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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Szanowni Państwo,
Z końcem 2013 roku minie kadencja obecnej Rady Funduszu Rozwoju Humanistyki, którego utworzenie i działalność 

były z pewnością wielkim osiągnięciem całego środowiska polskich humanistów. Jest to – jak myślę – dobry moment,  
aby zastanowić się nad dalszym działaniem Funduszu i jeszcze raz przemyśleć potrzeby i priorytety.

Kilka tygodni temu zwróciłem się do kilkunastu osób (głównie członków PAU) z prośbą o wypowiedź w tej sprawie. 
Otrzymałem już szereg odpowiedzi; niektóre z nich znajdziecie Państwo w tym numerze „PAUzy”, który jest w całości temu 
poświęcony. Rozpoczynamy w ten sposób próbę refleksji, w wyniku której – mamy nadzieję – uda się sformułować główne 
potrzeby czekające na zaspokojenie oraz zadania czekające na podjęcie i rozwiązanie.

Licząc, że będzie to zaczyn szerszej dyskusji w środowisku polskich humanistów, serdecznie zapraszamy wszystkich 
czytelników PAUzy do zabierania głosu. Teksty, których objętość nie przekroczy standardów PAUzy, będziemy starali się  
zamieszczać w naszym tygodniku.

Z początkiem przyszłego roku Polska Akademia Umiejętności planuje publikację wszystkich tych wypowiedzi w formie 
książki. Myślę, że taka książka o potrzebach polskiej humanistyki jest bardzo potrzebna.

ANDRZEJ BIAŁAS

Globalny świat oczekuje od nas szybkiego transferu  
informacji i adekwatnego przekładu z języka na język, z za
chowaniem pełnej wartości semantycznej i estetycznej ory
ginału. W wypadku językoznawcy oznacza to przygotowanie  
algorytmów tzw. przekładu maszynowego, co wymaga ścisłej 
współpracy językoznawców i informatyków. Takie badania 
prowadzone są od dawna przez poważnych specjalistów  
w wielu ośrodkach naukowych, jednak rezultaty pokazują, 
że czeka nas jeszcze długa droga.

Jeśli chodzi o „aspekt IT” tych prac, czuję się absolutnie 
niekompetentna, jednak wydaje mi się, że mogę wskazać  
dwa typy badań, które mogą zbliżyć nas do celu. Są to bada
nia fundamentalne, prowadzące do lepszego poznania mecha
nizmów funkcjonowania tzw. języka naturalnego, a zarazem  
badania, które pomagają usprawnić dwie najważniejsze dzie
dziny tzw. językoznawstwa stosowanego: proces opanowy
wania obcego języka i wspomniany wyżej proces odkrywania 
dystynkcji relewantnych dla przekładu maszynowego.

Język to, jak wiadomo, tandem gramatyki i słownika.  
Tak się składa, że jedna z wyróżnionych przeze mnie dziedzin 
badawczych dotyczy przede wszystkim gramatyki, a druga 
przede wszystkim słownika.

W zakresie badań gramatycznych widzę potrzebę sys
tematycznych badań konfrontatywnych, ustalających system  
korelacji między językiem A i językiem B. Badania takie 
powinny być prowadzone wg formuły „od treści do formy”, 
a nie odwrotnie, i pokazywać, jakich środków używają oba 
języki dla wyrażenia tych samych, ewentualnie maksymalnie  
bliskich treści. Moje bogate doświadczenia z pracy ze stu
dentami Macedończykami, a także eksperymenty z ucznia

mi szkół podstawowych, mówią mi, że podejście „od treści” 
to jedyny sposób, aby zainteresować słuchaczy gramatyką. 
Zarazem jestem głęboko przekonana, że impulsy decydu
jące o ewolucji języka pochodzą właśnie z „continuum se
mantycznego”, a z kolei podział tego continuum zależy od 
właściwej danej kulturze konceptualizacji świata.

Druga linia badań, która wydaje mi się ważna, to ba
danie „życia wyrazów”, tj. śledzenie dróg derywacji seman
tycznej, czyli zmian i motywacji zmian znaczenia wyrazów, 
szerzenie nowych znaczeń w drodze derywacji formalnej, 
wreszcie dalsze zmiany znaczeń derywatów itp. Badania  
„motywacyjne” nie znają granic, natomiast szczególnie cieka
we rezultaty przynoszą badania języków blisko spokrewnio
nych, kiedy linię derywacji semantycznej możemy wyprowa
dzać z jednego postulowanego punktu wyjścia. Na gruncie  
słowiańskim badania tego typu odkrywają wiele relewantnych  
różnic w zakresie typu metaforyki, kierunków asocjacji, głę
bokich różnic kulturowych między Slańią łacińską i Slańią  
Orthodoxa, a jednocześnie pozwalają rekonstruować względ
ną chronologię kontaktów międzyjęzykowych i tzw. zmian 
kontaktowych.

Śledzenie nowych kierunków rozwoju badań lingwi
stycznych w Europie czy w Ameryce Północnej utwierdza 
mnie w przekonaniu, że nie jestem osamotniona w wyborze 
wskazanych wyżej priorytetów. Hasło „język jako zapis kul
tury” jest bardzo nośne w czasach, kiedy język okazuje się  
ciągle żywym źródłem istotnych odkryć nie tylko dla języko
znawców i antropologów kultury, ale i ważnym kluczem do 
badania form funkcjonowania naszego mózgu dla fizjologów  
i psychologów.

ZUZANNA TOPOLIńSKA
członek czynny PAU

Kuszące perspektywy w językoznawstwie?
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1. Na zaproszenie do debaty o potrzebach i planach 
polskiej humanistyki odpowiadam z miłą chęcią, bo jestem 
pod wrażeniem efektów dyskusji, którą Pan zainicjował  
w roku 2008 (m.in. na łamach „PAUzy Akademickiej”), a która 
zaowocowała powołaniem Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki. Aktualnie jestem właśnie jednym z beneficjen
tów funduszu.

2. Zakładam, że humanistyka definiuje fundamenty na
szej tożsamości w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. 
Humanistyka polska ma zadania podwójne: z jednej strony 
odpowiedzieć na wewnętrzne, polskie potrzeby poznawcze, 
formacyjne, edukacyjne i kulturowe, a z drugiej – uczestni
czyć w działaniach na forum szerszym, międzynarodowym, 
wnosząc wkład do wspólnoty ponadnarodowej, budując ob
raz Polski w świecie i utwierdzając naszą tożsamość.

3. Podstawowe są potrzeby poznawcze i zadania for
macyjne, kształtowanie ludzi myślących samodzielnie, krea
tywnych, światłych obywateli, mających poczucie wspólno
ty z regionem i narodem, a przy tym otwartych na świat.  
Aby humaniści mogli te zadania spełnić, muszą: po pierw
sze – podejmować problemy istotne, ważne dla wielu osób, 
społecznie potrzebne; po drugie – dysponować programami 
informatycznymi (sprzętem i oprogramowaniem), więc do
brym warsztatem badawczym; po trzecie – zaangażować 
najlepszą kadrę zarówno młodego, jak średniego i (dyskry
minowanego dziś przez decydentów) starszego pokolenia.

4. Humanistyka nie może uciec przed wyzwaniami prak
tycznymi, z których najważniejsze jest kształcenie młodej 
kadry, w tym zwłaszcza nauczycieli. Jeśli praca nad kształ
towaniem samoświadomości i poczucia więzi wspólnoto
wej zaczyna się w szkole, na wszystkich etapach edukacji,  
to wszystkie dyscypliny humanistyczne mają tu szczególną  
rolę do odegrania. Pilną potrzebą jest zharmonizowanie  
wiedzy akademickiej (w tym uniwersyteckich programów na
uczania) z programami szkolnymi, zwłaszcza na poziomie  
gimnazjum i liceum, w zakresie języka polskiego, historii,  
wiedzy o społeczeństwie i kulturze, filozofii, etyki. Trzeba wię
cej uwagi poświęcać podręcznikom szkolnym i akademickim.  
Przykład z bliskiego mi podwórka filologicznego: dostrze
gam rozziew między „tekstocentrycznym” charakterem nowej 
podstawy programowej (przyjętej przez MEN w roku 2008) 
w części dotyczącej przedmiotu „język polski” a brakiem 
solidnej tekstologii w programach filologicznych (zwłaszcza 
polonistycznych) na uniwersytetach.

5. Kulturowe funkcje humanistyki widzę w działaniach  
integrujących różne formy kultury i dających im antropologicz
ną interpretację. Taką scalającą rolę odgrywał do roku 1990 

tzw. program węzłowy i mająca syntetyzować jego wyniki  
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Niestety po wydaniu  
czterech tomów padła. Nie doczekał się realizacji tom po
święcony literaturze i gatunkom polskiego folkloru, nie doszło 
do opracowania tomu o mniejszościach narodowych w Pol
sce, utknął projekt opracowania słownika aksjologicznego, 
nie udało się zamknąć dwóch długofalowych przedsięwzięć  
słownikowych – Słownika języka Norwida i Słownika ludowych 
stereotypów i symboli. Z udziału w tamtym programie wy
niosłem jednak pewne doświadczenie, którym chcę się po
dzielić. Dotyczy ono zasad efektywnej organizacji badań,  
nie tylko przeprowadzania konkursów na granty i przydzie
lania środków, lecz organizowania całego procesu badawcze
go, w tym zwłaszcza odbioru wyników w formie otwartych  
sympozjów z udziałem wszystkich uczonych zainteresowa
nych tematyką. Zawiązane wtedy porozumienie między
uczelniane trwa do dzisiaj (jako tzw. Konwersatorium „JAK”). 
A jak dokonuje się dzisiaj rozliczania grantów? Decydujący 
głos mają urzędnicy i finansiści, a o merytorycznej wartości 
wyników mówi się mało albo wcale!

6. Jak promować nauki humanistyczne w dzisiejszej 
otwartej przestrzeni informacyjnej? Mówi się dużo o potrze
bie tłumaczenia polskich dzieł na języki obce. Oczywiście  
należy to robić, pamiętając jednak, że chłonność zagranicz
nego rynku jest ograniczona wieloma czynnikami. Moim zda
niem, szansą humanistów (polonistów zwłaszcza) na wejście  
w obieg międzynarodowy jest włączenie się do międzyna
rodowych zespołów oraz pozyskiwanie zagranicznych part
nerów do własnych projektów (ale muszą to być projekty 
innowacyjne, atrakcyjne).

7. Piszącemu te słowa marzy się stworzenie międzyna
rodowego konwersatorium (na wzór „Konwersatorium JAK”),  
w którego ramach byłby długofalowo rozwijany jakiś uzgodnio
ny program. Mogłyby to być – przykładowo – różnojęzyczne 
hasła do rozpoczętego przed laty słownika aksjologicznego  
i prowadzone badania porównawcze nad językowym obra
zem świata Polaków i szerzej – Słowian, z uwzględnieniem  
ich bliższych i dalszych sąsiadów. Wstępne działania w tym 
kierunku są nawet rozpoczęte1. Efektem może być w przy
szłości większe zainteresowanie środowisk zagranicznych  
pracami uczonych polskich, ale przede wszystkim wprowa
dzanie krajowych badaczy w międzynarodową sieć (network). 
Udział zagranicznych współpracowników wymagałby jednak 
większych pieniędzy na stypendia naukowe w Polsce (daje 
je czasem Kasa im. Mianowskiego) i zapewnienia możli
wości publikowania wyników wspólnych badań w językach 
kongresowych.

1 Otrzymałem grant NPRH na realizację tematu „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”. 
Zgłosiło się sporo chętnych do współpracy, z kraju i zza granicy.

Profesor dr hab. Andrzej Białas
Prezes PAU

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

JERZy BARTMIńSKI
członek korespondent PAU

Głos w dyskusji o polskiej humanistyce

Lublin, 15 września 2013

Zachowujemy oryginalną formę listu. (Red.)
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Zainicjowana i przeprowadzona przez PAU przed kilku 
laty dyskusja na temat sytuacji i potrzeb polskiej humanistyki  
przyniosła wymierne efekty, na przykład w postaci Narodowe
go Programu Rozwoju Humanistyki czy funduszów na reali
zację lub kontynuację kilku ważnych przedsięwzięć w dzie
dzinie humanistyki itp. Nie ulega jednak wątpliwości, że do
tychczasowe działania resortu nauki nie zaspokoiły nawet  
części potrzeb postulowanych przez środowisko naukowe za
proszone do owej dyskusji. Zachodzi więc konieczność jej  
wznowienia i powtórnego przedstawienia aktualnych potrzeb  
i planów naszej humanistyki. Dla każdego, kto pracuje w tej  
dziedzinie, jest oczywiste, że owa lista potrzeb będzie bardzo 
długa, nawet jeśli uwzględni się jedynie najpilniejsze z nich.

Jako autor tej wypowiedzi, która jest nie tyle głosem 
w dyskusji, ile glosą, nie będę się kusił o wyliczenie, a tym 
bardziej o opisanie braków i potrzeb naszej humanistyki,  
gdyż nie czuję się w tym zakresie dostatecznie kompetentny. 
Ograniczę się tutaj do jednego tylko aspektu sytuacji hu
manistyki w naszym kraju, a mianowicie do sprawy książek  
w polskich bibliotekach. W moim przekonaniu zagadnienie  
importu i zakupu książek i czasopism jest całkowicie niedo
cenione i niejako zepchnięte na margines wszelkich dyskusji. 
Tymczasem każdy, kto profesjonalnie zajmuje się huma
nistyką, wie z własnego doświadczenia, że bez książek  
i czasopism, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, żadną 
miarą nie można się obejść.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja w tym zakresie? 
Nie popadając w przesadę, można stwierdzić, że mamy  
do czynienia z całkowitą zapaścią, jeśli chodzi o wyposa
żenie naszych bibliotek w książki z dziedziny humanistyki. 
Nie trzeba nawet operować tutaj liczbami zakupionych przez 
biblioteki naukowe książek, ani sumami, jakie wydatkowano 
na ten cel, by uświadomić sobie, jak głęboka jest ta zapaść  
i jak wielka katastrofa dotknęła nasze biblioteki, a w kon
sekwencji polską humanistykę. Wystarczy przejrzeć kompu
terowe katalogi nabytków Biblioteki Narodowej w Warszawie  
czy Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z ostatniego dwu
dziestolecia, aby zorientować się, jak ogromne, niemal niewy
obrażalne są owe braki. Inne biblioteki, z uniwersyteckimi 
włącznie, przedstawiają się z tego punktu widzenia o wiele 
bardziej rozpaczliwie.

Należy tu wyraźnie powiedzieć, że o ile do końca lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku nakłady na import ksią
żek z krajów „kapitalistycznych” były kompromitująco niskie, 
o tyle w zasadzie nie brakowało pieniędzy na zakup przez 
biblioteki naukowe książek na rynku krajowym. Od przeszło 
dwudziestu lat można obserwować załamanie w jednym  
i drugim zakresie. Jeśli idzie o import książek z dziedziny 
humanistyki, nie waham się powiedzieć, że docierają one 
do naszych bibliotek jedynie w ilościach śladowych i przy
padkowo; chronicznie brakuje także pieniędzy na książki 
wydawane w kraju.

Władze uczelni i innych instytucji naukowych, chcąc  
niejako usprawiedliwić swoją bierność i bezradność w spra
wie dopływu książek, posługują się twierdzeniem, że ich brak 
może być z powodzeniem rekompensowany przez media  
elektroniczne, które umożliwiają dostęp do książek i czaso
pism krajowych i zagranicznych. Jest to jednak twierdzenie 
częściowo tylko prawdziwe, gdyż jedynie niewielka część  
publikacji naukowych jest dostępna przez internet, przy czym 
wiele z nich dopiero po wniesieniu odpowiedniej, często 

dość wysokiej opłaty. Pomijam tu kwestię samego sposobu 
korzystania z tradycyjnych książek papierowych i wirtual
nych.

Zatrważające ubóstwo naszych bibliotek naukowych 
szczególnie daje się we znaki w dziedzinach, które mają 
z natury charakter międzynarodowy. Jedną z nich jest  
par excellence filologia klasyczna, którą zajmuję się czynnie 
od blisko 60 lat. O ile jeszcze w latach pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych XX wieku praca badawcza – pomimo po
ważnych braków z okresu okupacji – była wciąż do pewnego 
stopnia możliwa w oparciu o polskie zasoby biblioteczne,  
o tyle w kolejnych dziesięcioleciach sytuacja pogorszyła się 
tak bardzo, że nawet dla napisania artykułu na poziomie 
współczesnej nauki światowej niezbędny stał się przynaj
mniej kilkutygodniowy pobyt w jednej z dobrych bibliotek  
zachodnich, np. w Wiedniu, Rzymie, Londynie. Przygoto
wanie obszerniejszej rozprawy wymaga już wielomiesięcz
nej kwerendy bibliotecznej w którejś z bibliotek europejskich  
czy amerykańskich. Nie trzeba dodawać, iż uzyskanie sty
pendium czy grantu na tego rodzaju wyjazd i pobyt zagra
niczny jest w wielu przypadkach bardzo trudne i dla wielu 
badaczy wręcz nieosiągalne.

Opisana w największym skrócie sytuacja nie ma cha
rakteru przejściowego, ale jest od kilku dziesięcioleci sta
nem utrwalonym, spetryfikowanym, z którym, jak się wydaje, 
humanistyczne środowiska naukowe de facto się pogodziły  
i uznały niemal za normalny. Dowodzi tego brak jakichkolwiek 
protestów czy choćby tylko stanowczych propozycji zmian  
i poprawy. Z drugiej strony, władze resortu nauki i szkolnic
twa wyższego nie tylko nie podjęły dotąd żadnych prób po
lepszenia sytuacji uczelnianych, wydziałowych czy instytu
towych bibliotek humanistycznych, przede wszystkim przez 
zwiększenie nakładów finansowych, ale wręcz przeciwnie 
– od szeregu lat prowadzą absurdalną politykę uprzywilejo
wania wydziałów technicznych, dla których problem książek 
naukowych ma w praktyce drugorzędne znaczenie.

Z katastrofalnym brakiem podstawowych książek i cza
sopism z zakresu humanistyki w polskich bibliotekach nau
kowych łączy się zjawisko likwidacji lub zawieszenia wielu  
cennych serii wydawniczych i publikacji ciągłych, jak np.  
„Biblioteka Narodowa” wydawana przez Ossolineum czy  
„Biblioteka Antyczna” wydawnictwa Pruszyński i Ska. Szcze
gólnie dotkliwym uderzeniem w polską humanistykę było  
zamknięcie w roku 2012 Wydawnictwa Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich, które od dwóch stuleci było wręcz jej ostoją 
czy fundamentem. To właśnie ta oficyna publikowała w serii  
„Biblioteka Narodowa” najlepiej opracowane naukowo, naj
cenniejsze wydania dzieł dawnych i współczesnych pisarzy  
polskich oraz znakomite przekłady klasyki literatury światowej.  
W tej właśnie oficynie wydawano serie monografii historycz
noliterackich, historycznych, kulturoznawczych itp., których  
wartość naukową gwarantowały same nazwiska autorów –  
najwybitniejszych reprezentantów danej dyscypliny. Ogromną 
stratą dla humanistyki polskiej było wycofanie się wydawców  
z publikowania różnego rodzaju bibliografii, jak np. bezcennej 
„Polskiej Bibliografii Literackiej” czy „Antyku w Polsce”.

Publikacją prac z dziedziny humanistyki obecnie zaj
mują się niemal wyłącznie wydawnictwa wyższych uczelni,  
z uniwersytetami na czele, oraz Polska Akademia Umiejęt
ności i Polska Akademia Nauk. Nie można ukrywać faktu,  
iż są to w przeważającej mierze dotowane prace awansowe 

Glosa do problemu 
współczesnej humanistyki polskiej
StAniSłAw StAbryłA

►
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o bardzo niskich nakładach, często niemal niezauważalne 
na rynku księgarskim i eo ipso nie mogą one wywierać 
większego wpływu na rozwój naszej humanistyki.

Jeśli mowa o rynku księgarskim, to jest on od wielu już 
lat zdominowany przez bezwartościowe w większości publi
kacje, tłumaczone z różnych języków. Niewiele jest wśród 
nich pozycji, które istotnie zasługują na wprowadzenie  
do naszych bibliotek naukowych. Można śmiało stwierdzić,  
że wybitna, czy nawet bardzo wybitna, praca humanistyczna,  
jeśli nie uzyskała trudno osiągalnej obecnie dotacji, nie ma 
szans trafić na nasz rynek księgarski, gdyż żadne wydaw
nictwo komercyjne nie zaryzykuje dzisiaj opublikowania 
rozprawy, która niejako z góry skazana jest na deficytowy 
rezultat finansowy.

Do jakich wniosków upoważniają powyższe pobieżne 
uwagi na temat książki w dzisiejszej humanistyce polskiej? 
Nie ulega wątpliwości, iż konieczne jest przeprowadzenie 
w tym zakresie bardzo poważnych zmian, które radykalnie 
uzdrowiłyby sytuację zarówno w bibliotekach naukowych, 
jak i na rynku księgarskim. Za realizację tych zmian, które 
będą wymagały znacznych nakładów, odpowiedzialny może 
być jedynie resort nauki i szkolnictwa wyższego jako dys
ponent środków budżetowych i aparatu administracyjnego, 
który zamiast zadręczać pracowników naukowodydaktycz
nych coraz to nowymi i bardziej skomplikowanymi wzorami 
obowiązujących syllabusów, powinien wreszcie z pomocą 
profesjonalnej kadry bibliotecznej zająć się poprawą opła
kanego stanu bibliotek humanistycznych w Polsce.

STANISŁAW STABRyŁA
członek czynny PAU

Kiedy wywołujemy temat humanistyki trzeba rozważyć 
trzy aspekty.

1. Aspekt zawodowy: przygotowywanie kompetentnych 
nauczycieli języka i literatury polskiej i obcej oraz historii 
narodowej na tle przemian cywilizacyjnych w świecie, co jest 
bardzo potrzebne wobec szalonych pomysłów genderowych  
i innych, zmierzających do anihilacji arcydzieł naszej literatu
ry w szkole, a co za tym idzie do zerwania ciągłości tradycji 
narodowej i kulturowej. Jednak rolą nauczyciela nie byłaby  
prostacka propaganda, wyśmiewana przez Gombrowicza  
czy Mrożka, ale rozumne przedyskutowanie i wyważenie  
naszych i cudzych racji w dziejach, jak i pokazanie polskie
go wkładu do literatury światowej, której przedstawiciele też 
niech się pojawią na horyzoncie ucznia. Kult tego, co nasze,  
powinien otwierać na to, co cudze, jeśli warte uwagi. Dlatego 
kanon lektur (rozumnie ułożone antologie?) należałoby usta
lać bardzo starannie, z uwzględnieniem szerokiego spectrum 
arcydzieł swoich i obcych.

2. Aspekt materiałowy: zachowanie, opisanie i udostęp
nianie zasobów, tj. skarbów kultury. Dziś dotyczyłoby to 
m.in. pilnie potrzebnej cyfryzacji trudno dostępnych druków 
dawnych. Papier XIX i XX wieku rozsypuje się w palcach 
czytelników; jeszcze parę lat i takie czasopisma jak kra
kowski „Czas”, jak „Przegląd Polski”, organ twórców Aka
demii Umiejętności, przestaną istnieć. Przeniesienie do
robku przeszłości do internetu zaktywizowałoby bogactwa 
dzisiaj zamrożone na półkach. Należałoby w systematyczny,  
zorganizowany sposób dokonać tej translatio studii na biur
ka historyków, polonistów, wreszcie gorliwych czytelników, 
pozostawiając tradycyjnym bibliotekom rolę (nb. bardzo 
ważną) archiwalnego depozytu – sui generis żelaznej re
zerwy. Pracę tę świat anglosaski wykonał już dawno. Dziś 
np. możemy korzystać z angielskich czasopism relacjonu
jących choćby Powstanie Listopadowe u siebie w domu – 
przez komputer. A Project Gutenberg wprowadza arcydzieła  
literatury światowej na biurko każdego posiadacza kompu
tera.

3. Aspekt trzeci: troska o rozwój duchowy Człowieka. 
Człowieka myślącego nad sobą i nad światem, w którym  
przyszło mu istnieć. Aspekt ten dotyczy poniekąd „dostojeń
stwa uniwersytetu”, o czym w „Perspektywach Kultury” piszą  
Tomasz Gąsowski, Bogdan Szlachta i Lucjan Piela. Zadbaj
my o stworzenie warunków, by mogła rozkwitać i szerzyć się  
refleksja na jak najwyższym poziomie, refleksja nad kon
dycją ludzką w czasach przyspieszonego postępu wszelkich 
nauk szczegółowych, zarówno nauk społecznych jak i nauk  
ścisłych, oraz wszelkich technik, dających nam coraz większą 
władzę nad przyrodą. Ale – co niepokojące – dających też 
(poprzez możliwość rozmaitych manipulacji) coraz większą 
władzę nad Człowiekiem, nad zbiorowością, nad nami sa
mymi, a przez to wywołujących lawinę nieprzeczuwanych 
dawniej zagrożeń.

Otóż te wszystkie okoliczności niechby stały się przed
miotem bezinteresownej debaty. Bezinteresownych studiów 
prowadzonych przez elity intelektualne w pełni samoświa
dome, tj. nieulegające żadnym presjom: opinii, środowiska,  
mediów, polityki, kapitału, narodowości etc. Zgodnie ze sło
wami doktorskiej przysięgi: non sordidi lucru... (nie dla brud
nych zysków ani dla zdobycia czczej sławy, lecz aby bar
dziej krzewić się mogła prawda i zabłysło jaśniej jej światło,  
od którego szczęście rodzaju ludzkiego zależy).

Anglosasi studia takie nazywali liberal education, w na
wiązaniu do średniowiecznego terminu artes liberales. W su
mie były to studia nieprowadzące do lukratywnego zawodu, 
ale pogłębiające rozumienie jawnych i skrytych zawiłości  
ludzkiego bytowania, uczące Mądrości, przestrzegające przed 
Hybris/Pychą rozumu.

A więc jakby uniwersytet dla wybranych? Dla Strażników 
Skarbu? Ascetów żywiących się szarańczą i miodem dzikich 
pszczół? Proroków wołających na puszczy? Tych, co wy
biorą nocne czuwanie w celi, gdy na placach bezrozumnie 
weselą się tłumy?

Czy wolno marzyć o studium tego typu? Na wzór sokra
tejskiej szkółki mądrości skupionej wokół Mistrza? Albo be
nedyktyńskich mnichów?

JAN PROKOP
członek korespondent PAU
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