
„Kto zamyka oczy na przeszłość, pozostaje ślepy na przyszłość”. 

Richard von Weizsäcker

W 1999 roku podpisano w Bolonii porozumienie w sprawie ujednolicenia syste-

mów kształcenia na uczelniach europejskich. W imieniu rządu polskiego deklara-

cję podpisał Wilibald Winkler, wiceminister w randze podsekretarza stanu. Dekla-

racja była rozwiniętą formą ustaleń poczynionych rok wcześniej (1998) w Paryżu. 

Deklaracja sorbońska, jak na ironię, została podpisana w trzydziestolecie dekretu 

niszczącego Sorbonę i skutkującego negatywnymi zmianami w systemie uniwer-

syteckim we Francji. 

T A D E U S Z  J .  Ż U C H O W S K I
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Artykuł powstał na podstawie wykładu Proces boloński, zmiany w szkolnictwie uniwersyteckim a kondycja 

współczesnej humanistyki wygłoszonego na rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 



Proces boloński – 
wprowadzenie
U podstaw deklaracji bolońskiej leżały postulaty 
sformułowane w dokumencie Rady Europy z 1997
roku, noszącym nazwę Konwencja Lizbońska, do-
tyczące uznawalności wykształcenia i dyplomów.
Inicjatorem procesu, który uzyskał nazwę boloń-
skiego, była również RE, a w ciągu następnych
lat parafowało go wiele krajów europejskich
i pozaeuropejskich (obecnie 46 sygnatariuszy). Po-
stępy w jego wprowadzaniu są wnikliwie omawiane
na międzynarodowych konferencjach, w których
biorą udział przedstawiciele państw sygnatariuszy.

Do 2013 roku odbyło się siedem wielkich konfe-
rencji: w Pradze (2001), Berlinie (2003), Bergen
(2005), Londynie (2007), Leuven/Louvain-La-
-Neuve (2009), Budapeszcie i Wiedniu (2010) oraz
w Bukareszcie (2012)1. Do tego dochodzą spotkania 
robocze, konferencje ekspertów, na których przed-
stawiano raporty z przebiegu prac nad wprowadze-
niem ujednoliceń bolońskich oraz wypracowywano
strategie na lata następne. Zadania, które proces wy-
znaczył bolończykom (tj. sygnatariuszom) w Buka-
reszcie na najbliższe trzy lata, a więc zadania, które
już zapewne zostały zrealizowane, to: „zapewnienie
wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszyst-
kich; zwiększenie zatrudnialności absolwentów;
poprawa skali oraz jakości w zakresie mobilności”2.

Wcześniejsze postulaty wynikające z procesu bo-
lońskiego (zwanego tu dalej procesem) miały na 
celu zagwarantowanie ujednoliconej oceny pozio-
mu kształcenia, umożliwienie studentom większej
mobilności i lepszego wykształcenia, doprowadze-

1 14–15 maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie, tym razem

w Erewanie, poświęcone optymalizacji procesu bolońskiego. 

O jego efektach nie jestem w stanie nic konkretnego powiedzieć,

ale przygotowane do spotkania dokumenty sugerują, że 

ideolodzy bolońscy zaczynają debatować nad rozwiązaniem

problemów, które sami stworzyli. Polska delegacja w Erewanie, 

kierowana przez podsekretarz stanu w MNiSW, wiceminister

Darię Lipińską-Nałęcz, była pięcioosobowa.
2 Zob. Proces Boloński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-

bolonski.html (16.04.2015).

nie do wzajemnej systemowej uznawalności dyplo-
mów szkół wyższych wystawionych w państwach
sygnatariuszach. Jednym z elementów zmian na 
uniwersytetach mających zagwarantować unifi kację
zasad organizacji kształcenia było wprowadzenie
trójstopniowego systemu poziomu kształcenia: li-
cencjat (bachelor), magisterium (r master(( ) i dokto-r
ratu (doctor). Wprowadzenie tego dawałoby – jak r
sądzono – możliwość wyznaczenia wyraźnych cykli
studiowania i umożliwiało studentom dokonywanie
dalszych, trafnych wyborów edukacyjnych. Ponad-
to, jak twierdzono, system licencjacki ułatwi mło-
dym adeptom szkół wyższych znajdowanie pracy.
Wraz z tymi zmianami szkoły wyższe państw syg-
natariuszy zostały zobowiązane do wprowadzenia 
procedur oceniających, pozwalających kontrolować
jakość kształcenia. Wedle zaleceń pierwszy stopień
powinien trwać trzy lata, drugi dwa lata, a trzeci
trzy–cztery lata. Z tego systemu wyłączono niektóre
kierunki studiów: medycynę, stomatologię oraz te-
ologię. W kilku krajach (w tym w Polsce) ową listę
poszerzono o inne kierunki korporacyjne: prawo,
psychologię i architekturę, tworzące grupę kierun-
ków magisterskich jednolitych.

Wedle obietnic ideologów bolońskich pierwszy etap,
to znaczy wprowadzenie licencjatów, miał zostać
zakończony w 2007 roku, a całość zmian miała być
przeprowadzona do 2010. Okazało się to niemożli-
we, ponieważ w 2003 roku do procesu przystąpiło
siedem kolejnych państw, które po dwóch latach
nawet nie rozpoczęły wstępnych przygotowań do
realizacji bolońskich wytycznych.

Proces boloński należy widzieć jako jeden z ele-
mentów rozbudowanych działań unijnych, których
celem miało być osiągnięcie w Europie, w krótkim
czasie (do roku 2010), rozwoju gospodarczego,
który sprawiłby, że gospodarka europejska mo-
głaby konkurować z amerykańską. Takie zamiary 
zostały zadeklarowane w planie strategii lizboń-
skiej z 2000 roku. Strategia lizbońska okazała się
fi askiem, ofi cjalnie z powodu kryzysu. „Przyjęta 
w 2000 roku strategia lizbońska, która zakładała,
że Europa przegoni technologicznie USA, zakoń-
czyła się spektakularną porażką. Wydatki na naukę
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[...] w Unii Europejskiej stanowią [...] dzisiaj średnio
około 1,9 procent i od lat nie rosną, mimo iż strategia 
lizbońska przewidywała w roku 2010 osiągnięcie 
poziomu 3 procent PKB”3.

W 2010 roku strategia lizbońska została zastąpiona 
strategią Europa 2020, którą określono jako „stra-
tegię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 
W nowej strategii nie ma progowych założeń sta-
tycznych, są tylko prognozy, można więc zakładać,
że zakończy się wielkim sukcesem. Wspominam
o tym, ponieważ proces boloński jest właściwie je-
dyną pozostałością tego utopijnego zamierzenia.

Reforma bolońska nieprzypadkowo zwie się proce-
sem, bo jej cechą jest ciągłość i regionalne fl uktuacje, 
a tym samym uniwersytety znalazły się w stanie per-
manentnej niepewności. Przyjęcie przez nie jednych 
zaleceń skutkuje wyznaczeniem im przez bolońskie 
gremium nadzorcze kolejnych zadań. Efekt: pod bo-
lońskim szyldem kryją się inicjatywy, które po pra-
wie 15 latach od pierwszych pomysłów uległy daleko 
idącemu poszerzeniu. Początkowo proces koncen-
trował się na studiach dwustopniowych, kończą-
cych się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra 
(master(( ), potem wprowadzono do systemu trzeci r
etap, czyli studia doktoranckie. Obecnie poszerzo-
no studiowanie o tak zwane LLL, czyli uczenie się 
przez całe życie. Reforma szybko stała się rzeczy-
wiście długotrwałym procesem gonienia króliczka, 
w którego główny nurt włączane są coraz to nowe 
zadania, wymagające zreformowania i poddania 
się przez uczelnie ich organizacyjnym rygorom. Po-
jawianie się rygorów sprawia, że system poszerza 
się o struktury, które będą w stanie sprawdzić, czy 
zmiany są realizowane w sposób właściwy. Więcej 

3 Piotr Kościelniak, Mówienie o naukowej zapaści USA jest
bardzo przesadzone, „Rzeczpospolita”, 26.01.2010.

Wykorzystane w artykule informacje statystyczne pochodzą

z Eurostat database (http://ec.europa.eu/eurostat/data/

database), Research and development expenditure (% of 
GDP), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/GB.

XPD.RSDV.GD.ZS oraz słownika statystycznego Szkoły wyższe
i ich finanse w 2012, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-

2012-r-,2,9.html (16.04.2015).

zadań – bardziej rozbudowany system; bardziej roz-
budowany system – bardziej rozbudowane struktu-
ry kontroli; a nad właściwym przebiegiem reformy 
czuwali/czuwają eksperci bolońscy4y .

Na pierwszy rzut oka zalecane zmiany, a zwłaszcza 
idee, które im towarzyszą na poziomie deklaracji, 
wydają się bardzo sensowne, choć nie ma w nich nic 
wyjątkowego. Zakłada się, że umożliwią one przepływ 
studentów między ośrodkami akademickimi, a w przy-
szłości wpłyną na aktywizację rynku pracy. Według 
deklaracji sprzed ponad 15 lat proces boloński miał 
poprawić sytuację w europejskim szkolnictwie wyż-
szym. Na razie panuje chaos; wprowadzone zmiany 
skutkowały głównie zamieszaniem, co nie nastraja 
zbyt optymistycznie do proponowanych reform i każe 
się poważnie zastanowić nad realnymi skutkami opi-
sanych poczynań. Ujednolicenie systemu szkolnictwa 
europejskiego zatrzymało się na prawie powszechnym 
wprowadzaniu licencjatów. Pozostałe zadania, to jest 
uznawalność dyplomów, podnoszenie jakości kształ-

4 „W Polsce, podobnie jak w innych krajach uczestniczących

w programie «Uczenie się przez całe życie», w latach 2007–2013

działał Zespół Ekspertów Bolońskich. Rolą Ekspertów było 

promowanie założeń Procesu oraz pomoc uczelniom we 

wdrażaniu jego narzędzi. Ekspertów Bolońskich powoływał 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracę Zespołu 

Ekspertów Bolońskich koordynowała Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowa Agencja Programu «Uczenie się przez całe 

życie», odpowiedzialna za realizację programu w Polsce”, za: 

Informacje ogólne, Eksperci bolońscy, http://www.

ekspercibolonscy.org.pl (16.04.2015). W Polsce ekspertów

powoływał minister NiSW. Ostatnie powołanie miało miejsce 

w 2011 roku. Powołano wówczas 22 ekspertów do 2013 r., zob. 

Skład zespołu, Eksperci bolońscy, http://www.ekspercibolonscy.

org.pl/sklad-zespolu (16.04.2015). Dla porównania w Niemczech 

było ich 12. Wymieniona w cytacie Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji to odrębny temat, którym warto wnikliwie się zająć. 

Powstała w 1993 roku. Zgodnie z art. 15a Ustawy z 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 

nr 164 poz. 1365 fundacja wykonuje powierzone zadania

ministerialne, na co dostaje dotację celową. W ostatnim 

brzmieniu (z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) zapis ten jest 

następujący: „Art. 94b. Minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 

będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie 

oświaty i wychowania w ramach programów Unii Europejskiej 

dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Na 

realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania”. 
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cenia, mobilność studentów, odsunięto do realizacji 
na plan dalszy. Wynika to zapewne stąd, że decyzja 
o zmianach miała charakter biurokratyczny, a decyzja 
o homogenizacji systemu zakładała z góry odrzucenie 
specyfi ki poszczególnych uniwersyteckich systemów 
europejskich. Potwierdza to brak jakiejkolwiek kon-
sultacji z uczelniami, które o czekających je zmianach 
dowiedziały się po podpisaniu ustaleń w Bolonii. Spo-
wodowało to konieczność przykrojenia zróżnicowa-
nego systemu studiowania do nie zawsze przemyśla-
nych i pozbawionych elastyczności bolońskich ram. 
Nie chodzi jednak tylko o odmienności w studiowaniu 
w poszczególnych krajach, ale również  o zróżnicowa-
nie w poszczególnych dyscyplinach. 

Wynikające komplikacje, których konsekwencją 
jest postępujący spadek poziomu nauczania, to 
niepotrzebna cena ponoszona przez poszczególne 
uniwersytety realizujące założenia procesu. Należy 
mieć świadomość, że niektóre kraje miały systemy 
bardzo podobne do proponowanych przez proces 
(Dania), inne w celu wpasowania się dokonały nie-
wielkich korekt (Francja, Szwecja). Jednak tam, 
gdzie system licencjacki był właściwie nieobecny 
(Niemcy, Polska), wprowadzenie go spowodowało 
poważny kryzys na uniwersytetach5.

Ciemna strona zmian
W omawianym przypadku mamy dwie rzeczywisto-
ści, dwa światy: polityków i naukowców. Optymizmu 
tych pierwszych co do wagi i pozytywnych skutków 
wprowadzanych zmian nie podzielają ci drudzy i oba-
wiam się, że naukowcy mają lepsze argumenty. Stu-
denci natomiast wierzą, że dokonujące się reformy 
w magiczny sposób rozwiążą ich problemy i otworzą 
im drzwi do lepszego życia. Część poważnie potrak-
towała zapewnienia o zawodowym przygotowaniu 
na poziomie licencjackim i zrezygnowała z dalszego 
kształcenia. Dla znacznego odsetka studiujących li-

5 Jak pisze Brodkorb: „Uczelnie niemieckie miały wystarczająco 

dużo problemów przed Procesem”, zob. M. Brodkorb, 

Paradoxien im europäischen Hochschulraum. Für eine
wissenschaftsfreundliche Reform des Bologna-Prozesses,

„Forschung und Lehre” 8/2014, s. 600–604, zob. http://www.

forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=16770 (8.08.2014).

cencjat pozostaje jednak tylko etapem, przystankiem
prowadzącym do tytułu magistra6.

Powyższa prezentacja nasuwa nieodparcie pyta-
nie: jakie – oprócz politycznych celów – są interesy 
wynikające z wprowadzenia tak skomplikowanego
i kosztownego systemu? To, że system jest bardziej
kosztowny od wcześniejszego, nie budzi wątpliwości
– wymaga bowiem większego nakładu pracy admi-
nistracyjnej, istnienia specjalnych rozwiązań kon-
trolnych. Nowy system, ze względu na wielostopnio-
wość, potrzebuje też większego zaplecza lokalowego.
Na dodatek wszystko dla ułatwienia kontroli ujęte
jest w rozbudowane bazy cyfrowe wymagające in-
tensywnego, stałego i kosztownego nadzoru. Należy 
też pamiętać, że wprowadzany jest on w momencie
poważnych kłopotów ekonomicznych w Europie.

Ponadto zapewnienie pełnego, to znaczy między-
narodowego przepływu ze studiów licencjackich na 
magisterskie – w co naiwnie wierzy część zwolenni-
ków systemu – jest niemożliwe z powodu potencji
intelektualnej ewentualnych kandydatów, a także
z powodów fi nansowych. W państwach, w których
wprowadzono system, stosuje się różne sposoby 
ograniczania wejścia na poziom wyższy (w Niem-
czech to 30% kończących licencjat, we Francji wejście
na pierwszy rok Master 1 – dawny maîtrise – przebie-e
ga płynnie, ale na drugi – Master 2 – wymaga zdania 
egzaminó w). Ponieważ zbyt duża liczba studentów na 
studiach drugiego stopnia zwiększa koszty uczelni,
należy również w Polsce spodziewać się podobnych
regulacji. Wszak państwo uwalnia się z konstytucyj-
nego obowiązku zapewniania bezpłatnych studiów 
wraz z licencjatem. Dalsze studiowanie stanie się
możliwe jedynie dla nielicznych lub płacących czesne.
Oznacza to poważne ograniczenia dostępu na studia 
dla najuboższych. Nie ma sensu w tym miejscu dowo-
dzić, że podobne regulacje prowadzą nieuchronnie
do obniżania poziomu nauczania i promowania jak 
największej liczby licencjatów. Ona to bowiem bę-
dzie stanowiła kwotę wyjściową do obliczania liczby 
potencjalnych uczestników studiów drugiego stopnia.

6 A. Paciorek, Licencjat nasz powszechny, „Rzeczpospolita”, 

20.01.2006, s. 5.
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W dyskusji na temat zmian w systemie uniwersyte-
ckim, choć inicjatorzy omawianych zmian unikają 
tego określenia i posługują się chętniej terminem 
„trzeci etap nauczania” – tertiary education (to właś-
ciwie czwarty etap, po szkolnictwie przedszkolnym 
– pre-primary, podstawowym – primary i średnim y
– secondary), zrównuje się nauczanie i studiowanie. yy
Czytając dokumenty i komentarze dotyczące proce-
su, odnosi się wrażenie, że uczelnie zostały obarczone 
obowiązkiem douczenia studentów, którzy na studia 
przychodzą z poważnymi brakami wiedzy na poziomie 
podstawowym. Nacisk na scholaryzację (szkolarstwo) 
jest bezpośrednim efektem niedomagań szkolnictwa 
średniego, którego ze względów społecznych nie chce 
zmieniać żaden z krajów UE i nie tylko. Sprawy pro-
gramów i poziomu nauczania w Europie wymagają 
jednak osobnego omówienia. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że problem wzrostu lub spadku poziomu 
kształcenia na uczelni nie jest obecnie w ogóle przed-
miotem poważnych dyskusji ideologów bolońskich.

Przeciążenie i zbyt wielka liczebność studentów na 
poszczególnych zajęciach w ramach koniecznych 
oszczędności powodują efekty zasadniczo odmien-
ne od postulowanych w zapisach bolońskich. Wy-
bitni naukowcy i studenci opuszczają Europę, by 
pracować i studiować w USA. Absolwenci po licen-
cjatach (tam, gdzie ten system powstał wymuszony 
procesem), którym zafundowało się pozorne studia, 
są w przeważającej części źle przygotowani do pracy 
zawodowej. Licencjat „boloński” nie daje przygoto-
wania na rynku pracy, a w każdym razie na pewno 
nie na tych kierunkach, których absolwenci mieli 
wcześniej problemy.

Szczególne miejsce w tych przemianach zajmuje 
humanistyka, w której nieprzemyślane działania 
przynoszą fatalne długotrwałe skutki. Dla przykładu 
w Niemczech na kierunku historia sztuki z ogólnej 
liczby kilku tysięcy licencjatów kończących studia 
w roku 2004 pracę w zawodzie znalazło kilkoro7. Za-
łożenie bolońskie weryfi kuje też rynek. Dziś na ryn-
ku pracy w Niemczech poszukuje się absolwentów,

7 A. Allroggen, Zur Akzeptanz des deutschen Bachelor auf dem
Arbeitsmarkt, „Kunstchronik” 2/2005, s. 70–75.

którzy ukończyli studia w starym systemie. Nic więc 
dziwnego, że Anglia, w której tradycja systemu licen-
cjackiego (bachelor(( ) wpisana została przed wiekami r
w studia uniwersyteckie, podchodzi z dużą ostroż-
nością do optymistycznych konstatacji twórców 
procesu, a w USA uczelnie nie uznają tytułów zawo-
dowych będących efektem bolońskich przemian.

W licznych wypowiedziach prasowych spotyka się 
informacje o wyróżniającym się in plus wykształce-
niu absolwentów polskich uczelni, co jest – jak się 
podkreśla – jednym z ważnych czynników ściąga-
jących do naszego kraju kapitał oraz ułatwiających 
szukanie pracy za granicą. Czy tak jest rzeczywiście? 
Od ponad trzech lat na rynku pracy są absolwenci 
po reformach. Efekt: największe bezrobocie jest 
wśród absolwentów szkół wyższych. Wątpię, żeby to 
był tylko skutek kryzysu, przy niższym bowiem bez-
robociu odsetek ludzi z wyższym wykształceniem 
wśród bezrobotnych był znacznie niższy. Nie należy 
się temu dziwić, wszak nie poziom kształcenia, ale 
kompatybilność jest zasadniczym powodem, dla 
którego system boloński został stworzony. 

Niepokojące zjawiska zachodzą w Niemczech, gdzie 
w celu oszczędności likwiduje się etaty i łączy jednost-
ki w dobrze brzmiące, ale nic niedające absolwentom 
na rynku pracy kierunki studiów. Szczególną popular-
nością cieszą się wszelkie studia nad mediami. Uczel-
nie na prawa rynku odpowiadają zgodnie z prawami 
darwinowskimi. Kształci się na pozorowanych kierun-
kach, ale o atrakcyjnych nazwach, ponieważ uniwersy-
tety uwolnione od uprawiania nauki nie muszą brać na 
siebie odpowiedzialności za poziom naukowy. Wszak 
nauczanie, a lepiej: szkolenie, nie ma naukowego ka-
mienia probierczego. Jak pisze Jürgen Kaube: „Nie-
mieckie uniwersytety frymarczą atrapami zawodów”8.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia na polskich 
uczelniach. Niektóre z nich przekształciły się w zwy-
kłe przedsiębiorstwa biznesowe, co Tadeusz Sławek 
nazywa komercjalizacją posługi dydaktycznej9.

8 J. Kaube, Ihr geht alle in die Medien, „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung”, 8.05.2004, s. 33.
9 T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważania

o uniwersytecie i czasach obecnych, Katowice 2002, s. 23.



Problem nie leży jedynie w jakości studiów, ale 
w przygotowaniu do nich – na różnych poziomach 
kształcenia – przyszłych studentów. Moment, 
w którym cykl kształcenia się zamknie – to zna-
czy czas, kiedy większość nauczycieli będących po 
uczelniach, na których przeszli drogę bolońską, 
przygotuje przyszłych studentów do studiów, a to 
nastąpi za jakieś 20 lat – jest poza zasięgiem wyob-
raźni decydentów rozstrzygających dziś o kształcie 
szkolnictwa wyższego. Bierze się to stąd, że nie na-
ukowcy (odpowiedzialni za dziedziny nauki), lecz 
urzędnicy ministerialni wyznaczają obecnie nowe 
kierunki w nauce. Do tej pory zależność uniwersytet 
– władza odgrywała rolę selektywną, bo – jak pisał 
Michel Foucault – nie ludzie (wszak nie to jest naj-
ważniejsze), lecz różne dziedziny nauki rozstrzyga-
ją o naszej wiedzy10. Dzisiejsze spojrzenie na nauki 
i nauczanie prowadzi do ich secesji.

W świetle tego, co zostało powiedziane, nie może 
dziwić fakt, że proces boloński jest w Europie obiek-
tem ostrej krytyki. Niechętni mu są rektorzy, zanie-
pokojeni nim profesorowie. Studenci buntują się 
i protestują. W każdym kraju jest co najmniej jed-
na dobrze zorganizowana komórka koordynująca 
protesty. Przeciwnicy zmian publikują dokumenty, 
dane, które pozwalają zobaczyć mniej optymistycz-
ną stronę medalu. W spór angażują się media. Prze-
praszam, stwierdzenie „w każdym kraju” nie jest 
precyzyjne. Jest taki kraj w Europie, w którym stu-
denci nie protestują przeciw procesowi. Tym krajem 
jest w Polska11 (przyznam, że nie mam wiedzy, jak 
to wygląda w Kazachstanie, Armenii, bo są to kraje 
należące do szczęśliwej rodziny bolończyków, więc 
może Polska nie jest wyjątkiem). W Polsce także 
media nie są zainteresowane dyskusją na ten te-
mat. Proces boloński jest w naszym kraju oczywisty 
i nieuchronny, i – jak można przeczytać w licznych 
obiektywnych opracowaniach autorstwa ekspertów 
bolońskich – nie ma wad.

10 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College
de France, przekł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 184.

11 Na przykład działania powołanego niedawno Komitetu

Kryzysowego Humanistyki Polskiej nie są w ogóle nakierowane

na powstrzymanie zmian będących następstwem procesu.

Wprowadzenie regulacji wynikających z procesu
oznacza reformę szkolnictwa, i to nie tylko wyż-
szego, gdyż szkolnictwo wyższe jako trzeci etap
kształcenia (tertiary education) stanowi składową 
pojmowanego jako całość zamkniętego system edu-
kacyjnego.

Kilka słów o reformie
Podstawowe pytanie, które należałoby w związku
z tym zadać, brzmi: co to jest reforma? Reforma 
jest systemową zmianą społeczną. Pewną formą,
strukturą, która pod wpływem działania będącego
odpowiedzią na określone potrzeby społeczne ule-
ga przekształceniu. Zazwyczaj reformy dokonują 
się przez akty prawne, które mogą z różną szcze-
gółowością regulować kwestie organizacyjne. Re-
forma – wbrew powszechnemu wyobrażeniu – nie
jest zmianą na lepsze, lecz tylko zmianą. W efekcie
reformy można naprawiać fi nanse państwa, tak było
ze słynną reformą walutową ministra Władysława 
Grabskiego, która postawiła gospodarkę II Rzecz-
pospolitej na nogi. Reforma walutowa może jednak 
ograbić społeczeństwo, jak reforma w 1950 roku,
a może mieć wymiar czysto praktyczny, jak było
w przypadku wymiany pieniądza w 1995 roku.

W efekcie reformy następują zmiany strukturalne,
które wpływają na losy społeczeństwa, a nawet spo-
łeczeństw. Istotne są więc cele, jakimi kierują się
autorzy danej reformy, gdyż samo przeprowadzenie
reformy szkolnictwa nie musi oznaczać jego polep-
szenia. Oto kilka przykładów.

Wykształcenie elit zakładała tak zwana reforma 
jędrzejewiczowska, uchwalona przez Sejm w 1932
roku. Ustawa szkolna Janusza Jędrzejewicza 
ujednolicała system, ustanawiała obowiązkową 
szkołę powszechną (szkoły powszechne I, II i III
stopnia, to jest cztero-, sześcio- i siedmioklaso-
we). Wstęp do gimnazjum dawało ukończenie
sześciu klas szkoły powszechnej, klasa siódma 
była przeznaczona dla tych, którzy nie zamierzali
kształcić się dalej. Gimnazjum, teraz czterolet-
nie, miało jednolity program ogólnokształcący.
Do studiów wyższych przygotowywały dwuletnie
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licea z programem klasycznym humanistycznym, 
matematyczno-fizycznym lub przyrodniczym. 
Reforma nie ingerowała w system uniwersytecki.

Trzy progi kompetencyjne miały gwarantować, że 
wykształcenie wyższe zdobędą tylko odpowied-
nio uzdolnieni młodzi ludzie. W ówczesnej sytuacji 
społecznej zarzucano, że reforma ta wyklucza war-
stwy biedne, których edukacja, odbywana zazwyczaj 
w szkołach I stopnia, zamykała się w czterech klasach.

Pierwsi absolwenci reformy kończyli szkoły po-
wszechne w 1939 roku. Przyjęta w 1932 roku 
struktura szkół została zniesiona ustawą przez ko-
munistyczne władze w 1948 roku. Ta ustawa miała 
na celu walkę z analfabetyzmem, powołano wów-
czas do życia  jedenastoletnią szkołę, składającą 
się z siedmioklasowej szkoły podstawowej i czte-
roletniego liceum ogólnokształcącego. Model taki 
przetrwał do roku szkolnego 1962/1963, ponieważ 
w 1961 roku wprowadzono ustawowo ośmioklasową 
szkołę podstawową.

Likwidację małych szkół i koncentrację uczniów na 
wzór systemu radzieckiego miała na celu tak zwa-
na reforma Jerzego Kuberskiego, od 1972 do 1979
roku Ministra Oświaty i Wychowania. Została ona 
wprowadzona w 1973 roku. U jej podstaw nie stały 
kwestie ekonomiczne ani chęć poprawy poziomu
kształcenia. Zmiany zapoczątkowane przez Ku-
berskiego ewoluowały i przeszły miękko w reformy 
przeprowadzone w 1999 roku, a plony tych prze-
kształceń zbieramy dziś. W moim mniemaniu refor-
my w szkolnictwie trwające od lat 70. do dziś miały 
na celu przyspieszenie przemian społecznych, ale nie
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Skutkowały one zamknięciem na wsiach wielu szkół,
będących często jedyną instytucją oświatową w oko-
licy, zmniejszeniem komfortu uczenia się i poczucia 
bezpieczeństwa związanego z pobytem w szkole.
Problemy fi nansowe, które narastają od lat 90., i re-
zygnacja państwa z odpowiedzialności za kształcenie
tylko pogłębiły negatywne skutki reformy.

Poprawę poziomu kształcenia wśród warstw bied-
nych i zwiększenie dostępności do wykształcenia 

średniego miała na celu reforma szkolnictwa w Fin-
landii. Została ona przeprowadzona w 1972–1978, 
a więc rozpoczęto ją w tym samym czasie co reformy 
w Polsce. Najpierw zbudowano nowy system eduka-
cyjny w Laponii na terenach nieobjętych dotychczas 
powszechnym nauczaniem. Po ponad 20 latach 
system fi ński został uznany za jeden z najbardziej 
udanych. Być może dlatego, że w Finlandii nie ma 
obowiązkowego wykształcenia średniego kończące-
go się maturą, w liceach uczy się około 55 procent 
absolwentów szkół podstawowych, pozostali wybie-
rają zasadnicze szkoły zawodowe. Licea zaś przygo-
towują do studiowania.

Podobnie jak w szkolnictwie niższym i średnim, 
także reformy uniwersyteckie nie zawsze wynikały 
z chęci poprawy poziomu kształcenia społeczeństwa. 
Co nie oznacza, że takowych nie było. Przykładowo 
w Japonii czasów Meiji (po 1868), kiedy reformo-
wano, a właściwie budowano system uniwersytecki, 
oparto się na najlepszych wówczas wzorach i prze-
niesiono na wyspy rozwiązania niemieckie. 

Reformy szkół wyższych w Polsce po 1945 roku 
wynikały z potrzeby kształcenia kadr, i to kadr 
o określonych poglądach ideologicznych. Chodziło 
więc o zbudowanie takich elit, które nie byłyby po-
litycznie niewłaściwe. W 1947 roku wprowadzono 
dwustopniowość studiów (trzy- lub czteroletnie 
zawodowe i  dwuletnie magisterskie) z wyjątkiem 
akademii medycznych. W 1951 roku studia, studen-
ci, naukowcy i ich badania zostali poddani kontroli 
państwa, można powiedzieć, że pojawiły się wów-
czas kierunki zamawiane. Będący efektem reformy 
system, oparty na wzorze sowieckim, wprowadzono 
w latach 1952−1954, w apogeum okresu stalinow-
skiego. Co prawda po 1956 roku przywrócono daw-
ną, wzorowaną na niemieckiej i austriackiej tytula-
turę stopni naukowych, ale do lat 90. przetrwał on 
w zasadniczych ramach.

Dokonana po 1968 roku reforma Sorbony, uniwersy-
tetu sięgającego swymi początkami XIII wieku, była 
efektem buntów studenckich, jakie wybuchły w maju 
tegoż roku. Uczelnia została podzielona na 12 mniej-
szych, z których część zachowała w nazwie Sorbona, 
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ale to nie jest ten sam uniwersytet. Celem reform
francuskich uniwersytetów po 1968 roku było osła-
bienie politycznej siły uczelni. Przy okazji obniżeniu,
a nawet załamaniu uległ poziom kształcenia. W efek-
cie we Francji po kryzysie uczelnie przestały być
głównymi ośrodkami uprawiania nauki. Naukę prze-
niesiono do instytutów i specjalnych szkół wyższych:
grandes écoles (wśród nich humanistykę studiuje się
na dwóch Écoles normales supérieures).ss

Przykłady, o których mówię, a można je mnożyć, pro-
wadzą do wniosku: w inspirowanej z zewnątrz refor-
mie uniwersytetów rzadko chodzi o poprawę poziomu
nauczania, a zwłaszcza nauki. Dlatego kolejne pyta-
nie brzmi: czy w nauczanie zamierza się ingerować,
czy w tej kwestii reforma ma być neutralna? Proces
boloński jako pomysł na zmianę od zewnątrz uni-
wersytetów nie jest więc wyjątkiem, ale w rozległości
ingerencji, dążenia do homogenizacji nauki należy do
zjawisk szczególnych. Niezwykłe jest także to, że pro-
ces stawia ponadpaństwowe cele wyżej od interesów 
konkretnego państwa. Sam pomysł, że można nauce,
nauczaniu uniwersyteckiemu wyznaczyć ramy EQF
(European Qualifi cations Framework), powinien
wzbudzić niepokój. EQF to jeden z bożków ideologów 
procesu, bo z nim związana jest jedna z utopijnych idei
– kompatybilność systemów studiowania. Główną 
specyfi ką procesu bolońskiego jest jego ponadpań-
stwowy charakter, to znaczy regulacje, których zasady 
i kierunki opracowywane są przez bolońskich eksper-
tów, mają charakter ponadpaństwowy. Obecnie prze-
kroczyły już one granice europejskie, choć ofi cjalnie
mówi się jeszcze o EHEA (European Higher Educa-
tion Area, tzn. o Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa 
Wyższego). Przy czym, mimo dużego pola rażenia,
przemiany te coraz bardziej precyzują poszczególne
zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego i ogra-
niczają działania konkretnych uniwersytetów.

Trzecie pytanie, jakie się rodzi, brzmi: czy reforma 
szkolnictwa wyższego w Polsce powodowana wpro-
wadzaniem założeń procesu bolońskiego przekłada 
się na poziom nauczania? Wraz z procesem boloń-
skim „implementowane” są narzędzia, które wedle
nazwy mają kontrolować poziom nauczania. Jeśli
się jednak przyjrzymy, co jest przedmiotem owej

kontroli, to okazuje się, że instytucje powołane do
oceny jakości kształcenia sprawdzają procedury,
a więc poprawność procesu dydaktycznego. Przy 
czym chodzi o zbudowanie takich procedur, któ-
rych weryfi kacja jest zero-jedynkowa. Przypomina 
to mechanizmy stosowane przy uzyskiwaniu certy-
fi katu ISO 9001. Przykładowo, jeśli kosz na śmieci
musi być opróżniany co cztery godziny, to należy 
to robić bez względu na to, czy jest pełny, czy pu-
sty (tzw. walidacja). Opróżnianie kosza tylko wtedy,
kiedy jest już pełny, oznaczałoby bowiem subiek-
tywną ocenę tego faktu. Normalizacja ogranicza 
działania uznaniowe, bo te mogą być przedmiotem
reklamacji. 

Jakie to ma znaczenie dla studiów i studiowania?
Wbrew pozorom rozstrzygające. Czy można spro-
wadzić proces studiowania do systemu opartego
na jasno, jednoznacznie zdefi niowanych działa-
niach, a jeśli tak, to co będzie końcowym efektem
aktywności studenta na uczelni? Wątpliwości nie
budzi zasada powszechnego i równego prawa do
nauki (nie jest jednak ona wymogiem procesu);
niemniej pytanie, czy każdy ma wystarczające pre-
dyspozycje, aby studiować, już tak. Idea powszech-
nej scholaryzacji zakłada podnoszenie odsetka 
osób legitymujących się świadectwem ukończe-
nia studiów wyższych. Jeśli istotne są wskaźniki
statystyczne (formalne), to takie założenie jest
fałszywe i niekorzystne, bo skutkuje obniżaniem
kryteriów. Wydaje się zrozumiałe, że nie wszyscy 
mogą być kosmonautami albo nie wszyscy mogą 
być uczestnikami igrzysk olimpijskich, ponieważ
żeby znaleźć się w wyselekcjonowanej elicie, trze-
ba mieć określone predyspozycje, a nie tylko chęci.
W przypadku studiowania problem ten jest skrzęt-
nie bagatelizowany i skrywany za poprawnościową 
retoryką. Można więc wysnuć wniosek, że podczas
rekrutacji na studia predyspozycje intelektualne
nie są uwzględnianym kryterium. Wniosek: studia 
przestają być kwestią możliwości intelektualnych.
Skutek: szkoły średnie w Polsce (ale też w wielu
innych krajach wprowadzających proces) zostały 
uwolnione z obowiązku przygotowania kandyda-
tów na studia, bo rekrutacja jest wirtualnym aktem
administracyjnym.
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Nowy porządek społeczny
Ostatnie pytanie, dosyć naiwne, jest następujące:
czy wykształcony, niezależnie myślący student sta-
nowi szczególne dobro w tym systemie? To znaczy,
czy proces ma na celu kształcenie elit mogących
wykonywać zadania państwo- i społecznotwórcze.
Z działań dokonujących się w związku z wprowa-
dzaniem procesu wnioskuję, że nie. Celem zmian
jest upowszechnienie studiowania, z którym zwią-
zana jest wspomniana masowa scholaryzacja, ale
nie chodzi o poziom kształcenia, tylko o tak zwaną 
efektywność (effi  ciency), którą mierzy się procen-yy
tem studentów kończących studia względem 100
procent bazy studentów rozpoczynających eduka-
cję wyższą. Im jest ona wyższa, tym lepiej. Odebra-
nie uczelniom prawa do decydowania o warunkach 
przyjmowania na studia, co sankcjonuje w Polsce
obowiązująca ustawa12, planowane kary (regula-
cje fi nansowe) za zbyt małą efektywność13 to kroki 
zwiększające odsetek kończących studia. W niektó-
ry krajach „instytucje szkolnictwa wyższego otrzy-
mują zachęty fi nansowe na pokrycie przeciwdzia-
łania niepowodzeniom w nauce”. Co istotne, w tej

12 Dziś formułuje się pod adresem uczelni zarzut, że te ze zwykłego 

lenistwa nie wprowadzają dodatkowych procedur 

kwalifikacyjnych. Świadczy to o tym, że powoli za sytuację

w szkolnictwie wyższym wini się uczelnie, a nie tworzony od lat

system. Przykładowo zobacz naiwne konstatacje Marka 

Kacprzaka, Fikcja wykształcenia. Fikcja studentów i uczelni.
Fikcja polskiej nauki, Wszystko, co najważniejsze, 24.09.2014, 

http://wszystkoconajwazniejsze.pl/marek-kacprzak-fikcja-

wyksztalcenia-fikcja-studentow-i-uczelni-fikcja-polskiej-nauki/ 

(16.04.2015).
13 „Europa musi zachęcić do podejmowania studiów wyższych

osoby reprezentujące szersze spektrum społeczne oraz

zredukować odsetek osób przerywających studia”. Modernizacja 
szkolnictwa wyższego w Europie, dostęp do studiów, 
przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na
zatrudnienie, 2014, Raport Eurydice, s. 29, zob. też s. 35,

http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/PL_

Modernization_HE.pdf: „Minister edukacji RFN Johanna Wanka 

(CDU) uważa, że to same szkoły wyższe są zobowiązane, by

zmniejszyć liczbę osób porzucających studia”, zob. Raport:
Niemieccy studenci często przerywają studia, DW,

27.05.2014, http://www.dw.de/raport-niemieccy-studenci-

często-przerywają-studia/a-17664117 (16.04.2015); dla

porównania: w USA 56 procent kończy studia w terminie, ale na 

Southern University, Nowy Orlean, Louizjana – 4 procent; zob.

Najtrudniejsze do skończenia uczelnie świata, dlaStudenta.pl,

6.03.2013, http://studia.dlastudenta.pl/

fotoalbum/858518,92119,1.html (16.04.2015).

chwili termin „przeciwdziałanie niepowodzeniom 
w nauce” powoli wypiera wcześniej używane okre-
ślenie „zwiększanie efektywności”14.

Istotą całego systemu jest normalizacja produktu, 
jakim jest nauczanie. Zgodnie z wytycznymi mini-
sterialnymi student na poziomie licencjackim „wie 
i rozumie”, a na poziomie magisterskim „samodziel-
nie rozwiązuje problemy”. Umiejętności i wiedza 
studenta winny się zmieścić w precyzyjnie zaryso-
wanych ramach zwanych krajowymi ramami kwali-
fi kacji, dostosowanymi do możliwości studiujących. 
Dlatego zasadniczym materiałem interesującym 
aktywistów bolońskich jest student statystyczny, 
o przeciętnych kwalifi kacjach. Wniosek: student 
ponadnormatywny, to znaczy niemieszczący się 
w schemacie, nie jest przedmiotem poważniejsze-
go zainteresowania systemu, a tym samym i nie 
jest obiektem uniwersyteckiej troski. Wiedzę, która 
zostaje zaoferowana studentowi, przelicza się na 
punkty transferowe, rozstrzygające o jego statusie 
na uczelni, ale punkty ECTS nie różnicują w ża-
den sposób studentów wybitnych i terminalnych, 
bo wszyscy, zaliczając semestr, uzyskują tyle samo 
punktów (to jest 30)15.

Nauczanie zostało uznane za towar (nie za do-
bro), ktoś musi więc za nie zapłacić. W systemie 
polskim, co wynika z zapisów konstytucyjnych, 
prawo do darmowego studiowania gwarantuje 
państwo. Budżet jednak, wbrew temu, co niekiedy 
mówią znani ekonomiści, nie jest cudowną skar-
bonką bez dna. W polskich regulacjach wiadomo, 
ile punktów ECTS ma każdy potencjalny student 
na swoim koncie do wykorzystania z przyznanej 
mu puli państwowej. Jeśli chciałby poszerzyć swo-
ją wiedzę, to znaczy uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach, to ma jeszcze punkty rezerwowe, ale po 

14 „Termin «przedwczesne kończenie studiów», często uznawany za

pejoratywny [ang. drop-out do niedawna tłumaczone jako odpad/

odsiew – przyp. red.], jest rzadko używany i zwykle zastępuje się 

go bardziej sformalizowaną , urzędową terminologią , taką  jak brak 

kontynuacji, nieukończenie, przedwczesne kończenie lub 

przerwanie studiów”. Modernizacja szkolnictwa wyższego
w Europie…, op. cit., s. 30.

15 O nieprzydatności tego pomysłu pisze Brodkorb, Paradoxien im 
europäischen Hochschulraum…, op. cit.
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ich wykorzystaniu pragnienie wiedzy może się stać
dlań bardzo kosztowne.

Komercjalizacja nauki
a humanistyka 
Przejdźmy do humanistyki. Według defi nicji stoso-
wanej przez Eurostat humanista to nie „scientist”.
Naukowiec (scientist(( ) to fi zyk, matematyk, biolog,t
lekarz. Humanistyka rządzi się swoimi prawami, ale
często się o tym zapomina. W Polsce zręby ostatniej
reformy szkolnictwa budowali chemik, informatyk,
dwóch fi zyków, specjalista od budowy maszyn, eko-
nomista i elektronik. Czy byli oni w stanie sformuło-
wać wizję miejsca humanistyki na polskich uniwer-
sytetach?

Słyszy się głosy, że na polskich uczelniach studiuje/
uczy się zbyt dużo humanistów. Statystyki podają,
że jest to niecałe 10 procent ogółu słuchaczy. W Ja-
ponii i USA udział studentów studiujących kierunki
humanistyczne na uniwersytetach jest o ponad 50
procent wyższy niż w Polsce (tj. ponad 15 procent).
Wyższy jest także w Austrii (ponad 13 procent),
Wielkiej Brytanii (16 procent). Podobnie jest we
Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Danii.
Na zbliżonym poziomie jak w Polsce procento-
wy udział humanistów na kierunkach studiów jest
w Słowenii, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Holan-
dii i Belgii. Średnia europejska wynosiła w 2010
roku 12,2 procent. Łatwo się zorientować, że nie ma 
prostej zależności między studiami humanistycz-
nymi a wzrostem bezrobocia absolwentów wyż-
szych uczelni, choć pewne tendencje są oczywiste.
Polska ma z kolei jeden z najwyższych wskaźników 
studiowania na kierunkach biznesowych (pra-
wo, ekonomia, zarządzanie) – prawie 40 procent.
Większy mają między innymi Rumunia, Bułgaria,
Łotwa, Litwa, przy europejskiej średniej 34 procent
oraz wskaźniku dla USA 27,7 procent i prawie iden-
tycznym dla Wielkiej Brytanii, a nieco wyższym
dla Japonii. Czy to oznacza, że udział humanistyki
w systemach uniwersyteckich takich krajów, jak na 
przykład USA, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia 
jest niewłaściwy, bo za wysoki, a kierunków bizne-
sowych także niewłaściwy, bo za niski? Dlaczego

nie zastanowić się nad racjonalnością przywoła-
nych wskaźników, wszak przekładają się one na re-
alną kondycję gospodarczą poszczególnych państw.

W krajach anglosaskich humanistyka odgrywa istot-
ną rolę w kształceniu na kierunkach ścisłych, ekspe-
rymentalnych; zajęcia humanistyczne przekładają 
się znacząco na kreatywność studentów. Patrząc
z tego punktu, kraje te, podobnie jak Niemcy i Ja-
ponia nie są dla polskich propozycji reform na uni-
wersytetach istotnym punktem odniesienia. Język,
w którym napisano ustawę z 2011 roku, nie pozo-
stawia wątpliwości, że w Polsce nauki ścisłe coraz
bardziej cierpią na humanistyczny niedobór16, a hu-
manistyka w ich powszechnym (fałszywym) odczu-
ciu nie jest towarem pierwszej potrzeby. Na dodatek 
zaczyna być traktowana jako towar luksusowy, choć
„humanistyka była i jest kosztowna”17.

Skoro nauczanie to towar na sprzedaż, uczelnia ma 
działać jak korporacja fi nansowa oferująca swoje
usługi, a państwo jest jednym z jej klientów, to co
się dzieje na wydziałach humanistycznych? Tu na-
cisk na komercjalizację nauki, zainfekowanie ideami
bolońskimi doprowadziły do degradacji wcześniej-
szych struktur, które tworzyły jądro uniwersyteckie.
Komercjalizacja nauki zawsze prowadzi w dalszej
perspektywie nie tylko do zaniku humanistyki, ale
także uniwersytetów – rozumianych jako korpora-
cje uczonych i studentów – w ogóle. Taką diagnozę
stawiał już popularny wśród amerykańskich neo-
konserwatystów fi lozof Allan Bloom, wywodzący 
się z niezamożnej robotniczej rodziny, krytyk po-
wszechnego szkolenia uniwersyteckiego i pogromca 
nijakości kształcenia akademickiego18.

Zmarły przed sześcioma laty genetyk Piotr Sło-
nimski z Centre National de la Recherche Scienti-
fi que mówił, że chciwość zabija naukę. „Żądza zy-

16 Na ten problem zwracałem już uwagę kilka lat temu, zob. 

T.J. Żuchowski, Humanistyka, duma floty, idzie na żyletki, 
„Rzeczpospolita”, 3.07.2008, s. A16.

17 Prof. Jan Iluk podczas dyskusji w senacie Uniwersytetu 

Gdańskiego, 22.06.2006, Ad 10. (protokół, za udostępnienie

protokołu składam prof. Ilukowi gorące podziękowania).
18 A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 2012.
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sku to namiętność obca nauce i zgubna dla nauki. 
Naukowca, co zawsze powtarzam swoim studen-
tom, do pracy popychać mogą trojakiego rodzaju 
namiętności: ciekawość, żądza sławy lub chęć by-
cia użytecznym. Po angielsku i francusku brzmi to 
zgrabniej, bo są to trzy słowa na literę „c” (curiosity,
competition, collaboration). Ale czy po angielsku, 
czy po francusku, czy po polsku, na żądzę zysku 
miejsca tutaj nie ma”19.

Dla społeczeństwa mieszczańskiego, które domino-
wało w Europie przełomu XIX i XX wieku, historia 
sztuki pozostawała studium universale, swego rodza-
ju nobilitacją w odniesieniu do  zainteresowań. Rela-
tywnie wysoka pozycja historii sztuki spowodowała 
jej rozwój do superdyscypliny o podobnym statusie,
jaki kiedyś posiadała fi lozofi a, a potem archeologia.
Dziś jednak społeczeństwo nie postrzega historii
sztuki jako ważnej dyscypliny naukowej. Gdybyśmy 
mówili o hierarchii studiów we współczesnym spo-
łeczeństwie, opierając się na stratygrafi i bolońskiej,
a więc określając ważność studiów wedle ustawo-
wego prawa do prowadzenia studiów jednolitych,
moglibyśmy powiedzieć, że w Niemczech i Polsce
poszukuje się dobrych lekarzy, adwokatów i teolo-
gów, w Austrii także nauczycieli, ale nie historyków 
sztuki, archeologów, badaczy literatury. W żadnym
z krajów europejskich na studia humanistyczne nie
ma społecznego zapotrzebowania. Historia sztuki
jest, jak na przykład w Hiszpanii, niekiedy reduko-
wana do uzupełniających studiów master. Wniosek 
płynący z powyższego jest mało budujący. 

Nie chciałbym być czarnowidzem, ale europejska 
historia sztuki, podobnie jak wiele innych huma-
nistycznych kierunków uniwersyteckich, nie mie-
ści się w powstającym na naszych oczach modelu 
współczesnego uniwersytetu. Widzę tu pewne ana-
logie między odchodzącą, nastawioną fi lozofi cznie 
kulturą grecką i zyskującym na sile pragmatycznym 
patrzeniem na świat Rzymian. Historia sztuki ma 
romantyczne korzenie, które zaważyły na specyfi ce 
tej dyscypliny. Był czas, gdy studia te postrzegano 

19 Łukasz Kaniewski w rozmowie z Piotrem Słonimskim, Chciwość
zabija naukę, „Rzeczpospolita”, 9-10.06.2004, s. A11.

jako wyjątkowe. Egalitaryzacja nauczania uniwer-
syteckiego, a właściwie jego umasowienie spowo-
dowało osłabienie tej roszczeniowej pozycji. Kiedyś 
podobny proces pauperyzacji dotknął fi lozofi ę.

Dziś społeczna wartość dziedzictwa w ogólności, 
a sztuki w szczególności, nie może konkurować z po-
pularnością sportu, choć paradoksalnie ograniczanie 
zatrudnienia w muzeach i na uniwersytetach idzie 
w parze z naciskiem zwiększania liczby studiujących. 
Można by odnieść wrażenie, że nie chodzi o wykształ-
cenie dobrych historyków sztuki, którzy w sposób 
właściwy zajmowaliby się dziedzictwem, ale wręcz 
przeciwnie. Uniwersytecka historia sztuki poddająca 
się dyktatowi bolońskiemu nie jest w stanie przygo-
tować ludzi dbających odpowiednio o nasze dobra 
kultury. To samo można powiedzieć o archeologii, 
etnologii, muzykologii oraz historii literatury. 

Ani idealne, ani praktyczne cele dyscypliny humani-
stycznej nie mają znaczenia dla polityków i wielkich 
interesów. Dzieła sztuki są dla polityków i biznesme-
nów produktem show, co w nieodparty sposób przy-
wodzi na myśl cyrki i podobne instytucje z XIX wieku. 
Współcześnie dzieło sztuki, także muzealne, ma dać 
natychmiastowy zysk (polityczny albo fi nansowy). Do 
tego zaś historycy sztuki nie są potrzebni, potrzebni są 
menedżerowie. Myślę, że już w niedługiej przyszłości 
historycy sztuki znajdą się poza systemem uniwersy-
teckim, będą się kształcić w prywatnych instytucjach, 
a ci odpowiednio wykształceni będą wynajmowani 
albo kupowani, podobnie jak Grecy przez Rzymian. 
W taki sposób ci ostatni korzystali z mówiących bi-
bliotek, czyli starożytnych audiobooków.

Prognozy
Lektura stosu tekstów na temat procesu boloń-
skiego pozwala sformułować dwie ważne konsta-
tacje. Po pierwsze, uderzające różnice zachodzące 
w poszczególnych krajach w kwestii studiów hu-
manistycznych, matematycznych i eksperymental-
nych mają dno polityczne. Nauka zawsze wpisana 
była w polityczny system, ale obecna sytuacja jest 
nowa, ponieważ poziom wykształcenia społeczeń-
stwa nie jest w opisywanym projekcie kwestią naj-
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ważniejszą. Nauczanie jako sformalizowany proces 
staje się ważniejsze od uczenia się rozumianego  
jako intelektualne doskonalenie. Podejmujący po-
lityczne decyzje wykorzystują naiwne idee proce-
su, aby za ich parawanem realizować własne cele. 
Druga uwaga wynika z pierwszej i dotyczy utopij-
nej (a właściwie dystopijnej) koncepcji unifi kacji 
nauczania. To, co w studiach eksperymentalnych 
i matematycznych wydaje się wyobrażalne i nawet 
możliwe, w archeologii, historii sztuki, etnologii 
brzmi niczym sabotaż przeciw własnej kulturze 
i nie mam wątpliwości, że produktem tego zamiast 
rzetelnej nauki będzie nieprzydatna wiedza.

W przysłowiach i powiedzeniach często mówi się 
o pamięci, poznaniu przeszłości i o wspominaniu. 
Przekładają się one na maksymę Richarda von 
Weizsäckera przywołaną w motcie. Ginąca rola 
myślenia humanistycznego ogranicza w istotny 
sposób mechaniczność nauk technicznych. Mówiąc 
ironicznie: cywilizowane społeczeństwa są bliżej 
prymitywnych form społecznych, niż nam się wy-
daje. Myślenie mechaniczne, które idzie w parze 
z przejmowaniem wielu obszarów naszego życia 
przez maszyny, których rola wciąż wzrasta, grozi 
intensyfi kacją procesów dehumanizacyjnych. Brak 
zainteresowania sztuką, która obok religii odgrywa-
ła istotną rolę humanizacyjną w dziejach ludzkości 
i która w wyjątkowy sposób wiąże przeszłość z przy-
szłością, może mieć w dalszych procesach społecz-
nych tragiczne następstwa dla kultury europejskiej 
– tragiczniejsze, niż możemy sobie wyobrazić. 

Dziś jeszcze nie jest źle, ale odnoszę nieodparte 
wrażenie, że to, co dziś w humanistyce uniwersy-
teckiej udaje się zrobić, i to, czym możemy się po-
chwalić (a raczej: czym chwalą się rządzące elity), 
dokonuje się mimo wprowadzanych reform, a nie 
dzięki nim.

A zatem już samo określenie „odhumanizowana hu-
manistyka” jest oksymoronem. Nie chodzi tu jednak 
o fi gurę retoryczną, ale wymagające refl eksji pytanie 
o przyszłość cywilizacji, w której zjawiska kultu-
ry, z natury wymykające się szufl adkowaniu, będą 
w nowym projekcie społecznym ważne.

Zamykając swoje rozważania, przytoczę fragment
z powieści social-science fi ction Janusza Andrzeja 
Zajdla:

„Jest kilka podstawowych cech, jakie winno posia-
dać idealne społeczeństwo. Jasne, że nigdy się nie
osiągnie ideału. Ale należy zbliżać się do niego mak-
symalnie. Pierwsza rzecz to równe szanse. A więc
powszechny dostęp do wykształcenia. Ten warunek 
spełniliśmy. Mamy powszechne wyższe wykształ-
cenie. Dawniej się mówiło: trzeba mieć «papierek»,
reszta nieważna. Kto miał ten papierek, miał więk-
sze szanse. Kto go nie miał, pozostawał z poczuciem,
że ten brak decyduje o wszelkich niepowodzeniach.
Usunięto źródło społecznej frustracji. Wprowa-
dzono powszechne wyższe studia. Obowiązkowe!
A jeśli miały stać się obowiązkowe, trzeba było
umożliwić każdemu ich wykształcenie. Umożliwić
to znaczy dostosować poziom. Teraz już nikt nie po-
wie, że nie dano mu szansy. Cóż dalej? Druga draż-
liwa sprawa to zarobki. Próbowano różnie. Dawanie
«według potrzeb» to nieosiągalny ideał. Potrzeby 
są nieograniczone, rosną w miarę ich zaspokajania.
A środki na to są zawsze skończone i ograniczone.
Dawanie «według pracy», owszem, to dobra zasada.
Ale zastosować ją w całej rozciągłości można wów-
czas, kiedy wszyscy mają pracę. Można jeszcze da-
wać wszystkim po równo. Też nieźle, ale niezupełnie
sprawiedliwie, a ponadto powoduje też powstawa-
nie różnych niepożądanych antybodźców”20.

Jeśli ktoś jest ciekaw, jak w Agrolandzie rozwiązano
ten problem, to zachęcam do lektury powieści Zajd-
la; być może antycypuje ona dalsze kroki frakcji bo-
lońskiej.                |

20 J.A. Zajdel, Limes inferior, pierwsze wydanie 1982, koncept

1979, s. 44–45.
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