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W ADYS AW MISIAK

Warszawa

UNIVERSITAS SCHOLARUM ET MAGISTRORUM.

UNIWERSYTETY MI DZY TRADYCJ  I WARTO CIAMI

A SPRAWNO CI  I EFEKTYWNO CI

1. Uwagi  ws t pne. Aby w a ciwie zinterpretowa  i podj  prób  wyja nie-

nia dynamiki i zaznaczaj cych si  kierunków istotnych przemian wci  jeszcze

wyj tkowych instytucji i organizacji, jakimi s  uniwersytety, konieczne jest skon-

centrowanie uwagi na trzech zasadniczych kr gach problemowych.

W pierwszym rz dzie nale y scharakteryzowa , w krótkim zarysie, historycz-

ny rozwój uniwersytetów, przez ukazanie procesów kszta towania si  warto ci in-

telektualnych, kulturowych, poznawczych i elitarnych tych uczelni na przestrzeni

wieków. Bez poznania tych historycznych procesów nie jest mo liwe odniesienie

dalszych zamierzonych analiz do wspó czesnej kondycji uniwersytetów.

Nast pnie nale y odnie  si  do genezy i istoty czynników spo ecznych, eko-

nomicznych i kulturowych, otoczenia uniwersytetów, wp ywaj cych na wewn trzne

zmiany ich struktury, kondycji i statusu formalnego.

Trzeci problem kluczowy to podj cie próby okre lenia wspó czesnego statusu

intelektualnego i spo ecznego uniwersytetów oraz zarysowania najistotniejszych

przemian tych uczelni wobec wyzwa , jakie stwarzaj  takie procesy, jak globali-

zacja, nowoczesne technologie informatyczne, umo liwiaj ce m.in. nauczanie na

odleg o , oraz prawa rynku. W zakresie tej problematyki niezwykle istotne s  opra-

cowywane nowe za o enia teorii i koncepcje edukacyjne.

Wskazane problemy traktowa  nale y w logicznym ci gu nast puj cych z ró -

nym nasileniem w okre lonym czasie przemian, stwarzaj cych podstaw  nie tylko

rzetelnej diagnozy, lecz równie  mo liwo ci przewidywa  zró nicowanych aspek-

tów dalszych przemian uniwersytetów.

2. Zarys  rozwoju  h i s to rycznego  un iwersy te tów. Badacze pocz tków

uniwersytetów si gaj  do dwóch zró nicowanych okresów historycznych. W lite-

raturze przedmiotu wyst puj  autorzy koncepcji wywodz cy pocz tki uniwersyte-

tów ze staro ytno ci, wskazuj c na za o on  przez Platona Akademi . Wybitni fi-
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lozofowie staro ytni przekazywali wiedz  swoim uczniom, nie by o jednak okre-

lonej struktury organizacyjnej czy programu nauczania1.

Drugi kierunek poszukiwa  historycznych pocz tków uniwersytetów wskazuje

na okres redniowiecza i szko y przyklasztorne zak adane przy poparciu Ko cio a.

J zykiem nauczania i prowadzonych dysput by a acina. redniowieczne uniwer-

sytety przyjmowa y studentów bez wzgl du na pochodzenie spo eczne i narodo-

wo . Zaj cia i prowadzone dysputy dotyczy y g ównie czterech dyscyplin: sztuk

wyzwolonych (artes liberales), czyli filozofii, teologii, prawa i medycyny.

Z chwil  wprowadzenia na uniwersytetach j zyków narodowych, uniezale nie-

nia si  od wp ywów Ko cio a, kszta cenia nauczycieli i urz dników, mo na mówi

o uniwersytetach nowo ytnych. W XIX w. popularno  zdoby y trzy koncepcje

uniwersytetów: niemiecka zwi zana z Wilhelmem von Humboldtem oraz Johan-

nem Fichtem, angielska oraz francuska, kojarzona z Napoleonem.

Wed ug zasad opracowanych przez W. von Humboldta kszta cenie uniwersy-

teckie ma umo liwi  „wgl d w czyst  nauk ”, a studenci maj  „ y  przez ca y

szereg lat dla siebie i dla nauki”. Postulowa  wolno  prowadzenia bada  oraz

preferowa  kszta cenie poprzez wspólnot  i kontakt mistrz–ucze 2. W Polsce do

rozwi za  podobnych do tych, jakie zosta y zaproponowane przez W. von Hum-

boldta, dochodzono we Wszechnicy Krakowskiej i na Uniwersytecie w Wilnie.

Cech  charakterystyczn  uniwersytetów brytyjskich by a ich autonomia w sto-

sunku do instytucji w adzy pa stwowej. G ównymi o rodkami naukowymi o wia-

towej randze sta y si  Oxford i Cambridge, które nada y kierunek anglosaskiemu

profilowi uniwersytetów. W Wielkiej Brytanii uniwersytety kszta ci y znakomitych

badaczy dokonuj cych istotnych odkry  naukowych, dzia aj cych równie  w za-

o onym pod koniec XVIII w. Instytucie Królewskim Szerzenia Wiedzy.

We Francji now  struktur  nadano uniwersytetom w wyniku reformy Napoleo-

na Bonapartego w 1808 r. W wielkich miastach francuskich stworzona zosta a sie

uczelni wy szych nazwanych „fakultetami”. Ich g ównym zadaniem by o prowa-

dzenie bada  i kszta cenie wybitnych specjalistów na potrzeby pa stwa, st d te

zarz dzaniem uniwersytetami zajmowali si  tak e urz dnicy pa stwowi.

Najbardziej wspó czesnym kierunkiem w ewolucji, jak  przesz y uniwersytety,

jest wy aniaj cy si  w Ameryce Pó nocnej, Europie i w Australii „postmoderni-

styczny paradygmat uniwersytetu”3.

Ujmuj c w sposób ogólny i z konieczno ci syntetyzuj cy, mo na stwierdzi , e

teorie postmodernistyczne w nauce poddaj  gruntownej rewizji dotychczasowe usta-

lenia (np. teorie w humanistyce), podwa aj  autorytety i sk aniaj  do daleko posu-

ni tego pluralizmu w badaniu rzeczywisto ci. Podkre lana jest wielowymiarowo

W adys aw Misiak

1 D. Anton iewic z, Uniwersytet przysz o ci. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005.
2 W. von Humbold t, Der Litauische Schulplan, w: Schriften zur Anthropologie und Bildungs-

lehre, Düsseldorf, 1956.
3 Zob. szerzej: W. Mis ia k, A. Nowocie , Idee uniwersytetów a profil Collegium Varsovien-

se, „Cogitatus”, 2008, nr 5.
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ludzkich zachowa  i wieloaspektowo  decyzji, wymieniane s  determinanty kul-

turowe, ekonomiczne, spo eczne, historyczne i polityczne.

Jak pisze Ronald Barnett, „w postmodernistycznym wiecie adne warto ci

i adne zasady nie mog  by  podtrzymywane z absolutn  pewno ci ”4.

Zasadnicze idee postmodernizmu zosta y przej te i s  dalej rozwijane przez nie-

które uniwersytety ameryka skie, jak Readens, a tak e europejskie i australijskie

(misje uniwersytetów, koncepcje badawcze, dydaktyka). Jak stwierdzi a Agnieszka

Ko odziej-Durna  z Uniwersytetu Szczeci skiego, Uniwersytet Wile ski intencjo-

nalnie deklaruje si  jako postmodernistyczny5.

Odno nie do koncepcji uniwersytetów wypowiadali si  nieraz kontrowersyjnie

klasycy teorii postmodernistycznych, do których zalicza si  Jacques’a Lacana, Mi-

chela Foucaneta, Jacque’sa Derrid , Jean-Françoisa Lyotrada.

Znacz ce miejsce na uniwersytetach ameryka skich zgrupowanych w tzw. Li-

dze Bluszczowej (Ivy League), a zarazem najstarszych, pocz wszy od Harvard Uni-

versity, utworzonego w pocz tkach XVII w., zajmuj  przedmioty zwi zane z post-

modernizmem, szczególnie na kierunkach literatury angielskiej.

Mo na ogólnie stwierdzi , i  mimo ostrej krytyki, z jak  spotka  si  postmo-

dernizm, niektórzy jego przedstawiciele i krytycy, jak Richard Rotry, Umberto Eco,

Zygmunt Bauman, zyskali sobie uznanie na wielu uniwersytetach na wiecie

i w Polsce, w których podejmowane s  nowe kierunki w nauce.

3. Tradyc je  wobec  na ras ta j cych  wyzwa  o toczen ia  un iwersy-

te tów. Dla nadania bardziej usystematyzowanego charakteru dalszym prowadzo-

nym analizom, uwydatnione zostan  kolejno najwa niejsze tradycje i warto ci

intelektualne oraz kulturowe uniwersytetów w odniesieniu do wymaga  wspó -

czesno ci.

Zdecydowana wi kszo  teoretyków i bardziej pragmatycznie zorientowanych

badaczy problematyki uniwersytetów jest zgodna co do twierdzenia, i  najbardziej

we wspó czesnych czasach cierpi tradycyjna zasada universitas magistrorum et

scholarum, a wi c wspólnoty nauczaj cych i ucz cych si , co te  ujmowane jest

jako bezpo redni kontakt „mistrza i ucznia” realizowany nie tylko w procesie dy-

daktycznym, lecz tak e we wszelkich innych formach kontaktów formalnych i nie-

formalnych.

Zasadnicza przyczyna zmniejszenia si  znaczenia tej trwaj cej przez kilka wie-

ków tradycji tkwi przede wszystkim w umasowieniu wykszta cenia wy szego,

szczególnie pocz wszy od okresu po II wojnie wiatowej. Kolejny etap za amy-

wania si  tej tradycji to powstanie wygodnych form kontaktów wirtualnych

mistrz–ucze  przez Internet. Depersonalizacja kontaktów w wypadku pos ugiwa-

nia si  Internetem, oznacza zazwyczaj schematyzm formy wypowiedzi i zastoso-

wanie skrótowego „j zyka” internetowego.

Universitas scholarum et magistrorum. Uniwersytety mi dzy tradycj  i warto ciami...

4 R. Barne t t,  Recapturing the Universal in the University, „Educational Philosophy and Theo-

ry”, 37 (2005), nr 6.
5 A. Ko odz ie j-Durna , Corporate culture and postmodern universities: the case of Poland,

„Transformations of Businnes and Economics”, 2 (2006), nr 2.
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Kolejna niezwykle istotna tradycja uniwersytecka to jedno  bada  i naucza-

nia, zarazem jest to cecha najbardziej wyró niaj ca uniwersytety w ród wspó czes-

nych szkó  wy szych. Na obecnych uniwersytetach dalej utrzymuje si  przynaj-

mniej w formie deklaratywnej postulat czenia dzia alno ci badawczej z edukacyjn

(wystarczy si gn  do „misji uczelni”), jednak wi kszo  bada  podejmowana jest

dla zdobycia stopni naukowych, a nie dla bardziej autotelicznych celów.

W a ciwie bardziej konsekwentny podzia  nauki na zró nicowane dyscypliny

nast pi  w XIX w. W a nie do tradycji uniwersyteckich nale a o i nale y trakto-

wanie holistyczne nauki. S u  tej zasadzie rozwijane do dzisiaj teorie i badania

interdyscyplinarne oraz poszukiwania wspólnego paradygmatu nauki dla rozwija-

nej obecnie humanistyki, nauk cis ych, medycyny czy przyrodoznawstwa. W a-

nie uniwersytety do dzisiaj odznaczaj  si  podej ciem integracyjnym dyscyplin

naukowych, co ma odbicie w procesie dydaktycznym prezentuj cym wiedz  ogóln ,

a nie tylko specjalistyczn .

Do znakomitych tradycji uniwersyteckich nale  inicjatywy organizowania wiel-

kich, nieraz stanowi cych prze omy w nauce jako ca o ci, debat o szerokim zasi -

gu spo ecznym, wykraczaj cych poza umownie okre lane „mury uniwersytetu”.

eby nie cofa  si  w g b historii wielkich debat naukowych, co stanowi istot-

ny problem czekaj cy na swojego badacza, mo na ograniczy  si  do bardziej wspó -

czesnych czasów.

W 1959 r. Charles Percy Snow wyg osi  na Uniwersytecie Cambridge odczyt

pt. Dwie kultury i rewolucja naukowa, analizuj c wielostronne relacje mi dzy kul-

tur  nauk cis ych (science) i kultur  nauk humanistycznych (letters, art). Wyda-

rzenie to wywo a o mi dzynarodow  dysput , nie pomijaj c polskich uniwersyte-

tów, w któr  zaanga owa y si  uznane osobisto ci wiata nauki, pocz wszy od

filozofii poprzez nauki cis e a  do nauk przyrodniczych.

Dowodem, i  dysputa ta trwa do dzisiaj, mo e by  esej ukrai skiego uczonego

Iwana O. Wokarczuka, napisany w bie cym roku, pt. Uniwersytet jako problem

dwóch kultur, w którym stwierdzi : „Uniwersytet jako zjawisko kultury, wed ug

Karola Jaspersa „ czy ludzi pragn cych poznania naukowego i ycia duchowe-

go”. G ówn  cech  rodowiska uniwersyteckiego jest atmosfera mnogo ci kultur

oraz interdyscyplinarno ci. Na uniwersytecie, gdzie ró ne barwy i odcienie nauk

humanistycznych, cis ych oraz przyrodniczych nak adaj  si  na siebie, ka dy cz o-

wiek, w wi kszym lub mniejszym stopniu, nosi w sobie sw  w asn  koncepcj  „pro-

blemu dwóch kultur” i na swój sposób dwie kultury rozumie.

W bie cym roku mija 150 lat od og oszenia przez Karola Darwina jego prze-

omowego dzie a O powstaniu gatunków (The Origin of Species). Zapewne ta rocz-

nica i og oszenie roku 2009 Rokiem Darwina przyczyni y si  do rozpocz cia wiel-

kiej debaty mi dzy ewolucjonistami i kreatywistami, szczególnie w rodowiskach

naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiello skiego, w ramach

wspólnie zorganizowanych Warsztatów Metodologicznych Ewolucja wszech wia-

ta i ewolucja ycia. Jest oczywiste, e ze wzgl dów wiatopogl dowych i spo ecz-

nych dyskusja ta spowodowa a istotne implikacje w procesach edukacji w szero-

kim poj ciu, w czaj c masowe rodki przekazu.

W adys aw Misiak
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Niezwykle aktualna i istotna merytorycznie jest debata wokó  problematyki re-

latywizmu kulturowego jako wspó czesnego signum temporis, i tradycji oraz ci g-

o ci warto ci kulturowych. Najbardziej inspiruj ce idee i teorie wnosz  do tej de-

baty antropolodzy kulturowi, socjologowie kultury, historycy i kulturoznawcy.

Nale y tak e wymieni  „szko  brytyjskich studiów kulturowych”, reprezentowan

przez Chrisa Barkera, Angel  McRobbie, Charlesa Taylora, a z polskich badaczy

warto wskaza  na antropologów kulturowych Wojciecha Józefa Burszt  i Walde-

mara Kuligowskiego6.

Przedstawione debaty, które mia y ostatnio miejsce na uniwersytetach, nale y

traktowa  jako reprezentacje szerszego zakresu wielu jeszcze innych problemów,

które nurtuj  rodowiska uczonych.

4. Prze om XX i  XXI  w.  –  nowe k ie runki  p rzeksz ta ce  un iwer -

sy te tów. W sposób niew tpliwy wspó czesne przemiany, nast puj ce z niespoty-

kanym przyspieszeniem i w skali globalnej, s  g ówn  przyczyn  nowych wyzwa ,

przed którymi staj  uniwersytety. Konkurencyjny system gospodarki wiatowej

i w du ej mierze otwarty, jak to ma miejsce w pa stwach Unii Europejskiej, rynek

pracy wywo a y d enia uniwersytetów w wielu krajach, w tym i w Polsce, do wpro-

wadzania nowych kierunków teorii, bada  i istotnych zmian w procesach kszta -

cenia na poziomie studiów uniwersyteckich.

Koncepcja rozwojowa ogólnie okre lana mianem „gospodarki opartej na wie-

dzy” wymaga wprowadzania istotnych zmian w funkcjonowaniu wspó czesnych

uniwersytetów. W niedalekiej jeszcze przesz o ci jako  kszta cenia zapewniana

by a przez elitarny charakter tych uczelni, które rz dzi y si  w du ej mierze w spo-

sób niezale ny od zewn trznych uwarunkowa . Obecnie wspomniany kierunek

w szczególno ci rozwoju ekonomicznego, by sprosta  konkurencji mi dzy pa stwa-

mi, uprzywilejowuje nauki cis e, badania eksperymentalne i nowe kierunki cz ce

kilka dyscyplin dla rozwi zywania konkretnych problemów. Gospodarka oparta na

wiedzy stawia te  zadania przed naukami spo ecznymi, na przyk ad w dziedzinie sku-

tecznego zarz dzania wielkimi korporacjami, kultury organizacyjnej w zró nicowa-

nych narodowo zespo ach pracowniczych wielkich przedsi biorstw, optymalizacji

stosunków mi dzyludzkich w wielkich metropoliach wiatowych.

W dziejach uniwersytetów odnotowywano wiele okresów wspania ego rozwo-

ju nauki i dydaktyki jako wynik powsta ych warunków dla bezpo rednich kontak-

tów uczonych reprezentuj cych zró nicowane „narodowe szko y w nauce”, na styku

ró nych kultur. Bior c pod uwag  obecne uniwersytety w Polsce, umi dzynarodo-

wienie bada  i dydaktyki odbiega znacznie od poziomu uczelni europejskich, szcze-

gólnie anglosaskich. Og oszony w 2008 r. Raport o kapitale intelektualnym Polski

dostarcza wiele niepokoj cych danych o randze polskich uniwersytetów w porów-

naniu z najlepszymi uniwersytetami wiatowymi i europejskimi. Tylko dwa uni-

wersytety, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagiello ski, znalaz y si  w ród

500 najlepszych uniwersytetów w skali wiatowej. Natomiast pod wzgl dem roz-

Universitas scholarum et magistrorum. Uniwersytety mi dzy tradycj  i warto ciami....

6 W.J. Bursz t a, wiat jako wi zienie kultury. Pomy lenia, Warszawa 2008; W. Kul igowsk i,

Antropologia wspó czesno ci; wiele wiatów, jedno miejsce, Kraków 2007.
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woju technologii i poziomu innowacji polskie wy sze uczelnie, nie uwzgl dniaj c

osobno uniwersytetów, zajmuj  ostatnie miejsce w ród 27 krajów UE. Ranking

uczelni, których system kszta cenia odpowiada potrzebom konkurencyjnej gospo-

darki, wskazuje na 18 miejsce polskich uczelni w ród krajów UE7.

Istotna reforma systemu dydaktycznego w postaci trzystopniowego kszta cenia

w ramach tzw. Procesu Bolo skiego (licencjat plus magisterium oraz doktorat) nie

zosta a w sposób jednakowo przychylny przyj ta na polskich uniwersytetach. Wy-

niki bada  wskazuj , „ e nie ma przekonuj cych argumentów do wdra ania Pro-

cesu Bolo skiego na uczelniach o charakterze uniwersyteckim”8.

5. P róba  podsumowania. Od czasu opublikowania w 1994 r. ksi ki pt. Pa-

tologia i terapia ycia naukowego9 pog bi y si  niektóre negatywne procesy, a tak e

ukaza y si  nowe niepo dane zjawiska na uniwersytetach. Mo na tu wskaza , e

w wyniku wydatnego zwi kszenia si  liczby studentów, m.in. poprzez znaczny

wzrost studiuj cych zaocznie, pog bi a si  dysproporcja liczby pracowników na-

ukowych w stosunku do liczby studentów. Na wielu uniwersytetach trudno ci

finansowe wynikaj ce z ma ych nak adów pa stwa na szkolnictwo wy sze unie-

mo liwiaj  zatrudnienie zdolnych doktorantów, którzy uzyskawszy tytu  na uni-

wersytetach, trafiaj  do szkó  niepa stwowych.

Niezwykle szybkie zmiany w strukturze bada  i dydaktyce nast puj  w wyni-

ku doskonalenia si  i rozszerzania dost pu do rodków komunikacji elektronicz-

nej (np. Internet). Jak stwierdzi  Stefan Jackowski, „w wyniku jednej wizyty w po-

pularnym centrum handlowym, za stosunkowo niewielk  sum , maj c odpowiedni

wiedz , mo na stworzy  w domu warsztat pracy niewyobra alny jeszcze 15 lat temu

dla najbogatszych o rodków akademickich”10.

Wskazane ju  wymagania wobec uniwersytetów w niektórych aspektach powo-

duj  zbyt daleko id ce przeobra enia kszta cenia w kierunku nadmiernego prag-

matyzmu. Zmiany te mog  zagra a  tradycyjnej to samo ci uniwersytetów, prze-

kazywaniu uniwersalnej wiedzy, kszta towaniu postaw etycznych, warto ci kultury

humanistycznej.

Ujawni y si  niepokoj ce przypadki post powania karygodnego, moralnie wy-

magaj ce pot pienia, w postaci plagiatów dokonywanych nieraz przez uczonych

i wyk adowców, którym nie s  konieczne ci gle nowe publikacje, posiadaj  ju  bo-

wiem znacz cy dorobek naukowy.

Nie mo na dopu ci , a jest to zadanie ca ej spo eczno ci akademickiej, by wska-

zane negatywne procesy i zjawiska si  pog bia y, zagra aj  bowiem one jednej

z najwa niejszych misji uniwersytetów – wypracowywania wysokich standardów

naukowych i kszta cenia, b d cych wzorem dla uczelni innego typu.

W adys aw Misiak

7 Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespó  Doradców Strategicznych Prezesa Rady Mini-

strów, Warszawa 2008.
8 Uniwersytet a warto ci, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2007.
9 Patologia i terapia ycia naukowego, red. J. Go kowski, P. Kisiel, Kraków 1994.
10 S. Jackowsk i, Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej, „Nauka i Szkol-

nictwo Wy sze”, 2004, 1/23.


