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Dziesięciolecie naszych uczelni domaga się spojrzenia w prze
szłość, która jest za nami, i uzasadnia potrzebę rozważań nad przy
szłością, która przed nami stoi.

Pytanie, czym są uczelnie wyższe we Wrocławiu i czym mają 
być w przyszłości, ciśnie się na usta nie tylko nam, profesorom tych 
uczelni, ale i społeczeństwu. Odpowiedź na te pytania wymaga spoj
rzenia na nasze uczelnie z dwu stron: od ich wnętrza, od strony 
dorobku ich pracy i od zewnątrz, aby zobaczyć je na tle środowiska 
społecznego, w którym pracują. Zadaniem naszym jest rozwijać 
naukę i wychowywać młode pokolenie na wysokim poziomie nauko
wym i w duchu głębokiej moralności indywidualnej i społecznej. 
Pierwsze z tych zadań jest trudne, ale łatwiejsze do osiągnięcia niż 
drugie. Trudności istniejące w dziedzinie twórczości naukowej będą 
maleć w miarę, jak dojrzewać będą ogólne stosunki w naszym mie
ście, w kraju i w miarę, jak otwierać się będą ożywcze dla nauki 
źródła współpracy naszej z nauką światową.

Drugiego natomiast — wychowawczego — zadania nie rozwiąże
my przez kontakty z nauką zagraniczną. Rozwiążemy je natomiast 
w oparciu o nasz dziesięcioletni dorobek społeczny drogą pogłębia
nia i rozwijania naszych powiązań ze społeczeństwem, z jego dąże
niami, jego ideami i jego troskami. Zagadnienie wychowania mło
dego pokolenia wiąże się w mniejszym stopniu niż zagadnienie roz
woju badań naukowych z pytaniem „czym być pragniemy'*? Od 
najdawniejszych czasów społeczeństwa uczyniły szkoły wyższe sie
dliskami naukowej twórczości i wybrały naukę twórczą za podstar- 
wowy środek wychowania obywatelskiego. Od najdawniejszych cza



sów społeczeństwa kierują do ognisk twórczości naukowej swoją 
młodzież przygotowującą się do pełnienia najbardziej odpowiedzial
nych funkcji społecznych. Przez wiele wieków uczelnie akademic
kie wychowywały swoje społeczeństwa i uzbrajały je  w wiedzę ku 
zadowoleniu społeczeństw i ku własnemu zadowoleniu z dobrze peł
nionego obowiązku.

Wszystko toczyło się dobrze i ku pożytkowi postępu aż do chwili, 
gdy nauka użyta została do zbrodni przeciwko ludzkości. Wyrosło 
pytanie, kto> jest winien? Padły oskarżenia ze strony społeczeństw 
pod adresem nauki i ze strony nauki pod adresem społeczeństw. 
Po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę padło oskarżenie „czy 
nikt nie jest w stanie powstrzymać uczonych?" Przywiózł to wstrzą
sające sumieniem hasło do nas ze Stanów Ameryki Północnej nasz 
wielki uczony Ludwik Hirszfeld. Przywiózł on również wieść o od
powiedzi, która miała być usprawiedliwieniem reakcyjnej nauki 
a oskarżeniem społeczeństw.

Powiedziano wówczas: Nikt nie ma prawa oskarżać uczonego. 
Celem, którego poszukuje nauka, jest prawda. Prawda naukowa nie 
jest ani moralna, ani niemoralna, ani zła, ani dobra, jest ona jedynie 
obiektywna i moralnie doskonale obojętna. Uczony nie ponosi od
powiedzialności za prawdę, którą odkrywa, ponieważ nie jest w sta
nie jej dowolnie zmienić. Prawdę naukową można natomiast użyć 
do celów dobrych albo złych. Odpowiedzialność za to ponosi społe
czeństwo, które prawdę naukową z rąk uczonego przejmuje.
• Odpowiedź ta, usiłująca osłonić uczonego, zawiera ukryte ostrze 

skierowane przeciwko niemu. Uczony, który tak pojmuje naukę 
i swoją rolę społeczną, odtmawia nauce prawa do podejmowania roli 
wychowawczyni i przewodniczki narodów, a siebie sprowadza do 
roli pozbawionego poczucia odpowiedzialności wychowawcy, pra
wem pomyłki wykonującego tę funkcję od lat setek. Można bowiem 
zgodzić się, a nawet trzeba się zgodzić na to, że 2 razy 2 równa śię 4 
zarówno w ustroju socjalistycznym, jak i kapitalistycznym, że ener
gia spalania Wodoru jest taka sama w Polsce Ludowej, jak w Pol
sce burżuazyjnej. Można i trzeba zgodzić się na to, że prawdy te nie 
są ani dobre, ani złe, a jedynie obiektywne i moralnie doskonale obo
jętne. Można i trzeba zgodzić się na to, że prawdy takie należy wy
najdować i nimi się posługiwać, i na to, że nie wolno ich zniekształ
cać. Ale nie można tego rodzaju prawd uczynić czynnikiem wycho
wania właśnie dlatego, że są to prawdy moralnie obojętne.

Czynnikiem wychowawczym w nauce nie jest martwa prawda



obiektywna, którą uczony tworzy. Czynnikiem wychowawczym 
w nauce jest wewnętrzna, żywa prawda uczonego, która mu każe 
prawdy obiektywne tworzyć. Ta wewnętrzna, żywa prawda uczo
nego, i ta zewnętrzna, martwa prawda obiektywna składają się do
piero na to, co nazywamy nauką. Nie można nauki oderwać od uczo
nego nie czyniąc z niej martwej wiedzy.

Medycyna jest wielką szkołą wychowania społecznego nie dlate
go, że aspiryna likwiduje ból głowy a penicilina zakażenia ropne, ale 
dla tej wewnętrznej, żywej prawdy uczonego-lekarza, która każe mu 
trudzić się, poszukiwać, badać — w interesie bliźniego czy cierpią
cego społeczeństwa. Tę żywą, wewnętrzną prawdę uczonego prze
szczepić na wychowanka, znaczy go wychować — wychować dobrze 
albo źle, gdyż wewnętrzna postawa kierująca naszą twórczością na
ukową bywa także różnej próby moralnej.

Dlatego w sporze między społeczeństwćm a uczonym o to, kto 
winien, wyrok nie może ani całkowicie uwolnić od odpowiedzialności 
społeczeństwa, ani zwolnić od winy uczonego. Winien jest uczony 
niezależnie od tego, że wraz z nim winny jest ustrój, który zdemo
ralizował zarówno klasę, która go stworzyła, jak i uczonego.

Winien jest uczony nie dlatego, że tworzy prawdę obiektywną, 
dla pewnych ludzi niekiedy niewygodną, ale dlatego, że wyrzekł się 
swej roli wychowawcy społeczeństwa, dlatego, że zrzucił z siebie 
odpowiedzialność za to, co społeczeństwo czyni, dlatego że poddał się 
rozkładowym wpływom klasy, w której żył, dlatego że w chwili 
krytycznej zląkł się i wyparł odpowiedzialności, dlatego, że oddzie
lił naukę od uczonego, zasłonił się prawdą obiektywną, a naukę wy
dał na ławę oskarżonych. Dlatego wreszcie, że powierzony sobie kult 
żywej prawdy naukowej zdradził dla pogańskiego kultu martwej 
prawdy obiektywnej.

Wstrząs moralny, jaki znamionuje bieżącą chwilę dziejową, 
ocknął i obudził czujność społeczeństw, które ruszyły do walki, 
zrzuciły z siebie lub zrzucają demoralizujące pęta ustroju przyno
szącego zyski ludziom a hańbiącego ludzkość — ale nie obudził 
uczonego, a w każdym razie nie obudził go dostatecznie. Dlatego 
kryzys w nauce i je j siedzibach —■ szkołach akademickich — trwa. 
Kryzysu tego nie zażegna autorytet prawdy obiektywnej i nienaru
szalnej, gdyż nie o nią chodzi. Z kryzysu tego wydobyć może uczel
nie jedynie wewnętrzna postawa społeczna uczonego powołanego na 
wychowawcę narodu.

Takie jest położenie ogólne, wyrastające daleko poza granice



naszego kraju, na którego tle przychodzi nam szukać odpowiedzi na 
pytanie: czym być chcemy i jako uczeni, i jako uczelnie.

Wymogi moralne, jakie stawia przed obywatelem, a tym więcej 
przed jego wychowawcą ustrój socjalistyczny, są większe i głębsze 
od tych, jakie stawiał przed nim ustrój miniony. Ustrój miniony in
teresował się postawą moralną jednostki, uwalniał natomiast od od
powiedzialności moralnej narody i klasy, osłaniając ich czyny poję
ciem interesu klasowego lub narodowego.

W interesie wydobycia na wyższy poziom moralny zarówno tego, 
co czyni jednostka, jak i tego, co czynią narody, socjalizm domaga 
się od jednostki obok odpowiedzialności indywidualnej także odpo
wiedzialności społecznej, pod którą rozumie poczucie odpowiedzial
ności jednostki za to, co czyni społeczeństwo. Tego poczucia odpo
wiedzialności społecznej, tej postawy moralnej wymaganej przez 
socjalizm nie wpoi wT swe kadry uczelnia, choćby na najwyższym po
ziomie, powiązana z nauką kosmopolityczną i ciesząca się jej uzna
niem, jeśli sama oderwana jest od społeczeństwa, jeśli sama nie po
siada wysokiego poczucia odpowiedzialności społecznej, jeśli sama 
nie reprezentuje wysokiego poziomu humanizmu socjalistycznego.

Zadanie to spełnić może jedynie uczelnia głęboko powiązana ze 
społeczeństwem, z jego dążeniami, jego bólami i jego troskami, po
wiązana nie poprzez użyteczność prawdy obiektywnej, ale poprzez 
postawę społeczną swojego profesora. Łańcuch powiązań między 
uczelnią a społeczeństwem biegnie nie po linii społeczeństwo — 
prawda obiektywna — uczony, lecz po linii społeczeństwo — uczo
ny — prawda obiektywna.

Od czasów średniowiecza przylgnął do uniwersytetów zaszczytny 
tytuł Almae Matris — matki-żywicielki. Od czasów średniowiecza 
społeczeństwa widziały w szkołach akademickich czysty zdrój praw
dy, którym pragnęły poić swoją młodzież. Ten zaszczytny tytuł za
przepaszczony został przez wiele uczelni współczesnych, karmiących 
swoich wychowanków często wysokiej jakości wiedzą, ale zatrutą 
jadem nienawiści nacjonalistycznych, uprzedzeń rasowych i społecz
nych, i nade wszystko jadem nieodpowiedzialności społeczno-poli
tycznej.

Uczelnie wrocławskie, mające w swoim dorobku 10-letnim głębo
kie powiązania społeczne, chcą stać się i być tym czystym zdrojem, 
z którego pragnie pić zarówno społeczeństwo szukające w nauce 
oparcia w swoim trudzie życiowym, jak i przygotowująca się do ży
cia młodzież. Oto odpowiedź na pytanie: czym chcemy być.


