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PROLOG

Biadania nad kondycją polskich uniwersytetów słychać z różnych stron 
w ostatnim czasie niemal bezustannie. Ich ton jest zróżnicowany: od chłodnych 
analiz, do wypowiedzi bardzo emocjonalnych. Wydaje się, iż świat naukowy 
wpada tu w swoistą kulturową pułapkę: aby być usłyszanym, trzeba wypowiadać 
się coraz ostrzej i bardziej ekspresyjnie, ale daremność tych wypowiedzi; głu-
chota na nie naszych ministrów pogłębiają frustrację, więc pojawiają się kolejne, 
jeszcze mocniejsze teksty, z których równie mało wynika, co z poprzednich. Tym 
bardziej, iż z najodważniejszymi nawet diagnozami nie idą w parze sensowne 
działania naprawcze, a przynajmniej przerwanie psucia uczelni i ludzi z nimi 
związanych. Co gorsza, ci którzy narzekają i/lub diagnozują kryzysy i upadki 
zarazem często się do nich przyczyniają, albowiem sami nie respektują reguł, 
których przestrzegania wymagają od innych. Tworzy się w ten sposób zaklęte 
i przeklęte koło Hioba, z którego trudno się wyzwolić.

FABUłA

Części właściwej, środkowej niniejszego tekstu po prostu nie ma., bowiem dia-
gnoza kondycji Uniwersytetu nieuchronnie doprowadziłaby do opisanego w prolo-
gu zjawiska – czyli narzekania. A to jest już rutynowe i – nade wszystko – nudne. 

EPILOG

Zaczynam zatem moją opowieść o Uniwersytecie bez utyskiwań, narzekań 
i żalów. Na co dzień oczywiście nie mogą się od nich, jak większość, powstrzymać, 
lecz wiem, że to stanowczo za mało. Wolę żyć i pracować w pewnym odrealnieniu, 
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czyli z wizją, która co prawda ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale do 
której jestem bardzo przywiązana i z całych sił w tych marnych czasach staram 
się ją podtrzymywać wraz z moim najbliższym otoczeniem, a zdarza się, iż nawet 
wbrew niemu. Spróbuję poniżej w kilku punktach ją przedstawić, a właściwie 
przypomnieć te postulaty dotyczące Uniwersytetu i jego społecznego funkcjo-
nowania, które – nie tylko moim zdaniem – stanowią o jego istocie. Oto one:

1.  NAUKA – jak powtarzam, być może za często –  studentom, doktorantom 
i młodszym współpracownikom to SUROWA i SROGA PANI. Wiele żąda, ale też 
i wiele daje. Żąda: nieograniczonego czasu, pokory, cierpliwości, pracowitości 
i dyscypliny oraz odwagi, a nade wszystko wyobraźni i twórczości. Daje: z jednej 
strony – frustrację i resentyment podobne do przerażającego doświadczenia 
Salieriego, ale – z drugiej strony – poczucie szczęścia, euforię w chwilach 
naukowych odkryć, zaś spokojne zaufanie i szacunek do siebie gdy okazuje się, 
że nasze kompetencje służą jakiemuś dobru wspólnemu i że potrafimy się nimi 
dzielić. Gdy się już jest uczonym, zwłaszcza w humanistyce, naukę uprawia 
się w każdym momencie życia, problemy nosi się ze sobą, męczą one i nieraz 
drażnią, ale w końcu można je rozwiązać – nawet po latach. Nie ma tu natomiast 
wiele miejsca na przerośnięte ego, przeszczepianie zachowań popkulturowych 
celebrities, na światopoglądowe mody pociągające na ogół za sobą nierzetelność 
i brak kompetencji albo nawet demontaż nauki jako osobnej prowincji znaczenia.

2.  WOLNOŚĆ – jak wielu uczonych z przeszłości (i niektórych żyjących 
w czasach współczesnych) podzielam opinię, iż wolności, którą daje uprawianie 
nauki, nie da się z niczym porównać. Właściwie też nie można jej jednostce 
odebrać i to jest w niej najwspanialsze. Jest to wartość, która potrafi wynagrodzić 
i zdominować niemal wszystko, co ważne w życiu. Dlatego trzeba jej starannie 
pilnować, zarówno w wymiarze poszukiwań naukowych (tu: ni granic, ni 
kordonów), jak i w wymiarze osobistym – nie ma bowiem ważniejszych powodów, 
by ulegać racjom innym niż merytoryczne i czasami (ale wcale nie jest to tak 
często, jak to się dzisiaj twierdzi), etyczne. Zinternalizowana wolność jest źródłem 
szacunku w nauce.

3.  OTWARTOŚĆ – równie wg mnie cenna jak wolność – to rzecz bardziej 
skomplikowana. Nie zawsze jest nawet potrzebna. Jednak sądzę, że nauczycielowi 
akademickiemu jest niezbędna, podobnie jak niezbędna jest w pracy zespołowej, 
która również bywa (gdy jest dobrze zaprojektowana) źródłem ogromnej 
satysfakcji; por. też pkt 10.
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4.  UNIWERSYTET jest ciągle dla mnie przede wszystkim wspólnotą 
uczących się i uczonych. Co istotne, jest to wspólnota, w której role te mogą 
się zamieniać, (mimo iż zasadniczo uczeni z określonego powodu winni 
zajmować w niej swoje uprzywilejowane pozycje). Najlepiej opisuje to znane 
hasło Niewidzialnego Uniwersytetu. Wskazuje ono na fakt, że słaba lub 
mocna wspólnota ciągle istnieje, mimo że czasami trudno ją dostrzec spod 
warstw formalno-biurokratycznych. Niezależnie od tego, jak bardzo postępuje 
instytucjonalizacja, ciągle pojawiają się dowody na istnienie Niewidzialnego 
Uniwersytetu. Mogą one być bardzo subtelne. Proszę się zastanowić, dlaczego 
na jednej obronie doktoratu Rada Naukowa rozmawia i czyta gazety, a na innej 
pilnie słucha? Dlaczego mimo nadania takich samych stopni, jednych doktorów 
habilitowanych się szanuje, a innych – tak sobie? Instytucja może mordować 
naukę na tysiące sposobów. Może nawet zniesławić i odebrać szacunek osobom, 
ale nie może go nakazać! I tu właśnie działa Niewidzialny Uniwersytet. Zasadą 
główną, która bez wyjątku procentuje w niezwykły sposób winno być, iż to 
instytucja służy wspólnocie, a nie na odwrót. I chociaż zdarza się to obecnie 
rzadko, to jednak twierdzę z ponad 35-letniego doświadczenia, że można tak 
funkcjonować, by ucisk instytucjonalny w stosunku do jednostek i grup uczonych 
był ograniczany do niezbędnego minimum.

5.  WSPÓLNOTA WARTOŚCI – należy w tym miejscu o niej wspomnieć 
także w innym, niż tylko ogólnym, kontekście nauki. Wspólnych wartości 
uczeni, godni tego miana, mają bowiem doprawdy niewiele. Są one wymienione 
w przyrzeczeniu studenckim, gdy rozpoczyna się studia, a potem w przysiędze 
doktorskiej. Dlatego nie sposób godzić się z tymi, którzy twierdzą np., iż 
dzisiaj socjologowie (w tym również PTS) nie powinni w debatach naukowych 
podejmować pewnych tematów z powodu zbyt zróżnicowanych światopoglądów 
(czytaj: żałośnie trywialnego upartyjnienia).

6.  WSPÓLNOTA UCZONYCH – najpierw zaznaczę, że nie można jej 
mylić ani z naukowymi dworami, ani z naukowymi mafiami1. Ta wspólnota to 
rozległa grupa, niekoniecznie powiązana dyscyplinowo czy instytucjonalnie. 
Spoiwem są w tym wypadku wartości nauki, o których napisałam wyżej, 
głęboko zinternalizowane. Jako generatory zachowań, tworzą one swoiste 
nawyki; z etycznego punktu widzenia uniemożliwiają np. zachowania niegodne, 

1 Na ten temat więcej w pracy: B. Fatyga (red.), M. Dudkiewicz, B. Kietlińska (współpra-
ca), Praktyki badawcze, Warszawa: ISNS UW, 2014, publikacja dostępna w Internecie na wolnej 
licencji, pod adresem: http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/praktyki_badawcze.pdf .
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nierzetelne i nieuczciwe nawet w sytuacji braku równie modnych dzisiaj, co 
nieskutecznych, kodeksów. Nić sympatii pojawia się tu jako efekt szacunku. Nie 
trzeba przechodzić na ty, by ją odczuwać.

7.  UCZONE JEDNOSTKI – ich podstawową charakterystykę stanowią pasja 
poznawcza i nieustająca chęć uczenia się. Zarazem są na ogół niekonwencjonalne: 
albo anarchiczne, albo na zewnątrz zbyt sztywne, albo celebrują publicznie swoje 
małe lub większe dziwactwa. Łącznie tworzą barwne grupy. Jako indywidua 
znajdują licznych naśladowców wśród opierzających się adeptów, zanim owi 
dorobią się własnych stylów i manieryzmów. W ten sposób można z niewielkim 
ryzykiem błędu po stylu myślenia, wypowiadania się, a nawet manierze mówienia, 
poczuciu humoru i sposobie ubierania się rozpoznać, kto od kogo pochodzi. 
Jednakże czytający te słowa w tym miejscu (jeśli nie wcześniej) mogą się 
obruszyć, bowiem może być i tak, iż opisanych w ten sposób osób w ogóle nie 
spotkały – por. niżej pkt 8. A zatem procesy naśladownictwa są w takim wypadku 
tylko reprodukcją nijakości.

8.  NIERÓWNOŚĆ – uczony to nie tylko, jak chciał Max Weber, zawód 
i powołanie. To rola niepewna, ponieważ zdolności, a zwłaszcza geniusz, nie 
zostały podzielone równo. Osób niezwykłych, które są tutaj wzorcami osobowymi, 
tak jak w innych dziedzinach życia, jest niewiele. Ważne zatem, jak mówił bohater 
jednego z moich ulubionych duńskich kryminałów, by przynajmniej uczciwie 
pchać swoją taczkę z miedzią, czyli być solidnym i rzetelnym rzemieślnikiem; 
jak najlepszym fachowcem. Nie każdy też miał szczęście, by rozpoznać własne 
powołanie i w naukę się po prostu zaplątał albo kunktatorsko uznał, że jest to 
sposób na spokojne, w miarę bezpieczne przeżycie. Koniec końców takie osoby 
są nosicielami resentymentu i są najczęściej nieszczęśliwe. Surowość nauki, jak 
wszelkiej twórczości, w sposób konieczny przeradza się tu w bezwzględność 
wyroków Niewidzialnego Uniwersytetu wobec tych, którzy twórczy nie są, bo 
nie umieją lub nie chcą. Łatwiej wybacza się tym, którzy umieją, a nie chcą. 
Nierówność jest w tę dziedzinę wpisana, więc trzeba z tym żyć i/lub cierpieć 
albo – im szybciej tym lepiej – uciekać gdzie indziej.

9.  STUDENCI – mitologia roczników mówi, iż są roczniki lepsze i gorsze. 
Zdrowy rozsądek podpowiada, że przy masowym kształceniu trudno oczekiwać, 
by każdy rocznik en masse składał się z jednostek miłujących naukę. Raczej 
wypada się cieszyć, jeżeli wśród owej masy znajdą się jedna, a może dwie osoby, 
które naprawdę warto uczyć w sposób reprodukujący reguły Niewidzialnego 
Uniwersytetu. Co do reszty – większości bardziej potrzebny jest, moim zdaniem, 
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terapeuta niż nauczyciel akademicki, bowiem zdecydowana część dzisiejszych 
studentów nie wie i nie rozumie, w co się pakuje, rozpoczynając studia (zwłaszcza 
na dwóch lub trzech kierunkach naraz); licznej grupie tych, którzy przypadkowo 
trafili na studia, potrzebna jest porządna i prawdomówna preorientacja zawodowa. 
Dopóki jednak znajdują się jednostki, o których napisałam wyżej, dopóty warto 
je uczyć i uczyć się od nich.

10.  PRACA NAUKOWA – to ona sprawiła, że moje życie ułożyło się 
inaczej niż to się zapowiadało. Szczęśliwie od 4 roku życia wiedziałam, co chcę 
robić: pracować naukowo, tak jak moi rodzice. W młodości uważałam jednak za 
najbardziej odpowiadającą mojemu charakterowi i zdolnościom pracę samotniczą 
i raczej na poziomie teorii niż badań empirycznych. Byłam bardzo nieśmiała 
i obcy ludzie napawali mnie lękiem. Późniejsza rzeczywistość okazała się jednak 
inna niż młodzieńcze plany. Dość późno odkryłam, że moje powołanie to badania 
terenowe, które dopiero prowadzą do teorii, że lubię tworzyć nowe metody 
i techniki badawcze oraz – i to było największą zmianą w stosunku do początków – 
że potrafię pracować zespołowo. Co więcej, dzięki wspaniałym ludziom, których 
spotykałam na mojej drodze (a trzeba dodać, że było wśród nich bardzo wielu 
studentów), wspólne uczenie się badań sprawiało mi i sprawia ogromną radość 
i satysfakcję. Dzisiaj, ponieważ nie mogę już liczyć na 30-osobowe grupy, które 
chciały ze mną pracować poza godzinami zajęć, muszę się zadowolić mniejszym 
zespołem. W Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, którą 
kieruję wraz z dr. Mariuszem Piotrowskim i mgr (już niedługo) Bogną Kietlińską, 
bezpośrednio z nami pracuje jeszcze 12 osób. A dalszych kilkadziesiąt z innych 
miast współpracuje w ramach właśnie tworzonej Sieci Badawczej. Ludzie 
z pierwszego zespołu, chociaż nikt im przecież tego nie każe robić, spotykają 
się regularnie co 2 tygodnie, od 2009 roku. W trakcie tych spotkań odbywają się 
zażarte niekiedy dyskusje merytoryczne, w których moje racje (mimo że jestem 
najstarsza i mam najwyższe stanowisko) nie zawsze wygrywają. Bo nie to jest 
tutaj najważniejsze, ale to, że owo grono entuzjastycznych dłubaczy lubi ze 
sobą pracować i się od siebie uczyć. Stąd przede wszystkim bierze się tytułowy 
optymizm Hioba. Dla mnie dzisiaj mój Niewidzialny Uniwersytet istnieje w tym 
zespole, a nie w formalnym miejscu pracy. 


