
J A N  S O W AJ A N S O W A

„Polacy są piwo, które kisa z przodku, a potem za wodę stoi”.P l i któ ki dk t d t i”

Jan Zamoyski

Przekrojowe spojrzenie na historię kultury pokazuje, że bywają epoki, które naj-

chętniej i najpełniej wyrażają siebie w określonym medium ekspresji artystyczno-

-estetycznej. Starożytność wypowiada się przede wszystkim przez słowo – pisa-

ne, jak w epopei, lub zainscenizowane, jak w tragedii – średniowiecze to epoka 

katedr. Quattrocento utrwaliło się w naszej zbiorowej pamięci w postaci ikonicz-

nych obrazów, jak choćby tego z Narodzin Wenus Botticellego, wiek XIX należy 

do realistycznej powieści, XX stulecie mówi przede wszystkim fi lmem, a współ-

czesność – serialami i grami komputerowymi. W każdej z epok mamy, rzecz jas-

na, wybitne realizacje z różnych (a najczęściej wszystkich) dziedzin twórczości: 

Dyskobola Myrona, Pieśń o Rolandzie, katedrę Santa Maria del Fiore we Floren-

cji, francuski impresjonizm, Fontannę Duchampa czy londyński The Shard. Nie 

ujmując nic z wartości tych i wielu innych realizacji, nie sposób jednak oprzeć się

wrażeniu, że estetyczny duch epoki – Zeitgeist – jest po prostu gdzieś indziej.t
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Po co o tym piszę? Czy coś nam to mówi o uni-
wersytecie? Wydawałoby się, że trudno o świat
odleglejszy od akademickich murów niż to, co
zobaczyć można we współczesnych serialach
lub przeżyć w grach komputerowych. Czy ktoś
widział kiedyś uniwersytecki odpowiednik Ro-
dziny Soprano albo grał w akademicki Half Life?
Jak w ogóle te formy ekspresji mają się do świata 
akademickiego? W pierwszym odruchu wydaje
się, że diagnozy stanu współczesnego uniwersy-
tetu trzeba poszukiwać gdzieś indziej. Pierwsza 
myśl nie zawsze jest jednak – wbrew powiedze-
niu – myślą najlepszą. Tak się bowiem składa, że
jedną z najtrafniejszych diagnoz kondycji współ-
czesnego świata akademickiego proponuje właś-
nie gra. Jest nią Virtual U, stworzony pod koniecUU
lat 90. ubiegłego stulecia symulator uniwersytetu
pozwalający wcielić się w jego menedżera. Na po-
ziomie interfejsu i mechaniki gra przypomina nieco
znane produkcje z głównego nurtu, takie jak serie
SimCity czy Tropico. Rozgrywka polega na zarzą-
dzaniu uczelnią wyższą i uzyskaniu jak najlepszego
rezultatu w dwóch wymiarach: dochodu fi nansowe-
go oraz zadowolenia Rady Powierniczej (Board of ((
Trustees). Sprowadza się to w zasadzie do obsługis
w rzeczywistości wirtualnej dwóch, mówiąc języ-
kiem Deleuze’a i Guattariego, strumieni (les fl ux):x
danych napływających na biurko menedżera oraz
pieniędzy wypływających z budżetu na skutek jego
decyzji. Ostatecznie wybory dotyczące kierunku
rozwoju uniwersytetu kodowane są przede wszyst-
kim w tym drugim strumieniu, czyli w przepływie
pieniędzy, co mówi otwarcie jeden z twórców gry: 
„Każda decyzja przekuwana jest, bezpośrednio lub
pośrednio, na dochód lub wydatek. Zastanawiając
się nad tym, jak prowadzić uniwersytet jako sy-
stem, doszliśmy do wniosku, że nie ma na to lep-
szego sposobu niż proces rocznego budżetowania.
Przejrzysty ogląd całości instytucji gracz lub rektor
może uzyskać jedynie przez pryzmat przepływów 
pieniężnych”1.

1 M. Bousquet, Administracyjny panel kontrolny, przekł. 

A. Wojczyńska, [w:] J. Sowa, K. Szadkowski (red.), Edu-factory.
Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Kraków 2011,

s. 88–89.

Dla kogoś wychowanego – jak znakomita większość
z nas, Polaków i Polek – w etosie ujmującym uniwer-
sytet jako przedsięwzięcie o zasadniczo misyjnym
charakterze takie postawienie sprawy wydaje się
przynajmniej cyniczne, a może nawet skandaliczne.
Niezależnie od tego, jaką konkretnie misję miałby 
pełnić uniwersytet – dbać o ciągłość kultury naro-
dowej, działać dla dobra ojczyzny, wykonywać pracę
u podstaw służącą oświeceniu, rozwijać krytyczne
myślenie czy cokolwiek innego – trudno byłoby 
nam się zgodzić, że najlepszy obraz kondycji uczel-
ni wyższej daje spojrzenie na nią „przez pryzmat
przepływów pieniężnych”. Jednak w świecie real-
nie subsumowanym pod kapitał czy też w świecie
doskonale utowarowionym, od którego realizacji,
również w Polsce, dzieli nas już bardzo niewiele, nie
ma innej perspektywy spojrzenia na uniwersytet niż
oglądanie go przez pryzmat przepływów strumieni
pieniężnych. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę
Marks, bardzo trzeźwy i rzeczowy badacz społecz-
ny, gdy na stronach Kapitału przyrównywał uniwer-
sytet do fabryki kiełbasy2.

Virtual U, chociaż instruktywne i inspirujące, UU
przedstawia niepełny obraz sytuacji, w której się
współcześnie znajdujemy, bo brak w nim spojrzenia 
bardziej systemowego, czyli uwzględniającego po-
zycję danego uniwersytetu w sieci relacji z innymi
uczelniami znaną w (neo)liberalnym dyskursie pod
hasłem rankingów. Obsesja rankingowania, a w tym
celu poddawania wszystkiego tak zwanym bench-
markom, jest powszechną przypadłością neolibe-
ralnego kapitalizmu wynikającą wprost z przyjętego
w nim modelu zarządzania3. Jeśli celem, do którego
dążymy, jest wydajność, to ową wydajność trze-
ba zoperacjonalizować i zmierzyć. Sama ta zasada 
sprawia, że tylko określony rodzaj procesów i wyni-
ków może być poddany ewaluacji. W zeszłym roku
w czasie dyskusji wywołanej decyzją władz Uniwer-
sytetu w Białymstoku o likwidacji studiów fi lozofi cz-

2 K. Marks, Kapitał, MED, t. 23, Warszawa 1967, s. 603.
3 Zob. I. Bruno, Zarządzanie kreatywnością społeczną przez

benchmarking. Od mechanizmu Xeroxa do „innowacyjnej 
Europy”, przekł. A. Wojczyńska, [w:] J. Sowa i in. (red.), Wieczna
radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, 
Warszawa 2011, s. 239–253.
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nych podnoszono argument kulturotwórczej funkcji
ośrodków prowadzących studia humanistyczne. Jest
to argument bezspornie sensowny nawet na pozio-
mie czysto empirycznym, a nie tylko aksjologicznym:
studenci i studentki oraz absolwenci i absolwentki 
studiów humanistycznych, jak również ucząca na 
nich kadra, stanowią grupę czytelników i czytelni-
czek ambitniejszej prasy, widzów teatralnych, osób
zwiedzających muzea lub galerie i tym podobne. 
Wykształcenie humanistyczne można potraktować
też jako element edukacji obywatelskiej. Współczes-
ne demokracje są wspólnotami komunikacyjnymi,
w których ucieranie się opinii publicznej za pośred-
nictwem mediów jest niezbywalnym elementem ży-
cia politycznego. Uczestnictwo w debacie publicznej
– tak bierne, jak i czynne – wymaga posiadania okre-
ślonych kompetencji w posługiwaniu się dyskursem:
odczytywania argumentów, analizy rozumowania,
posługiwania się przykładami oraz kontrprzykła-
dami i tak dalej. Taka wiedza jest częścią każdego
wykształcenia humanistycznego (a przynajmniej 
powinna być, jeśli kształci się dobrze), a kto ją po-
siada, jest lepszym, bo sprawniejszym uczestnikiem
bądź uczestniczką wspólnoty komunikacyjnej zwa-
nej demokracją liberalno-parlamentarną. 

Problem polega oczywiście na tym, że to wszystko
jest równie oczywiste, co trudne do zoperacjonalizo-
wania, czyli przełożenia na konkretne, obserwowal-
ne zjawiska empiryczne, nie mówiąc już o kwantyfi -
kacji. Co uznać za empiryczny wyznacznik stopnia 
rozwoju kultury obywatelskiej i realizacji przez uni-
wersytety misji kulturotwórczej, aby poddać ten
aspekt działania uczelni benchmarkom i uwzględnić 
go w rankingach? Nie może być to wskaźnik zbyt
abstrakcyjny lub pośredni, bo one opierają się na 
skomplikowanych modelach spekulatywno-inter-
pretacyjnych i nie nadają się do porównań, zwłaszcza 
w skali globalnej, co jest obsesją (neo)liberalizmu
(wydajność musi być zawsze oceniana porównaw-
czo, a za wskaźnikami wydajności idą inwestycje,
więc inwestorzy chcą wiedzy jak najpewniejszej, to
znaczy jej bliskiego przystawania do empirii). Prze-
łożenie na język obserwacyjny pewnych treści i po-
jęć teoretycznych – i do tej grupy zdecydowanie na-
leżą takie kwestie jak „rozwój kultury obywatelskiej”

czy „realizacja misji kulturotwórczej – jest po pro-
stu niezwykle trudne. Nauki humanistyczne, takie 
jak psychologia i socjologia, odkryły to ponad wiek 
temu, a kwestia ta stała się jednym z głównych te-
matów najpierw przełomu pozytywistycznego (ba-
dajmy tylko to, co da się zoperacjonalizować, czyli 
wylewajmy dziecko z kąpielą), a później antypozy-
tywistycznego (ratujmy dziecko!). Oczywiście (neo)
liberalni reformatorzy nie zaprzątają sobie głowy 
tego typu problemami. Ich rozumowanie jest proste 
i pragmatyczne: musi istnieć mierzalna empirycznie 
podstawa oceny wydajności przedsięwzięć, na które 
wydajemy pieniądze (czyli w które inwestujemy, jak 
mówi (neo)liberalna nowomowa). Co zrobić, gdy 
to, co w danym przedsięwzięciu jest najistotniejsze, 
pozostaje też niemierzalne? To proste: uczynić na-
jistotniejszym to, co mierzalne! Oto cała tajemnica 
stojąca za rankingami uczelni i punktacjami za pub-
likacje, które stały się fetyszem obecnych reform, 
nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że rankingi te 
odwołują się do miar co prawda rzetelnych – czyli 
takich, które dobrze mierzą to, co mierzą – jednak 
nietrafnych, bo poddających pomiarowi nie to, o co 
w edukacji i badaniach chodzi4. Wszystko, co opera-
cjonalizacji i pomiarowi łatwo się nie poddaje, jest 
zupełnie z rozumowania (neo)liberałów eliminowa-
ne – ani tego nie wspierają, ani z tym nie walczą. Po 
prostu ich to nie obchodzi. Nie jest więc prawdą, że 
mamy w Polsce wojnę z humanistyką. Nikt aktywnie 
z nią nie walczy, nikomu nie zależy na jej zniszczeniu. 
Ona po prostu mało kogo obchodzi, bo nie ma z niej 
kwantyfi kowalnych, mierzalnych i poddających się 
porównywaniom korzyści, a w szczególności nie da 
się wykazać jej znaczenia dla wzrostu PKB. 

Za takim wyborem nie stoi jednak żadna sensow-
na aksjologia społeczna czy kulturowa, ale jedynie 
aksjologia i ontologia rynku – jeśli wszystko, rów-
nież edukacja, ma być towarem, to trzeba ustanowić 

4 Zob. K. Szadkowski, Społeczne konstruowanie doskonałości 
w warunkach kapitalizmu akademickiego, „Ethics in Progress”

1/2015); Ch. Lorenz, The Metrification of ‘Quality’ and the Fall
of the Academic Profession, „The Oxford Magazine”, January 

2015, s. 7–12, R. Werner, The Focus on Bibliometrics Makes
Papers Less Useful, 13.01.2015, Nature, http://www.nature.

com/news/the-focus-on-bibliometrics-makes-papers-less-

useful-1.16706 (15.04.2015).
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uniwersalne reguły oceny wydajności. Bez nich nie
da się ustalić zyskowności inwestycji fi nansowych,
co jest dla posiadaczy kapitału kwestią absolutnie
podstawową. Nie jest nią, rzecz jasna, dla tych, któ-
rzy oczekiwaliby od uniwersytetu realizacji misji
kulturotwórczej czy prowadzenia edukacji obywa-
telskiej. Nie oni mają jednak dziś w Polsce decydu-
jący wpływ na kierunek zmian w polityce naukowej.
Jest symptomatyczne, że raport o kondycji polskiej
nauki i uczelni wyższych MNiSW zamówiło kilka 
lat temu nie u badaczy z Instytutu Filozofi i i Socjo-
logii PAN i nie, na przykład, w Fundacji im. Stefana 
Batorego, ale w fi rmie Ernst & Young zajmującej się
doradztwem biznesowym.

Uważna czytelniczka zwróciła może uwagę na fakt,
że na początku tekstu sygnalizowałem istotność
seriali oraz gier komputerowych dla zrozumienia 
współczesnego świata społecznego i kultury, tym-
czasem odwołałem się jak na razie tylko do przy-
kładu jednej gry. Co z serialami? No właśnie, życie
akademickie, w przeciwieństwie do intryg wielkiej
polityki (House of Cards(( ), narkotyków (s Breaking((
Bad, dd Weeds), świata reklamy (s Mad Men(( ) czy nawet
życia codziennego amerykańskich przedmieść (De-((
sperate Housewives), nie doczekało się zaintereso-s
wania ze strony twórców seriali. Ale sytuacja nie jest
beznadziejna – nie ma co prawda serialu o współ-
czesnym uniwersytecie, ale jest serial o (mówiąc
ogólnie) neoliberalnych mechanizmach zarządza-
nia instytucjami publicznymi. I to serial nie byle
jaki, na mojej prywatnej liście seriali zajmujący nie-
kwestionowaną pozycję numer 1, a mianowicie The
Wire, znany w Polsce pod bezsensownie sensacyj-
nym tytułem Prawo ulicy. Główny bohater, James
McNulty, szeregowy policjant zajmujący się prze-
stępczością zorganizowaną, usiłuje za wszelką cenę,
pomimo biurokratów przeszkadzających mu w tym
na każdym kroku, wykonywać swoją pracę, czyli ła-
pać przestępców. Przełożeni nie podzielają jednak 
przekonania, że na tym właśnie polega praca poli-
cji. Ich cel jest inny – dobrze wypaść w rankingach,
a szczególnie w ich dwóch odmianach: medialnych
wskaźnikach uwagi i widzialności (cel polityków)
oraz w statystykach wydajności, czyli wykrywal-
ności przestępstw w stosunku do wydatkowanych

pieniędzy (cel biurokratów). Serial pokazuje w mi-
strzowski sposób porażkę takiego neoliberalnego
podejścia do misji instytucji publicznych. Wieńczy 
go piramidalne kuriozum piątego sezonu, w którym
McNulty, aby prowadzić dochodzenie w bardzo
skomplikowanej, czasochłonnej i mało spektaku-
larnej, jednak niezwykle ważkiej sprawie, musi wy-
myślić i zaaranżować serię – pozornych oczywiście
– przestępstw popełnionych przez nieistniejącego
mordercę-psychopatę, bo tylko na tego typu docho-
dzenia może dostać od swoich przełożonych środki.
Te ostatnie później, po cichu, przekazuje swoim ko-
legom i koleżankom, zatrudniając ich na niby przy 
fi kcyjnym śledztwie dotyczącym nieistniejącego
seryjnego mordercy, w rzeczywistości wykorzystu-
jąc jednak ich pracę do prowadzenia faktycznego
dochodzenia w sprawie, która ich przełożonych
w ogóle nie obchodzi. Historia seryjnych morderstw 
okazuje się jednak tak bardzo przykuwać uwagę
mediów i polityków, że McNulty zostaje zmuszony 
do podjęcia próby rozwiązania zagadki przestępstw,
o których wie, że nigdy do nich nie doszło. Kłam-
stwo przerasta samego kłamcę i staje się czymś, bez
czego nie da się już w ogóle żyć.

Dekonstrukcja i krytyka neoliberalnych metod za-
rządzania jest w The Wire przeprowadzona w bar-
dziej złożony i wszechstronny sposób. Nie chcę jed-
nak psuć przyjemności oglądania serialu tym
czytelnikom i czytelniczkom, którzy go jeszcze nie
widzieli, nie będę więc przytaczał zbyt wielu szcze-
gółów fabuły. Właściwie ten jeden przykład wystar-
czy, aby pokazać, o co chodzi. Sytuacja pracowników 
i pracowniczek akademickich jest dość podobna:
samo dobre wykonywanie naszej pracy zdecydowa-
nie nie wystarcza politykom i biurokratom. Musimy 
robić to tak, abyśmy my sami i instytucje różnych
szczebli i rodzajów – wydziały, uczelnie, instytuty 
badawcze, wreszcie cały sektor akademicki jako
odpowiedzialny, zdaniem wielu polityków, za niedo-
statki w innowacyjności polskiej gospodarki – wypa-
dali dobrze w rankingach i porównaniach, zwłaszcza 
tych międzynarodowych. Nikt nie przejmuje się gło-
sami naukowców i badaczek szkolnictwa wyższego,
pokazujących, że zorientowanie procesu badawcze-
go na ocenę punktową sprawia, iż te badania są gor-
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szej jakości niż wtedy, gdy prowadzi się je po prostu 
ze względu na własne zainteresowania czy istotność 
problemu. Nikt z decydentów nie zwraca uwagi na 
to, że międzynarodowe bazy danych i listy czaso-
pism używane przy ewaluacji aktywności polskich 
naukowców to po prostu najzwyczajniejsze w świe-
cie towary sprzedawane przez prywatne fi rmy, a na 
lansowaniu ich jako obiektywnych wskaźników aka-
demickiej wydajności oligopol zachodnich, głównie 
anglosaskich, fi rm wydawniczych zarabia krocie. 
Mimo uszu owych polityków i biurokratów prze-
chodzą analizy pokazujące, że kryteria, na których 
podstawie sporządzane są porównania takie jak na 
przykład ranking szanghajski, pozostawiają, mó-
wiąc delikatnie, dużo do życzenia i że nie mierzą one 
wcale sprawnego generowania i przekazywania wie-
dzy. Ważne, aby były punkty i awansy w rankingach. 
Popatrzmy na marzenia rządowych urzędników 
wypowiadane często w mediach – co ma osiągnąć 
polski sektor akademicki do 2020 roku? Rozwiązać 
istotne społecznie problemy? Sprawić, aby Polakom 
i Polkom żyło się lepiej? Dostarczyć wiedzy na te-
maty ważne z teoretycznego i praktycznego punktu
widzenia? Skądże! Osiągnięciem polskiej polityki 
naukowej ma być wprowadzenie przynajmniej jed-
nej polskiej instytucji do pierwszej setki rankingu 
szanghajskiego. Czy staniemy się dzięki temu mą-
drzejsi, szczęśliwsi, bogatsi lub etycznie doskonalsi? 
Nie ma to znaczenia. Naiwny McNulty może sądzić, 
że celem polityków jest uczynić świat lepszym, tym-
czasem ich cel to osiągać wymierne wyniki, które 
mogą zainteresować media, a tym samym podnieść 
ich notowania w rankingach. Co nie podpada pod 
tę kategorię, nie jest warte uwagi ani fi nansowania. 
Drugim przedmiotem obsesji są dla urzędników in-
nowacje przydatne dla biznesu. Ogólnie rzecz bio-
rąc, obarczanie sektora akademickiego winą za brak 
innowacji w polskiej gospodarce jest fundamental-
nym nieporozumieniem. Problemem nie jest tu za-
chowanie sektora publicznego, ale prywatnych fi rm,
które nie chcą inwestować w badania i nie prowadzą 
swoich działów R&D (Research and Development(( ), tt
chociaż mają na to pieniądze. Polskie przedsiębior-
stwa dysponują około 300 miliardami złotych wol-
nych środków własnych w gotówce, co równa się bli-
sko 15 procent polskiego PKB. Mogłyby za to przez 

półtorej dekady fi nansować badania na poziomie 
podobnym do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie 
sektor publiczny i prywatny wydają na badania po 
około 1 procent PKB. Polskie fi rmy wolą jednak wy-
konywać proste podzlecenia dla fi rm niemieckich, 
bo w kraju z tanią siła robocza, jak Polska, jest to 
najbardziej opłacalne. Rozwiązanie tego problemu 
to zadanie dla być może ministerstw gospodarki, 
fi nansów lub polityki społecznej, a nie dla MNiSW. 
Pojawiające się pretensje do uczonych i uczelni o ge-
nerowanie małej liczby patentów są szczególnie bez 
sensu, ponieważ wszędzie w świecie rozwiniętym 
patenty to domena prywatnych fi rm, a nie uczonych 
i uczelni. W pierwszej setce najbardziej aktywnych 
pod tym względem podmiotów w USA znajdziemy 
tylko kilka uczelni, a pierwsza dziesiątka jest za-
wsze obsadzana przez wielkie, prywatne korpora-
cje5. W całej sprawie nie chodzi znów o jakąkolwiek 
merytorykę, ale o to, aby politycy mogli chwalić się 
w mediach osiągnięciami, a biurokraci wykazać się 
dużą sprawnością w wydawaniu pieniędzy. Liczba 
patentów, policzalny konkret, jest dla nich po prostu 
miarą wygodną. Że jest ona nietrafna, wydaje się nie 
mieć znaczenia.

Pierwszą i największą ofi arą takiej polityki jest i musi 
być humanistyka, co widać nie tylko w Polsce. Fiksa-
cja neoliberałów na dyscyplinach z grupy tak zwa-
nej STEM (ang. science, technology, engineering,
medicine) to plaga zatruwająca obecnie zarządza-e
nie nauką i szkolnictwem wyższym w wielu krajach 
świata6. Jest tak dlatego, że pożytki z humanistyki, 
jak pisałem wcześniej, trudno jest skwantyfi kować 
i zmierzyć, a poza tym niezwykle trudno jest ustalić 

5 Zob. List of top United States patent recipients, Wikipedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_top_United_States_patent_

recipients. Szczegółowe zestawienia znajdują się na stronie 

United States Patent and Trademark Office: http://www.uspto.

gov/.
6 Zob. A. Preston, The War against Humanities at Britain’s 

Universities, „The Guardian”, 29.03.2015, http://www.

theguardian.com/education/2015/mar/29/war-against-

humanities-at-britains-universities; F. Zakaria, Why America’s 
Obsession with STEM Education Is Dangerous, „The

Washington Post”, 26.03.2015, http://www.washingtonpost.com/

opinions/why-stem-wont-make-us-

successful/2015/03/26/5f4604f2-d2a5-11e4-ab77-

9646eea6a4c7_story.html (15.04.2015).
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oczywiste związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy 
konkretnymi przedsięwzięciami humanistycznymi
a konkretnymi zmianami w świecie społecznym.
Można poddać dany artykuł czy książkę ewaluacji
i przypisać im ileś punktów, ale jaki wpływ mają one
na kulturę i społeczeństwo? Bez wątpienia jakiś, bo
świat ludzki, mając naturę dyskursywną, zmienia się
pod wpływem tego, co mówimy. Ale jaki dokładnie?
Ile można sobie za to wpisać punktów w ankiecie
samooceny? Nie wiadomo. A skoro nie wiadomo,
to zgodnie z neoliberalnym myśleniem nie ma co
w ogóle się tym zajmować.

Jak zaznaczyłem przed chwilą, żaden z tych prob-
lemów nie jest typowo czy wyłącznie polski. Jednak 
sytuacja polskich uniwersytetów i polskiego świa-
ta akademickiego ma swoją bardzo istotną lokalną 
specyfi kę, która niezwykle komplikuje każdą próbę
jednoznacznego, krytycznego odniesienia się do
obecnych (neo)liberalnych reform. Specyfi ka ta to
radykalna feudalizacja polskiej nauki. Ogólnie rzecz
biorąc, Polska ma problem z nowoczesnością i to, co
Andrzej Leder w swojej książce Prześniona rewolu-
cja nazywa „przedłużonym średniowieczem”, trwa 
w Polsce w stopniu o wiele większym niż w jakim-
kolwiek państwie kapitalistycznego rdzenia (czyli
na tak zwanym Zachodzie). Feudalizm ów ma w pol-
skim społeczeństwie dwa najsilniejsze przyczółki:
kościół i akademię. Objawia się w każdym niemalże
aspekcie życia akademickiego: w jego przygniatającej
tytułomanii (kto nie widział kiedyś przed jakimś na-
zwiskiem barokowego przedrostka „prof. zw. dr hab.
czł. koresp. PAN”? Po co to komu, skoro w innych
miejscach na świecie uczonym o wiele wybitniejszym
niż członkowie PAN wystarczają skromne trzy litery 
„Ph.D.”?), w krzywdzącym podziale na samodziel-
nych i niesamodzielnych pracowników nauki (po
heglowsku powiedziałbym, że jeśli ktoś jest na pol-
skich uniwersytetach niesamodzielny, to raczej liczni
panowie-profesorowie, za których niewolnicy – dok-
torzy, asystenci, a zwłaszcza doktoranci – wykonują 
zajęcia dydaktyczne, piszą wnioski o granty, redagu-
ją czasopisma i prowadzą badania; nie ma w Polsce
naukowców i naukowczyń bardziej samodzielnych
jako grupa niż ci i te między doktoratem a habilita-
cją), w sposobie rozliczania i traktowania pracowni-

ków w zależności od stopnia (na ilu uniwersytetach
hospituje się skrupulatnie zajęcia prowadzone przez
pracowników tak zwanych samodzielnych? dlacze-
go profesorów poddaje się ocenie rzadziej niż całą 
resztę?), w nierównej reprezentacji pracowników 
z różnymi stopniami w organach uczelnianej pseu-
dodemokracji (rady starców to co najwyżej parodia 
demokracji) czy wreszcie w skandalicznym fakcie,
że po tak zwanych reformach Kudryckiej tylko pro-
fesorowie tytularni zachowali prawo do mianowania.
Brawo, światła elito, coś się udało wywalczyć! Dla 
was samych – jakżeż to polskie, jakżeż sarmackie7...

Ten przykry stan rzeczy niesłychanie komplikuje
życie każdemu, kto nie zgadza się z (neo)liberal-
nym kierunkiem reform polskiej nauki i szkol-
nictwa wyższego, ale nie chce również żyć dłużej
w średniowieczu. Co robić? Walczyć z (neo)libe-
ralizmem w imię ideałów krytycznych, emancypa-
cyjnych i antyrynkowych? Ale jak jednocześnie ra-
dzić sobie z feudalizmem? Czy może sekundować
(neo)liberałom, przynajmniej biernie, w nadziei,
że zgodnie z tym, co o kapitalizmie napisali ponad
półtora wieku temu Marks i Engels w Manifeście 
partii komunistycznej, rozbije on wszelkie relacje
feudalne, a „to, co stałe, rozpłynie się w powie-
trzu”? Scenariusz taki jest nadzieją wielu mło-
dych pracowników nauki, którzy może punktów 
i grantów nie lubią, ale jeszcze większą niechę-
cią napawa ich grupa akademickich dinozaurów,
którzy rozsiedli się na katedrach i zakładach, nie
publikują, nie jeżdżą na konferencje, nie prowa-
dzą badań, nic nie czytają, a swój wysiłek wkładają 

7 Ze względu na wyraźnie antyestablishmentowy wydźwięk tego, 

co mam do powiedzenia tu i dalej, chcę wyraźnie podkreślić, że 

moje zarzuty nie są wymierzone w elity akademickie w ich całości 

i totalności. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są tacy sami.

Uważam jednak również, że szlachectwo zobowiązuje i dlatego 

od elit akademickich złożonych z profesorów tytularnych mamy

prawo domagać się więcej i bardziej skrupulatnie rozliczać ich

zaniedbania. Wiem, że są tacy, którzy tym zobowiązaniom są

w stanie sprostać. Tym większy szacunek im się za to należy. 

Zbyt jednak często powyższa maksyma zostaje w polskim 

świecie akademickim odwrócona i szlachectwo traktuje się jako

zwolnienie ze zobowiązań. Jest to problem, co podkreślam,

strukturalny, a nie personalny – kto ma czyste sumienie, nie

powinien się czuć dotknięty, niezależnie od tego, jaki tytuł 

posiada i jaką funkcję sprawuje.
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tylko w jedno: w korzystne dla samych siebie za-
rządzanie gromadą swoich klientów, asystentów 
i chłopów pańszczyźnianych zwanych doktoran-
tami. Takie, chociażby bierne, sprzyjanie (neo)
liberalizmowi nie jest całkowicie pozbawione 
uzasadnienia, posiada jednak istotny mankament: 
jak można się zorientować z nawet pobieżnych 
obserwacji przemian w polskim świecie akade-
mickim, narzucana odgórnie przez ministerstwo 
(neo)liberalna nowoczesność wcale nie eliminuje 
feudalizmu, ale prowadzi tylko do jego powierz-
chownej modernizacji. Punkty? Zawsze znajdzie 
się jakieś czasopisemko, w którym raz na jakiś czas 
coś się opublikuje, a że przeciętna liczba punktów 
zdobywanych przez polskich pracowników aka-
demickich nie jest wielka, to na takim tle wypaść 
przeciętnie nie jest trudno. A to wystarczy, gdy 
dopiero druga negatywna ocena czteroletnia może 
być powodem zwolnienia. Granty? Cóż, od czego 
są asystenci i doktoranci, jeśli nie od pisania wnio-
sków? Zwłaszcza że oni sami też z czegoś muszą 
żyć i myśleć o przyszłych etatach dla siebie, które 
– tu ministerstwo przychodzi w sukurs – tworzyć 
należy z grantów, a nie z rządowych dotacji. (Te 
ostatnie muszą być przecież niskie, żeby defi cyt 
budżetowy nie był zbyt wysoki, bo ogranicza nas
próg 60 procent długu w stosunku do PKB zapisa-
ny w Konstytucji, bo musimy zaciskać pasa, żeby 
wejść do strefy euro, bo Komisja Europejska uru-
chomi procedurę nadmiernego defi cytu itp. Oko-
liczności, w których w tzw. dawnej epoce rządzący 
wypowiadali rytualne „Wicie, rozumicie”). A kto 
ma być kierownikiem projektu? Przecież nie wy-
pada, żeby ktoś inny niż pan-profesor! Chciałoby 
się powiedzieć: „Da się żyć, panie premierze!”. Bo 
nie chodzi tu przecież o uprawianie nauki czy coś 
podobnego, ale o to, aby pan profesor dotrwał do 
emerytury. Ta ostatnia nie tylko wciąż szczęśliwie
ZUS-owska, więc z dobrym wskaźnikiem zastą-
pienia, ale jeszcze dzięki niespójności polskie-
go prawa do pogodzenia dla panów-profesorów 
z dalszą pracą do 70. roku życia (witamy w świe-
cie feudalnych przywilejów), więc okrągła sumka, 
może nawet 10 tysięcy, do kieszeni dalej co miesiąc 
wpadać będzie. Tyle, moim zdaniem, jeśli chodzi 
o nadzieje pokładane w (neo)liberalnych refor-

mach przez tych, którzy liczą, że zmodernizują one 
zaśniedziałą polską akademię.

Nie chcę kończyć tego tekstu całkiem defetystycz-
nie, bo uważam też, że sytuacja nie jest bez wyjścia. 
Nawet więcej, jest moim zdaniem jedna prosta re-
forma, która w ciągu jednej, dwóch dekad radykalnie 
uzdrowiłaby polski świat akademicki. Trzeba – to się 
panom-profesorom bardzo nie spodoba, ale trud-
no, ma być skutecznie, a nie miło – uderzyć w me-
chanizm instytucjonalnej reprodukcji feudalnych 
elit polskiej akademii, czyli w praktykę ustawiania 
konkursów przy zatrudnieniu. Wiadomo, o co w niej 
chodzi – każdy się z tym zetknął, chociaż nikt nigdy 
nie wspomni o konkretnych przykładach (zupełnie 
jak w przypadku feudalno-mafi jnych układów świet-
nie opisanych przez Edwarda Banfi elda w książce 
Moral Basis of a Backward Society). To właśnie ta yy
praktyka jest w polskim świecie akademickim odpo-
wiedzialna za trwanie układów o szkodliwym i an-
tyrozwojowym charakterze i sprawia, że pracę częś-
ciej dostają nie najzdolniejsi, ale z góry upatrzeni 
„swoi” (czasem bywa tak, że swoi są również dobrzy, 
ale to pojedyncze przypadki, a mowa tu o kwestiach 
strukturalno-systemowych). Naprawa tej sytuacji 
byłaby bardzo prosta. Oto, co należałoby zrobić:

1. Uczynić konkursy przejrzystymi. Lista kandy-
datów wraz z ich pełnym dorobkiem powinna być 
jawna (tak jest na publicznych uniwersytetach ame-
rykańskich). Cała procedura selekcji – wszystkie 
obrady komisji – powinna być również jawna, a za-
pisy z niej – udostępniane publicznie. Kandydaci 
i kandydatki powinni mieć obowiązek zaprezento-
wania się publicznego (otwarty wykład), aby wszy-
scy spośród studentów oraz kadry mieli możliwość 
samodzielnego porównania kandydatów i kandyda-
tek starających się o pracę (znów: tak jest w wielu 
miejscach na świecie).

2. Ukrócić arbitralność i dowolność kryteriów 
selekcji w procedurze konkursowej. Przegląd 
kilkudziesięciu ogłoszeń o konkursach w BIP-ach 
najróżniejszych uczelni, jakiego dokonałem ostatnie-
go roku, pokazuje, że są dwie strategie służące usta-
wianiu konkursów: albo kryteria są tak szerokie, jak 
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to tylko możliwe (w grę wchodzi każdy, kto spełnia 
warunki ustawy), albo też są one defi niowane z nie-
wiarygodną wręcz precyzją – wymagane są publika-
cje w określonych czasopismach, rzadkie kombina-
cje specjalizacji, znajomość egzotycznych języków 
obcych, konkretna liczba punktów uzyskana w kon-
kretnym okresie czasu za konkretny rodzaj publika-
cji, specyfi cznie wąskie i obiektywnie niepotrzebne
doświadczenie badawcze i tym podobne. W pierw-
szym przypadku nie ma na czym się oprzeć, podwa-
żając decyzję komisji, bo jeśli kryteria są żadne, to
nie da się udowodnić, że ktoś z odrzuconych spełnia 
je lepiej niż osoba wybrana; w drugim – zestaw wa-
runków jest tak wąski, że spełnić je może tylko jedna,
z góry upatrzona kandydatka bądź kandydat. Nie ma 
żadnych przeciwwskazań, aby uregulować przepisa-
mi zakres i typ kryteriów możliwych do brania pod
uwagę w konkursach (m.in. zakaz wymieniania tytu-
łów czasopism, serii wydawniczych, zakaz – poza fi -
lologami i przypadkami antropologów prowadzących
badania terenowe – wymagania znajomości języków 
innych niż kongresowe itp.). Zrobić to powinny rząd,
MNiSW oraz parlament zamiast zwalać winę za sy-
tuację na brak etosu w środowisku.

3. Wprowadzić do komisji konkursowych ze-
wnętrznych członków lub członkinie, przynaj-
mniej jako obserwatorów. „Rodzinny”, najczęściej
tylko wydziałowy, skład komisji (i tajność głosowań)
sprawia, że za zamkniętymi drzwiami mogą one do-
konywać dowolnego rodzaju kombinacji. Obecność
osób z zewnątrz, na przykład przedstawicieli lub
przedstawicielek stowarzyszeń i organizacji akade-
mickich – takich jak chociażby Obywatele Nauki czy 
Rada Młodych naukowców w przypadku konkursów 
dla asystentów i adiunktów – znacznie by takie kom-
binowanie utrudniła.

4. Wymusić rotację kadry akademickiej, usta-
lając okres karencji – na przykład pięć lat – na 
możliwość zatrudnienia w instytucji, w której dana 
osoba obroniła doktorat. Rozbiłoby to układy 
typu patron – klient między profesor(k)ami a ich
doktorant(k)ami, bo promotorka/promotor i tak 
nic nie mogłaby/mógłby załatwić. Z tego powodu
miał(a)by również niepomiernie mniejszą władzę

nad doktorant(k)ami i trudniejsze byłoby ich za-
przęgnięcie do pańszczyźnianego pługa i wykony-
wanie za darmo dodatkowych zajęć albo przygoto-
wywanie wniosków grantowych, co jest nagminną 
praktyką na polskich uczelniach. Mechanizm ten
dodatkowo przyczyniłby się do podniesienia prze-
ciętnego poziomu badań i dydaktyki, bo zmuszałby 
nawet najzdolniejsze jednostki, które bez wymogu
rotacji nie opuszczają nigdy murów najbardziej
elitarnych instytucji, do pracy, przynajmniej przez
jakiś czas, w mniejszych ośrodkach.

Żadna z powyższych reform nie jest formalnie
trudna do wprowadzenia i nie trzeba też Nobla 
z zarządzania, aby zrozumieć, dlaczego byłyby one
korzystne dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższe-
go. Najpewniej jednak nic podobnego się nie stanie.
I to wcale nie dlatego, że akademiccy feudałowie
tworzą jakieś bardzo silne lobby, które mogłoby 
samo podobne zmiany powstrzymać. Do elit świa-
ta akademickiego idealnie pasuje opinia kanclerza 
Jana Zamoyskiego o jego szlacheckich braciach,
jaką skwitował on obawy, że egzekucja Samuela 
Zborowskiego wywoła powszechny bunt: „Polacy 
są piwo, które kisa z przodku, a potem za wodę stoi”
– najpierw się burzą i dużo gadają, ale później, gdy 
przyjdzie co do czego, nie potrafi ą skutecznie ni-
czego zdziałać i przyjmują bieg wypadków z zupeł-
ną biernością. Co więcej, znalazłaby się w polskim
świecie akademickim grupa ludzi, zwłaszcza młod-
szych, która energicznie i jednoznacznie wsparłaby 
tego typu reformy. Dodatkowo praktyka ustawiania 
konkursów jest tak cyniczną kpiną z zasad państwa 
prawa, merytokracji, równego dostępu do stanowisk 
i kariery otwartej na talenty, że trudno byłoby jej
bronić w debacie publicznej8. Problemy leżą raczej 
gdzie indziej i jest to przypadek bardzo ciekawy, bo
napotykamy w nim granicę modernizacyjnego po-
tencjału neoliberalnej polityki. Aby zaproponowana 

8 Optymistycznym sygnałem jest rosnący protest młodych

naukowców i naukowczyń przeciw ustawianym konkursom.

Sprawy te opisywały media głównego nurtu, są więc zapewne

znane. Najbardziej nagłośniony przypadek to historia dr Miłki 

Stępień, która sądzi się z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu o źle, jej zdaniem, przeprowadzone postępowanie 

konkursowe. Zob. V. Szostak, Miłka Stępień: idolka młodych 
naukowców, „Gazeta Wyborcza”, 2.04.2015.
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reforma konkursów miała sens, musiałyby jej towa-
rzyszyć dwa inne posunięcia.

Po pierwsze, trzeba by ustabilizować zatrudnienie
w instytucjach akademickich, znacznie wydłużając
okres trwania kontraktów, przywracając mianowa-
nie dla wszystkich nauczycieli akademickich. Dla-
czego byłoby to konieczne? Bo w dzisiejszym sy-
stemie krótkoterminowych kontraktów ustawianie
konkursów jest jedynym sposobem na utrzymanie
kompetentnego i zgranego zespołu badawczego,
a więc na prowadzenie każdej dobrze funkcjonują-
cej instytucji. Nie da się czegokolwiek zaplanować
– długookresowych projektów badawczych czy ot-
wierania nowych kierunków studiów – i skutecznie 
realizować w sytuacji, w której spora część pracow-
ników, w tym również szef jednostki, za dwa, trzy 
lata, a maksimum pięć lat mogłaby odejść z pracy,
bo nie wygra konkursu. To jest główny powód, dla 
którego ustawianie konkursów jest również po cichu
akceptowane przez tych, którzy i które nie uczest-
niczą w układach patronacko-klienckich i są zainte-
resowani po prostu rozwojem ich katedr, zakładów 
czy instytutów. Można to usłyszeć w prywatnych 
rozmowach od szefów świetnie działających i no-
woczesnych instytucji, w których konkursy usta-
wia się nie po to, aby panowie-profesorowie mogli 
zbudować sobie dwory, ale w celu stworzenia albo 
utrzymania kompetentnych zespołów. Oczywiście
otwarcie i publicznie nikt się nie przyzna, że bierze 
udział w ustawianiu konkursów, bo jest to najzwy-
czajniej w świecie przestępstwo. Ale tu wystarczy 
właśnie siedzieć cicho, aby status quo trwało. 

Po drugie, realizacja zasady rotacji kadry wymaga-
łaby dość znacznego podniesienia pensji młodszych 
pracowników (a w konsekwencji również reszty). 
Nie można oczekiwać, że za niewiele ponad 2 tysią-
ce złotych na rękę ktoś po doktoracie, kto nierzadko
albo ma właśnie małe dziecko, albo przygotowuje 
się do powiększenia rodziny, przeprowadzi się za 
pracą na drugi koniec Polski, gdzie nie ma mieszka-
nia ani wsparcia bliskich (co przy opłakanym w Pol-
sce stanie instytucji wspomagających rodzicielstwo, 
takich jak żłobki i przedszkola, jest okolicznością 
istotną dla młodych rodziców). Poza tym przepro-

wadzka z dużego do mniejszego ośrodka miejskie-
go jest sama w sobie czymś mało atrakcyjnym. Przy 
pensjach, jakie obecnie mamy, spora część młodych 
naukowców wolałaby i tak mieszkać nadal w War-
szawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie, dora-
biać coś na tłumaczeniach lub redakcjach książek 
(albo w jakikolwiek inny sposób) i szykować skok 
na duży grant lub postdoc za granicą, zamiast prze-
prowadzać się do Suwałk czy Siedlec. Atrakcyjna 
pensja mogłaby sprawić, że zmieniliby zdanie. Mu-
siałaby ona jednak być znacznie wyższa niż obecnie, 
na przykład o 100 procent aby dać możliwość utrzy-
mania się i pracy nawet rodzicowi samotnie wycho-
wującemu dziecko.

Mamy jak na dłoni dwie decyzje, których neolibe-
rałowie obawiają się jak ognia: stabilizację zatrud-
nienia i zwiększenie wydatków na fundusze płac. 
Pierwsze jest ich zdaniem złem, bo ich sposób 
myślenia o zarządzaniu personelem odwołuje się 
właściwie tylko do bata: niech będzie jak największy 
dramat i nędza, bo wtedy ludzie będą bać się utraty 
zatrudnienia i to zmotywuje ich do sumiennej pra-
cy. (Niestety, są dziedziny, w których bat nie działa 
i potrzebna jest marchewka, jak np. w działalności 
twórczej, m.in. dlatego Polska ma tak wielkie prob-
lemy z innowacyjnością gospodarki. Pracownik pod 
batem kredytu hipotecznego i pręgierzem prekary-
zacji będzie w strachu tyrał jak chłop pańszczyźnia-
ny, ale nie stanie się przez to twórczy. Badania psy-
chologiczne pokazują, że lęk jest silnym inhibitorem 
myślenia twórczego. To jednak osoby temat.) Drugi 
ruch – zwiększenie wydatków budżetowych – jest 
również dla neoliberałów niedopuszczalny, zwłasz-
cza jeśli nie dotyczy inwestycji, ale zwiększenia płac, 
co jest ich zdaniem marnotrawstwem realizowanym 
za cenę wyższych podatków, czyli haraczu nakła-
danego na przedsiębiorców (że ci przedsiębiorcy 
otrzymują pracowników wykształconych za darmo 
w publicznych uniwersytetach, wygodniej jest nie 
wspominać). Aby było neoliberalnie, musi być też 
tanio. Ale cóż, jak mówi trafne angielskie powiedze-
nie, if you pay peanuts, you get monkeys. Reformy 
przeprowadzane zgodnie z logiką rodem z hiper-
marketów – jak najwięcej za jak najmniej – dadzą też 
to, czym hipermarkety są wypełnione: badziewie. 
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Nawet z punktu widzenia celów, jakie stawiają sobie
obecnie władze w Polsce, jest to bez sensu. Maksy-
malizując oszczędności, żadnej polskiej instytucji
akademickiej nie uda się wprowadzić do pierwszej
setki rankingu szanghajskiego.

Z reform forsowanych w tym momencie w polskiej
nauce i szkolnictwie wyższym jedna tylko przynie-
sie najpewniej jakieś efekty: umiędzynarodowie-
nie. Nie jest jednak wcale pewne, czy powinniśmy 
się z tego cieszyć. Samo umiędzynarodowienie bez
zasadniczej poprawy standardów funkcjonowania 
polskiego świata akademickiego doprowadzi do
tego samego, do czego doprowadziło już umiędzy-
narodowienie polskiego rynku pracy po wejściu do
Unii Europejskiej: do masowej ucieczki najbardziej
kompetentnych i przedsiębiorczych jednostek. Bo
jeśli już ktoś na postdocua , stypendium czy nawet na 
tak zwanym Erazmusie poznał inny świat akademi-
cki, a przy dłuższym pobycie wszedł już w lokalny 
obieg i może zawalczyć o pracę w dobrze działają-
cej instytucji akademickiej, w zespole dobranym
zgodnie z kompetencjami, a nie interesami lokal-
nego feudała, przy wysokiej ochronie socjalnej i za 
pieniądze wielokrotnie większe niż w ojczyźnie, to
po co ma wracać do polskiego piekiełka, gdzie i tak 
nie ma dla niego etatu? Po nic. Ktoś taki najpewniej
zostanie już na zawsze za granicą. Taki i tylko taki
będzie pożytek z umiędzynarodowienia, o które
walczą ministerialni reformatorzy.

A my, którzy tu zostaniemy? Co z nami będzie? Cóż,
my tu będziemy dalej sejmować, szykować konfe-
deracje i rokosze, drzeć szaty, krzyczeć „nie pozwa-
lam!” i żyć jakoś z naszymi feudalnymi watażkami
ustrojonymi w gronostaje, błąkając się po wsze cza-
sy po peryferiach nowoczesności. Taki już los nas,
Polaków i Polek.               |
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