekanów, profesorów i pracowników. Ważniejszą być 
może kwestią jest jednak szacunek i życzliwość, którymi członkowie wspól-
noty winni obdarzać się nawzajem. Nie mam tu na myśli szacunku wyni-
kającego z samego urzędu, choć i ten jego wymiar jest bardzo istotny, ale 
raczej jego aspekt społeczny ujawniający się w niezliczonych codziennych 
interakcjach. W pracę badacza wpisane są zarówno sukcesy, jak i porażki. 
Nie zawsze praca naukowa przebiega zgodnie z planem, tym bardziej więc 
istotny jest szacunek dla samej postawy badawczej, systematyczności, rze-
telności, konsekwencji i pracowitości. Samo wytrwałe dążenie do celu jest 
godne szacunku.

Okazywanie szacunku we wspólnocie uniwersyteckiej może wynikać 
z zajmowanej pozycji i urzędu, ale także z pewnej postawy wobec drugiego 
człowieka. Można zatem szanować uznanego profesora za to, co już udało 
mu się osiągnąć. Z drugiej strony jego postać może budzić szacunek, ponie-
waż nie spoczywa on na laurach i wciąż reprezentuje postawę ciekawości 
poznawczej i nienasyconego apetytu poszukiwania wiedzy. Szacunek bu-
dzi także kultura osobista, uczciwość, kompetencje oraz życzliwy stosunek 
do kolegów rówieśników i tych, którzy stają u progu kariery. Szacunek wi-
dać również tam, gdzie pojawia się wzajemna wrażliwość, postawa empa-
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tyczna wobec na przykład wyzwań, przed jakimi stoją młodzi członkowie 
wspólnoty, ale także wyrozumiałość młodych wobec starszych pracowników 
uczelni. Próba zrozumienia wzajemnych argumentów to przejawy szacunku 
i życzliwości, budujące dobrą wspólnotę. Podstawą tej wzajemnej życzli-
wości i szacunku jest także szacunek dla własnej osoby, wykonywanej pra-
cy i podejmowanych działań. Jeśli na przykład motywem przystąpienia do 
wspólnoty uniwersyteckiej są jedynie korzyści materialne, zdobycie ulgi 
transportowej czy stypendium, to nie ma tutaj mowy ani o szacunku dla 
wiedzy, ani dla nauczycieli akademickich, ani dla poszukiwania prawdy czy 
tego, czym zajmują się koledzy, ani dla samego siebie. Jest to raczej postawa 
związana z wyrachowaniem i cynizmem. Nie oznacza to jednak, że członko-
wie wspólnoty nie mają prawa zaspokajać pewnych potrzeb w jej ramach. 
Szacunek we wspólnocie jest okazywany także poprzez godne traktowanie 
swoich członków. Szacunek objawia się zatem poprzez zapewnianie człon-
kom wspólnoty odpowiednich warunków do wykonywania pracy naukowej, 
jak i przyzwoitej codziennej egzystencji.

Sprawiedliwość

Wspólnota stwarza swoim członkom poczucie sprawiedliwego podziału 
dóbr i gwarancji równego rozwoju szans. W tym sensie wspólnota powin-
na być egalitarna, ale nie wyklucza to jej elitarności. Przejrzyste procedury 
przeprowadzania awansów, przyznawania nagród, promowania jednostek 
wybitnych i mocno zaangażowanych w rozwój uczelni oraz własny rozwój 
naukowy powinny sprzyjać sprawiedliwemu nagradzaniu i promowaniu 
tych, którzy spełniają te kryteria. Członkowie wspólnoty powinni mieć po-
czucie i przekonanie o istnieniu sprawiedliwych i niebudzących sprzeciwu 
reguł. Wspólnota powinna działać zgodnie z budzącymi zaufanie, trwały-
mi, klarownymi zasadami sprawiedliwości. Nie wyklucza to w żadnym sen-
sie elitarności, jako elementu wspólnoty. Obecna zasada oceny członków 
wspólnoty wedle metod parametrycznych i biurokratycznych ma charak-
ter arbitralny. Niestety nie jest ona sprawiedliwa, nie uwzględnia bowiem 
różnic pomiędzy dyscyplinami naukowymi, stąd rosnące poczucie niespra-
wiedliwości i przyjmowania postaw cynicznych. Jedni członkowie wspólno-
ty, reprezentując dyscypliny naukowe, które są beneficjentami aktualnego 
systemu ewaluacji, odczuwają wyższość nad przedstawicielami dyscyplin, 
które nie korzystają z systemu oceny wyników ich pracy i osiągnięć. Obec-
ne sposoby weryfikacji rozwoju naukowego jednostek przyczyniają się do 
pogłębienia podziału na lepszych i gorszych, na takie gałęzie nauki, które 
zyskują status ważnych i nowoczesnych, oraz takie, które są postrzegane 



Małgorzata Bogunia-Borowska74

jako bezwartościowe i zbędne dla rozwoju społecznego. Rodzi to podział na 
ważnych i mniej ważnych, prawdziwych i nieprawdziwych naukowców, bar-
dziej prestiżowe dziedziny i kierunki nauki oraz mniej prestiżowe. Znaczące 
nierówności rodzące się między członkami wspólnoty są z punktu widze-
nia długoterminowego jej trwania szkodliwe. Sprawiedliwość i jej poczucie 
wśród członków wspólnoty jest bardzo istotne. Gdy ono zanika, to zastępuje 
je brak zaufania, cynizm oraz koncentracja wyłącznie na partykularnym in-
teresie. Bez sprawiedliwości wspólnota zaczyna ginąć, a „[…] w skrajnym 
przypadku dochodzi do demoralizacji wynikającej z uznania przez jednost-
ki, że w życiu wspólnym wszystkie chwyty są dozwolone, zaś interes własny 
jest najważniejszy” (Szahaj 2010: 48). Odczucie braku sprawiedliwości po-
woduje zwrot ku własnym interesom i sprawom. Jest to taktyka nieogląda-
nia się i nieliczenia się z sytuacją i potrzebami innych członków, a jedynie 
koncentracja na indywidualnych potrzebach.

Bezpieczeństwo

Członkowie wspólnoty czują się bezpieczni. Z jednej strony, przystąpienie 
do wspólnoty wiąże się zazwyczaj z pewnym zakresem zobowiązań wo-
bec innych jej członków, a także podejmowanych w jej obrębie działań. 
Z drugiej jednak strony, członkowie wspólnoty dobrze w niej funkcjonują, 
odczuwają respekt i zobowiązanie, gdy czują się w niej bezpiecznie. Bez-
pieczeństwo, które zapewnia wspólnota, wynika ze wzajemnej życzliwości 
i solidarności, czyli dobrej atmosfery panującej we wspólnocie. Członkowie 
wspólnoty nie powinni odczuwać zagrożenia utraty miejsca w zbiorowo-
ści wskutek nagłych zmian. Do systematycznego rozwoju potrzebne jest 
poczucie bezpieczeństwa i opieka ze strony wspólnoty. Dobry i sprzyjający 
rozwojowi naukowemu oraz włączaniu się w życie wspólnoty klimat bie-
rze się także z klarownych regulacji. Zmiany i reformy dotyczące wspól-
noty powinny być planowane z uwzględnieniem i poszanowaniem swoich 
członków. Powinny one być dokonywane po konsultacjach społecznych 
i z wyprzedzeniem czasowym. Takie elementarne zasady postępowania 
we wspólnocie zapewniają poczucie stabilności, ciągłości struktury oraz 
bezpieczeństwa. Na przykład zmiany dotyczące procedur habilitacyjnych 
i związane z nimi kwestie zatrudnienia napotykały opór, bowiem odbywa-
ły się bez uwzględnienia procesów czasowych niezbędnych do ukończenia 
trwających nad nimi prac. W tego typu indywidualnych przypadkach ujaw-
nia się życzliwość koleżeńska i wzajemne wsparcie członków wspólnoty, 
albo wręcz przeciwnie – ich brak. Bycie częścią wspólnoty to ciągły proces 
wzajemnych relacji. 
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Kwestia bezpieczeństwa jest także związana z procedurami parametry-
zacji, ewaluacji i oceny, które rodzą wewnętrzną rywalizację, niepewność 
i frustrację. Bezpieczeństwo oznacza zatem także to, że istnieje wkalkulowa-
ny w działanie wspólnoty system uwzględniający specyficzny rodzaj pracy 
naukowej. Mniej płodny rok pod względem wypracowanych punktów nie 
może stawiać członka wspólnoty natychmiast w sytuacji zagrożenia. Tym 
bardziej że efekty pracy naukowca często nie dają się rozliczyć w systemie 
rocznym. Poczucie bezpieczeństwa, jakie stwarza wspólnota, zapewnia nie-
zbędny komfort pracy i egzystencji.

Różnorodność

Wspólnota, choć wydaje się en bloc monolityczna, jest przestrzenią, w której 
akceptuje się różnorodność. Jest ona ufundowana na wspólnym systemie 
wartości i reguł akceptowanych przez jej członków, co jednak nie wyklu-
cza indywidualizmu. Członkowie wspólnoty akademickiej mogą różnić się 
w swoich poglądach i stosunku do wielu kwestii. Wspólnota nie ogranicza 
jednostek, pozostawia im prawo wypowiedzi publicznych, udziału w deba-
tach. Wspólnota szanuje autonomię jednostek i akceptuje dialog. Preferuje 
przy tym dyskurs uwzględniający przesłanki racjonalne, a nie emocjonal-
ne. Zróżnicowanie, wielość opinii i rozmaitych stanowisk jest w tego typu 
wspólnocie postrzegana jako szansa, a nie zagrożenie. Wspólnota otwiera 
się na nowe teorie, prądy, perspektywy badawcze, co jest atutem akademic-
kiej społeczności. W dobrej wspólnocie jest także miejsce na wyrażanie kry-
tyki jej działań i przyjmowanych rozwiązań. Konstruktywna krytyka, popar-
ta w szczególności chęcią podjęcia działań na rzecz wspólnoty, jest rodzajem 
zaangażowania. Brak pluralizmu i debaty prowadzi do petryfikacji struktury 
i hamuje jej rozwój. Brak pluralizmu działa przeciw samej wspólnocie. 

Partycypacja

Członkowie wspólnoty żyją jej życiem. Wspólnota stwarza warunki angażu-
jące swoich członków do aktywności. Bez względu na miejsce zajmowane 
w hierarchii wspólnoty, ludzie powinni odczuwać i mieć stworzone mecha-
nizmy do brania udziału w jej życiu. W tym celu muszą mieć przekonanie, 
że ich głos, to co myślą, jak się czują we wspólnocie jest nie tylko ważne i po-
siada znaczenie symboliczne, ale że mają oni autentyczny wpływ na rzeczy-
wistość i to, jaką jest ostatecznie wspólnota. Członkowie wspólnoty muszą 
jednak podejmować tego typu działania dobrowolnie, bez jakiegokolwiek 
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przymusu. Powinny jedynie istnieć sprzyjające warunki do podejmowania 
tego typu działań. W każdej wspólnocie spotyka się ludzi, którzy mają pre-
dyspozycje i wykazują zamiłowanie do działania i zmiany. Ich zdolności po-
winny być dostrzegane i wykorzystywane w działaniu na rzecz wspólnego 
dobra. Stosowanie przymusu we wspólnocie nie jest dobrym narzędziem 
budowania zaufania. Trzeba uwzględniać fakt, że nie wszystkie jednostki 
we wspólnocie są w równym stopniu aktywne i zaangażowane. Tym bar-
dziej jednostki podejmujące wyjątkowy trud na rzecz wspólnoty, służące jej 
i pracujące na jej dobro powinny być szczególnie doceniane i nagradzane. 
Ich pozycja we wspólnocie powinna być wyjątkowa, a rola i działania uwi-
doczniane i nagłaśniane. Im więcej jednostek pragnie podjąć bezinteresow-
ne działanie na rzecz dobra wspólnoty, tym lepiej świadczy to o wspólnocie 
i panujących w niej stosunkach. Dobrowolne włączanie się jak największej 
liczby ludzi w działalność wspólnoty jest jej najlepszą wizytówką.

Relacyjność

Członkowie wspólnoty pozostają w rozmaitych wzajemnych relacjach. Im te 
relacje są lepsze, bardziej serdeczne i oparte na zasadzie koleżeństwa, tym 
lepiej funkcjonuje wspólnota. Przyjaźnie oraz sympatie poprawiają współ-
pracę, motywują do wspólnego działania i eliminują zbyt silną rywalizację. 
Przecież zawsze lepiej jest współpracować z osobami, które się najzwyczaj-
niej w świecie lubią i dobrze ze sobą czują. Dobre wzajemne relacje wpływa-
ją na atmosferę pracy oraz satysfakcję z przynależności do wspólnoty. Jan 
Szczepański pouczał, że „najważniejsze w życiu społecznym jest to, co się 
dzieje między ludźmi, to, co ich łączy w spójne zbiorowości” (Szczepański 
1970: 158). Trudna do uchwycenia i opisania energia rodząca się pomię-
dzy ludźmi w znaczący sposób wpływa na jakość całej wspólnoty. Dobrze 
się dzieje, gdy ludzie cieszą się ze swoich sukcesów, wspierają i motywują, 
a nie zazdroszczą sobie awansów i sympatii przełożonych. Sukces jednostki 
we wspólnocie jest sukcesem całej wspólnoty. Natomiast porażka jednost-
ki jest porażką całej wspólnoty. Dobre stosunki międzyludzkie są ważnym 
aspektem zbiorowego życia społecznego.

Wspólnotowość

Członkowie wspólnoty (jak i sama wspólnota) mają prawo do popełniania 
błędów i pomyłek. Są one częścią życia wspólnoty. Czasami wspólnota odno-
si sukcesy, a czasami doświadcza porażek. Czasem coś jej się świetnie udaje, 
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a czasem niestety coś nie wychodzi. To normalny proces w życiu wspólnoty. 
Może się zatem zdarzyć, że przyjęte rozwiązania i reformy w praktyce się nie 
sprawdzają. Ważna jest w takiej sytuacji zdolność poszczególnych jej człon-
ków, jako wspólnoty sensu largo, do autokrytyki. Miarą wielkości wspólnoty 
jest poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań, które w praktyce są dobre 
dla większości jej członków, a nie jakichś wybranych grup. Przyznanie się 
do błędów i wprowadzanie korekt świadczy o prestiżu i jakości wspólnoty. 
Błędem jest brnięcie w rozwiązania, które rodzą frustrację, ignorancję i cy-
nizm jej członków. Dopóki wspólnota się uczy, wyciąga wnioski z własnych 
pomyłek, reformuje i udziela głosu swoim członkom, dopóty jest to dobra 
wspólnota. Jest to wspólnota, która wciąż stosuje dobre praktyki oparte na 
fundamentalnych wartościach, takich jak: solidarność, odpowiedzialność, 
sprawiedliwość, szacunek, kultura, pluralizm, bezpieczeństwo, partycypacja 
i wspólnotowość.

***

Wspólnota uniwersytecka, tak jak każda inna wspólnota, jest organizmem 
żywym, który wciąż podlega rozmaitym naciskom, prądom, zmianom. Jest 
to zupełnie naturalny proces społeczny. Poddawanie się negocjacjom, kryty-
ce i refleksji stanowi o jej sile. Jest to wspólnota, która nie boi się weryfikacji 
i dyskusji, pozwala swoim członkom na ekspresję emocji, zaprezentowanie 
stanowisk i wątpliwości. Już to, że członkowie wspólnoty chcą się nawzajem 
słuchać, należy traktować w kategoriach pewnego sukcesu. Z mocą słów 
i debat jest tak, jak mawiał Stanisław Ossowski: „ich sens dla słuchaczy 
zależy nie tylko od ich brzmienia, ale od tego, kto je wypowiada” (Ossowski 
2002: 182). W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła się debata 
nad stanem wspólnoty akademickiej i tym, czym jest dobra wspólnota. Wy-
powiadaliśmy się my, członkowie owej wspólnoty. Mam nadzieję, że te różne 
głosy i poglądy zostaną potraktowane z koleżeńskim szacunkiem i wzajem-
ną odpowiedzialnością. Wielkim sukcesem akademickiej debaty o wspólno-
cie będzie to, że jej członkowie nie zajmą całkowicie odmiennych stanowisk, 
nie okopią się na strategicznie przeciwstawnych pozycjach, ale być może ot-
worzą się na odmienne argumenty, co pozwoli wypracować wspólną, dobrą 
dla wszystkich członków strategię współistnienia. Dla nas, członków wspól-
noty akademickiej, debata jest najlepszym znakiem, że nasza wspólnota 
wciąż ma zdolność do korekty błędów i wprowadzania zmian.
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