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UNIWERSYTET-IDEA



Odpowiedź na pytanie o misję uniwersytetu jest o tyle istotna, 
że dotyczy ona nie tylko samego uniwersytetu, ale także kondycji 
człowieka, kultury, nauki, życia społecznego, odpowiedzialności.

Tadeusz Gadacz, Wstęp do wydania polskiego Karla Jaspersa idea 
uniwersytetu, [w:] Karl Jaspers, Idea uniwersytetu, Narodowe Centrum 
Kultury, Warszawa 2017, s. 11–27.



Źródło zdjęcia: newsweek.pl

Prace:
Filozofia Boga w XX wieku. Od 
Lavelle’a do Tischnera (2007)

O ulotności życia (2008) 
Historia filozofii XX wieku. Nurty. 

Tom I i II (2009)
Uniwersalne prawdy i prawa życia 
dla mądrych ludzi na trudne czasy 

(2018)

Tadeusz  
Gadacz

Ur. W 1955 r., filozof  
i religioznawca specjalizujący 

się w filozofii człowieka, 
wykładowca akademicki, 
tłumacz, profesor nauk 

humanistycznych, Akademia 
Górniczo-Hutnicza.



Tu uczeń i nauczyciel znajdują się na tym samym poziomie. Nie ma 
utrwalonej wiedzy, ale panuje bezgraniczność pytań i niewiedza  
w sensie absolutnym. Tym samym rośnie aż do najwyższej 
skrajności osobista odpowiedzialność, której nic nie łagodzi.

Uczyć powinni jedynie ci, którzy prowadzą własne badania.

Karl Jaspers, Filozofia egzystencji, PIW, Warszawa 1990.



Karl Jaspers
(1883–1969)

Niemiecki psychiatra 
i filozof, jeden 

z głównych 
przedstawicieli 

egzystencjalizmu.

Źródło zdjęcia: liberaldictionary.com

Prace:
Philosophie (1932)

Existenzphilosophie (1938)
Chiffren der Transzendenz 

(1970)



ORGANIZACJA  
I INSTYTUCJA

Sens działania danej organizacji zawiera 
się w jej idei, rozumianej jako specyficzny 
dla niej proces wytwarzania wartości 
egzystencjalnych i instrumentalnych.

Pozbawiona idei organizacja staje się 
aktorem oportunistycznym. Organizacja 
zdolna do sformułowania swojej idei staje 
się instytucją zdolną do podmiotowości 
i wyznaczania trajektorii swego rozwoju.



DWA PORZĄDKI – 
ORGANIZACJA I INSTYTUCJA

porządek  
aksjonormatywny

porządek  
funkcjonalno-operacyjny 



UNIWERSYTET-IDEA

Każdy uniwersytet, aby być twórczym 
generatorem wiedzy musi wykreować 
specyficzny dla siebie proces 
wytwarzania wartości akademickich 
i wyznaczać trajektorię swego rozwoju. 
Idea uniwersytetu może rodzić się 
w indywidualnym umyśle, ale staje się za 
sprawą zbiorowego, społecznego wysiłku.
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Rola uniwersytetu w wytwarzaniu 
wartości egzystencjalnych polega też 
na tym, że dokonuje się w nim – jak 
mówi Karl Jaspers – proces wychowania 
majeutycznego, czyli takiego, które 
wspomaga rozwinąć możliwości tkwiące  
w studentach.

Uniwersyteckość słabnie, jeśli studenci 
są traktowani bezosobowo, jako 
numer indeksu. Taka będzie przyszłość 
uniwersytetu, jakie przyjęcie studentów 
pierwszego roku.
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Podporządkowanie uniwersytetu regule 
bezpośredniej przydatności może 
przynieść spektakularne osiągnięcia 
badawczo-wdrożeniowe, ale dokona się 
to kosztem postępującej degradacji jego 
kapitału kulturowego.
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Uniwersytet nie może być 
tylko skarbnicą zakumulowanej 
wiedzy, jej repozytorium. Ma 
być także jej generatorem, i to 
takim, który przede wszystkim 
włącza generowaną wiedzę do 
obiegu otwartego i domeny 
publicznej – współwytwarza ją  
i uwspólnia.
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Erich Fromm
(1900–1980) 

Niemiecki psycholog 
i filozof, współtwórca 

psychoanalizy społecznej. 
Wykładowca Uniwersytetu 
Frankfurckiego, Columbia 

University.

Źródło zdjęcia: Wikipedia (na licencji CC-BY-SA 3.0)

Prace:
Ucieczka od wolności (1941)

Niech się stanie człowiek.  
Z psychologii etyki (1947)

Mieć czy być? (1976)



Inteligencja jest narzędziem człowieka służącym uzyskiwaniu 
celów praktycznych. Za jej pomocą człowiek dąży do odkrycia tych 
aspektów rzeczy, o których wiedza jest konieczna, aby móc nimi 
manipulować.

Erich Fromm, Niech stanie się człowiek. Z psychologii etyki, PWN, 
Warszawa-Wrocław 1994, s. 88.



Jego funkcją jest poznanie, uchwycenie prawdy, wyrażenie swego 
stosunku do rzeczy poprzez ich zrozumienie. Przebija się on poprzez 
zewnętrzną warstwę rzeczy, aby odkryć ich istotę, ukryte związki i 
głębsze znaczenie. [Fromm 1994, s. 89]



Znajdujemy dziś niebywały entuzjazm dla wiedzy i wykształcenia, 
a jednocześnie jesteśmy świadkami sceptycznego i pogardliwego 
stosunku do rzekomo niepraktycznego i bezkrytycznego myślenia, 
które ukierunkowane jest „jedynie” na dążenie do prawdy i które 
nie ma wymiennej wartości. [Fromm 1994, s. 89]



Max Horkheimer
(1895–1973) 

Niemiecki filozof i socjolog, 
przedstawiciel tzw. teorii krytycznej. 

Stworzył podstawy społeczno- 
-ekonomiczne krytyki kapitalizmu  
z pozycji krytycznej teorii (zaliczanej 

niekiedy do tzw. neomarksizmu). 
Profesor uniwersytetu we Frankfurcie 

nad Menem.

Źródło zdjęcia: medium.com

Prace:
 Anfänge der bürgerlichen 

Geschichtsphilosophie (1930)
Dämmerung. Notizen in Deutschland (1934)

Dialektik der Aufklärung: philosoph. Fragmente, 
współautor: Theodor Adorno (1947)

Zur Kritik der instrumentellen Vernunft: aus 
d. Vorträgen u. Aufzeichn. seit Kriegsendem 

(1967)



Ostrzegam Państwa przed »konkretyzmem«. Polega on na 
trzymaniu się tego, co bezpośrednio dane, uchwytne, na niemożności 
wykroczenia ze swoimi myślami i interesami poza aktualnie istniejącą 
sytuację. (...) Obstajemy przy rozsądku, z punktu widzenia którego  
w zegarze interesujące są kółka, nie czas, który on mierzy.

Max Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, „Kronos”, nr 2 (2011), s. 244.

Horkheimer ostrzega przed tym przekonany, że 
instrumentalizowanie intelektu to wdrażanie do duchowego 
poddaństwa [ibidem, s. 239].



To, że absolwent studiów nie jest w stanie połączyć z kompetencjami 
zawodowymi siły i odwagi, niezbędnych do rozwiązywania problemów 
życia, prowadzi do takiego powiązania wiedzy fachowej i obskurantyzmu, 
które uzasadnia przypuszczenie, że ludzie wykształceni nie byli bardziej od 
niewykształconych odporni na totalitarne szaleństwo w przeszłości i nie 
będą w przyszłości. [Ibidem, s. 239]

Uważa, że tak kształcony sędzia oznacza śmierć sprawiedliwości, 
bowiem bez kształcenia myślenia i rozumu, bez odniesienia 
kształcenia do tego, co nieinstrumentalne, wolność  
i odpowiedzialność jednostki nie jest możliwa [ibidem, s. 242, 245]. 
Staje się ona oprzyrządowaniem [ibidem, s. 238].



Otto F. Bollnow
(1903-1991) 

Niemiecki pedagog i filozof, na 
filozofię Bollnowa wpłynęły głównie 

dwa nurty: filozofia życia Diltheya oraz 
egzystencjalizm, głównie  

w wersji Martina Heideggera.  
W czasach hitlerowskich nie emigrował, 

stawiając bierny opór nazizmowi. 

Źródło zdjęcia: bollnow-gesellschaft.de

Prace:
 Dilthey. Eine Einführung in seine 

Philosophie (1936)
Neue Geborgenheit. Zur Überwindung 

des Existentialismus (1936)
Das Wesen der Stimmungen (1942)

Die Ehrfurcht (1947)



Intelekt jako taki nie może wyznaczać żadnych celów, lecz musi je 
brać skądinąd, i dlatego też, jako władza celowego obrachunku, 
wstępować na służbę dowolnych celów. Intelekt jako taki nie jest ani 
dobry, ani zły, lecz jest tylko narzędziem służebnym.

Otto Friedrich Bollnow, Rozum a siły irracjonalne, „Znak”, nr 305, 1979, 
s. 1202–1203.



Rozum oznacza tu więc medium wspólnoty, w której ludzie, 
nawzajem się przysłuchując, mogą spotkać się w rozmowie. 
[Ibidem, s. 1203]

I dalej dodaje: Władza rozumu oznacza humanizację życia poprzez 
opanowanie sił irracjonalnych. [Ibidem, s. 1205]



Wynika z tego fundamentalne pytanie o aksjonormatywne ramy 
wszelkiego rodzaju technologii, również technologii intelektualnej, 
bo w coraz większym stopniu mamy do czynienia z technologiami 
intelektualnymi, a nie fizycznymi. Jeśli mówimy o botach, big data,  
o zdolności przetwarzania wielu danych i generowania informacji, w 
końcu o sztucznej inteligencji, to nie powinniśmy pominąć tego, jakiego 
rodzaju wiedzę w ten sposób się tworzy i czemu ona służy.

Porządek operacyjny pomaga nam usprawniać technologie, a porządek 
aksjonormatywny jest potrzebny po to, aby zapobiegać ich użyciu 
przeciwko ludziom i ludzkości. 



KONKLUZJE

Pojęcia „technologia” i „intelekt” wywodzą się w zasadzie z podobnego 
porządku, chociaż z innych światów. Są to pojęcia sprawnościowe, 
narzędziowe. Możemy mówić zarówno o sprawności intelektualnej, jak  
i o sprawności materialnej, technicznej. W tym sensie należą one do 
porządku operacyjnego, funkcjonalnego i są istotne w rozmyślaniu nad 
wartościami instrumentalnymi. 

Rozum natomiast pochodzi z innego porządku, mianowicie z porządku 
aksjonormatywnego. To znaczy, że patrzymy na to samo z innego punktu 
widzenia: nie pytamy, jak to działa, ale po co to działa. 



Jerzy Wilkin

Ur. 1947 r., polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, 
były dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.  
W pracy naukowej zajął się zagadnieniami m.in. z zakresu rozwoju 
gospodarczego, ewolucji oraz transformacji systemów społeczno-

-ekonomicznych, instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju,  
a także ekonomicznej roli państwa i sektora publicznego. 

Prace:
Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania (2012)
Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować, poprawiać (2013) 
Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania (2016)
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wspólnota badawcza

generator wiedzy
wspólnota  
aksjonormatywna

wielowymiarowe kształcenie – 
wiedza, umiejętności, 
kompetencje, wyobraźnia

specyficzna 
instytucja kulturyA

EB

C

D

UNIWERSYTET W POSZUKIWANIU 
ZAGUBIONEJ IDEI



KONKLUZJE

Uniwersytety muszą stać się 
ważnym punktem odniesienia dla 
polityki rozwoju. To oczywiście 
nie oznacza, że mają one być 
instrumentem takiej polityki 
i zostać jej podporządkowane. 
Stanowią one niezbędny i kluczowy, 
a zarazem autonomiczny  
i samodzielny segment procesu 
rozwojowej okrężności  
w gospodarce opartej na wiedzy.



Rozum jest tym wymiarem 
myślenia, który ujawnia się i rozwija 
pod wpływem rozmowy i gotowości 
do rozumienia innych. Jest zatem 
upodmiotawiający, tak jak intelekt 
jest uprzedmiotawiający. To rozum 
otwiera nas na egzystencjalny  
i wspólnotowy wymiar życia.



Kształcenie uniwersyteckie nie 
może pomijać pozazawodowego 
wymiaru życia. Nie kształcimy 
pracownika, kształcimy człowieka 
i obywatela, kogoś zdolnego do 
osobowego rozwoju, podmiotowego 
wyznaczania swojej życiowej drogi.



Koncepcja 
UNIWERSYTETU- 

-IDEI
Intelekt  
i rozum

Polski  
uniwersytet i jego  

reformowanie 

Niezależność 
uniwersytetu

Społeczna 
czasoprzestrzeń

rozwoju  
uniwersytetu

MAPA KONCEPTUALNA
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