
 

Jan Sowa  

 
Przedmowa 

Inna akademia jest możliwa! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmowa
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W marcu 1921 roku w Moskwie odbył się X Zjazd Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików), który istotnie zaważyć miał na 
politycznej, społecznej i gospodarczej historii XX wieku. Niespełna 
cztery lata prób budowy komunizmu w Rosji nie przyniosły zado-
walających rezultatów. Nie było to zresztą szczególnie zaskakujące, 
zważywszy skrajnie niesprzyjające okoliczności. Rewolucja dokonała 
się w kraju, któremu daleko było do kapitalistycznej nowoczesności 
i który pod wieloma względami tkwił jeszcze głęboko w feudalizmie. 
Udział w światowym konflikcie mocarstw, a później wojna domowa 
pociągnęły za sobą dodatkowy zamęt i zapaść gospodarczą. Nie uda-
ło się również rozpalić płomieni rewolucji poza Rosją – w Niemczech 
w 1919 roku krwawo stłumiono powstanie Spartakusa (zginęła wtedy 
m.in. Róża Luksemburg), a Armia Czerwona nie zdołała przebić się na 
Zachód, aby praktycznie włączyć się w tamtejszy konflikt klasowy. 

Lenin, zdając sobie sprawę ze wszystkich tych okoliczności i sta-
jąc przed problemem, którego pojawienia się nie przewidywał Marks – 
jak zbudować komunizm w jednym kraju, do tego w niemałym stop-
niu feudalnym – zdecydował się na radykalną zmianę kursu i ogłosze-
nie Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP). Zakładała ona przeprowa-
dzenie czegoś na kształt kontrolowanej kapitalistycznej modernizacji: 
dopuszczenie do działania prywatnej inicjatywy, rynku i przywrócenie 
prywatnej własności środków produkcji na niskim i średnim poziomie 



VIII Przedmowa

(handel detaliczny, usługi, drobna działalność produkcyjna itp.), przy 
zachowaniu przez Partię – ergo proletariat, bo od tej fikcyjnej ekwi-
walencji bolszewicy nigdy nie odstąpili – kontroli nad tym, co Lenin 
nazwał później „kluczowymi pozycjami w dziedzinie środków produk-
cji”1, a więc nad przemysłem ciężkim, wydobywczym, nad infrastruk-
turą komunikacyjną itp. Angielski odpowiednik zwrotu „kluczowe 
pozycje” mówi nawet lepiej, o co chodziło: commanding heights of the 
economy, a więc „zarządcze szczyty gospodarki”, z których sprawuje się 
hegemoniczną kontrolę nad całym systemem.

Gdy kilka dekad później neoliberałowie rozpoczęli swój atak na 
bogate państwa dobrobytu i zabrali się za reformowanie gospodarek 
państw biednych, postąpili zgodnie z taką samą zasadą: zaczęli od 
commanding heights. Margaret Thatcher złamała struktury związkowe 
w górnictwie, Ronald Reagan deregulował finanse, transport i rolnic-
two, a rządy w wielu miejscach świata były nakłaniane bądź wręcz 
zmuszane szantażem przez międzynarodowe instytucje finansowe do 
prywatyzacji wielkich państwowych zakładów w najważniejszych ga-
łęziach przemysłu. Taki sam scenariusz realizuje się też dzisiaj w Gre-
cji, zmuszanej do prywatyzacji swojej infrastruktury gospodarczej: 
portów, linii lotniczych, fabryk i kopalni. Tak też było w Polsce po 
1989 roku. To dziwne pokrewieństwo między bolszewizmem a neoli-
beralizmem jest samo w sobie teoretycznie bardzo ciekawe i skłania 
do ponownego wykreślenia linii wpływów i zależności tak w myśli, jak 
w polityce społecznej oraz gospodarczej XIX i XX wieku. To jednak 
problem do podjęcia przy innej okazji.

Poznawszy strategię działania neoliberalnych reformatorów, mo-
żemy zrozumieć, dlaczego przez prawie dwie dekady kultura i szkol-
nictwo wyższe były tymi dziedzinami polskiego życia społecznego, 
które w zasadzie pozostawały poza obszarem ich zainteresowania. 
Zarówno uniwersytety, jak i szeroko pojęty sektor kultury, przed 
neoliberalną inwazją chronił fakt, że nie mieściły się w  kategorii 
leninowskich „kluczowych pozycji”. Dopiero w okresie urzędowa-
nia pierwszego gabinetu Donalda Tuska podjęte zostały próby ich 

1 W. Lenin, Dzieła, t. 45, Warszawa 1989, s. 422.
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neoliberalnego sformatowania, analogiczne względem reform prze-
prowadzonych znacznie wcześniej w innych sektorach. Zainauguro-
wały je dwa raporty. Diagnozę kondycji świata kultury proponował 
tzw. raport Hausnera, w którym przekonywano, że kultura w Polsce 
działa słabo w znacznej mierze z winy niemrawych instytucji pu-
blicznych2. W odniesieniu zaś do nauki był to raport przygotowany 
przez konsorcjum Ernst & Young oraz Instytutu Badań nad Gospo-
darką Rynkową z Gdańska na zlecenie MNiSW3. Jest znamienne, że 
przeważającą część zespołu działającego pod kierownictwem Jerzego 
Hausnera stanowili biurokraci lub akademicy i akademiczki związani 
z ekonomią i zarządzaniem, a nie osoby zaangażowane na co dzień 
w żywą produkcję aktualnej kultury, jak artystki czy kuratorzy. Widzi-
my tu technokratyczną twarz neoliberalnej biurokracji. Choć raport 
poświęcony nauce i szkolnictwu wyższemu współtworzyli również 
zatrudniani przez konsorcjum naukowcy, to zlecenie przez MNiSW 
jego wykonania podmiotom jednoznacznie związanym z sektorem 
prywatno-rynkowym pozostaje w zgodzie z ogólną neoliberalną li-
nią upowszechniania konsultingu, outsourcingu i benchmarkingu4. 
Gdy Leszek Balcerowicz przekonywał przy okazji Kongresu Kultury 
Polskiej w Krakowie w 2009 roku, że, ujmując sprawę obrazowo, pu-
bliczne instytucje kultury to ostatni bastion, w którym zabarykadował 
się homo sovieticus, ministra Barbara Kudrycka przeprowadzała swoje 
reformy nastawione na urynkowienie, parametryzację i ukonkuren-
cyjnienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

2 M. Buczek i in., Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze. Raport przygotowany 
na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2009. http://
www.kongreskultury.pl/library/File/Hausner/Kultura%20w%20kryzysie%20czy%20
kryzys%20w%20kulturze_wpelna.pdf (dostęp: 23.09.2015).

3 Zob. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce z listopada 2009 roku oraz dwa 
warianty Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku z 2010 roku opra-
cowane przez Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową.

4 Na temat neoliberalnej obsesji benchmarkingu zob. I. Bruno (2011), „Zarzą-
dzanie kreatywnością społeczną przez benchmarking. Od menedżmentu Xeroxa do 
«innowacyjnej Europy»”, tłum. A. Wojczyńska, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna 
społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, 
Warszawa, s. 239–253.
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Na ten bolszewicko-neoliberalny ruch od szczytów do peryferii 
gospodarki nakłada się drugi istotny proces, a mianowicie reorgani-
zacja zachodząca w obrębie samego kapitalizmu. Wszyscy świetnie 
znamy tezy oraz teorie głoszące nadejście społeczeństwa postindu-
strialnego i gospodarki wiedzy czy informacji5. Chociaż procesy owe 
o wiele trafniej i głębiej diagnozuje włoski postoperaizm, z którego 
obszernie czerpie Krystian Szadkowski (o tym za chwilę), nawet te 
popularne opisy ujawniają pewien istotny fakt: późny kapitalizm 
i jego „kluczowe pozycje” wyraźnie przemieszczają się w kierunku 
sektora tzw. produkcji niematerialnej, do którego należy produkcja 
symboli, znaczeń oraz afektów. W tym obszarze mieści się nie tylko 
cały sektor informatyczny i telekomunikacyjny, ale również przemysł 
rozrywkowy, turystyka oraz nauka i szkolnictwo wyższe. Przesunię-
cia tego nigdzie nie widać tak dobrze, jak w relacji między dwiema 
firmami: amerykańskim Apple’em, królem nowych technologii, oraz 
chińskim Foxconnem, który fizycznie produkuje urządzenia Apple’a: 
Designed in California. Assembled in China („Zaprojektowane w Kali-
fornii. Złożone w Chinach”), jak głosi informacja umieszczana na 
iPhone’ach czy iPadach. Foxconn, zatrudniający ok. 1,2 miliona pra-
cowników, jest w sektorze produkcyjnym największym pracodawcą 
na świecie6. Pomimo ogromnej skali aktywności i gigantycznych ob-
rotów pozostaje jednak całkowicie uzależniony od decyzji swojego 
amerykańskiego partnera. To ten drugi zgarnia również gros zysku 
pochodzącego z produkcji i sprzedaży iGadżetów: marża operacyjna 
Apple’a wahała się w latach 2007–2009 między 20 a 30%, Foxconna 
zaś między 2 a 4%7. To właśnie Apple znajduje się dzisiaj na szczycie 
listy największych przedsiębiorstw amerykańskich (licząc według ka-
pitalizacji giełdowej), wyraźnie wyprzedzając w tym rankingu licznych 

5 Zob. D. Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecz-
nego, Warszawa 1975, T. L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, tłum. 
T. Hornowski, Poznań 2006.

6 Zob. List of largest employers, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_largest_employers#Largest_private_employers.

7 P. Ngai i in. (red.), Niewolnicy Apple’a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna, 
Poznań 2013, s. 20.
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przemysłowych gigantów, w tym również wielkie firmy z sektora naf-
towego czy handlu detalicznego.

Zwrócenie uwagi na ogólną kondycję i ewolucję współczesnego 
kapitalizmu jest rzeczą niezbędną we wprowadzeniu do tej książki. 
Dynamika kapitalizmu i przemiany, jakim system ten ulega w ostatnich 
dekadach, stanowią kluczowy kontekst rozważań Krystiana Szadkow-
skiego; na tym tle też najlepiej dostrzec można znaczenie i doniosłość 
formułowanych przez niego tez i interpretacji. Tzw. reformy Kudryc-
kiej, będące praktyczną realizacją neoliberalnych diagnoz obecnych we 
wspomnianym raporcie na temat kondycji polskiej nauki, wywołały 
ożywione dyskusje w polskim środowisku akademickim i doprowa-
dziły nawet do pewnych aktów protestu, co jest zaskakujące, biorąc 
pod uwagę marazm i dezorganizację tego pola społecznego (jest to 
jeden z bardzo niewielu obszarów życia zawodowego Polaków i Po-
lek, w którym po 1989 roku nie doszło do żadnej szerzej zakrojonej 
akcji strajkowej). Większość z tych inicjatyw miała jednak charakter 
doraźny, powierzchowny, a często również reakcyjny, czyli obliczony 
na przywrócenie dawnych przywilejów i zatrzymanie tych elementów 
reform, które godziły w najbardziej zaśniedziałe, feudalne aspekty pol-
skiej akademii. 

Uniwersytet jako dobro wspólne jest pierwszą w Polsce obszerną 
i dogłębną analizą globalnych przemian szkolnictwa wyższego i nauki, 
biorącą pod uwagę szeroki społeczno-gospodarczy kontekst współ-
czesnego kapitalizmu. Jej autor pokazuje, że zależności są tu dwukie-
runkowe: dzisiejsza gospodarka kapitalistyczna, zwana również kapi-
talizmem kognitywnym8, musi podporządkowywać sobie produkcję 
wiedzy (tzw. realna subsumcja pod kapitał), z drugiej jednak strony 
produkcja wiedzy, znaczeń i symboli jest dzisiaj tym, czym były fa-
bryki i huty w czasach Marksa: najbardziej zaawansowanym sektorem 
produkcji de facto przemysłowej. Nie znaczy to, oczywiście, że musi 
być dominująca w sensie wkładu w PKB czy udziału w zatrudnieniu. 
Trzeba pamiętać, że w czasach, gdy Marks trafnie wskazywał na prze-
mysł jako kluczową i dominującą gałąź gospodarki, największym jej 

8 Zob. Y. Moulier Boutang, Cognitive Capitalism, tłum. E. Emery, Cambridge 2011.
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sektorem – zarówno jeśli chodzi o udział w globalnym produkcie, jak 
i o zatrudnienie – pozostawało rolnictwo. Przemysł odpowiadał za kil-
kanaście procent aktywności gospodarczej. Dzisiaj rolnictwo nie tylko 
straciło swoją dominującą pozycję, ale stało się wręcz gałęzią przemy-
słu. Co więcej, jako przemysłowe produkuje więcej – licząc zarówno 
per capita, jak i na jedną pracującą w nim osobę – niż w czasach, gdy 
było przemysłowi przeciwstawiane jako inny sektor gospodarki. Po-
kazuje to, że przesunięcia w stronę modelu kognitywnego nie należy 
rozumieć w kategoriach ilościowych: wolumenu produkcji lub udziału 
poszczególnych gałęzi gospodarki w PKB. Chodzi raczej o przesunięcie 
systemowe, które zmienia samą logikę funkcjonowania kapitalizmu, 
relokuje strukturalnie – chociaż już niekoniecznie geograficznie –  
centra akumulacji kapitału i przemieszcza to, co po Leninowsku na-
zwalibyśmy „kluczowymi pozycjami” (commanding heights) w obrębie 
życia gospodarczego.

W przedmowie do książki Szadkowskiego wspomnieć wypada 
przynajmniej skrótowo o przyjmowanej przez niego perspektywie teo-
retycznej, ponieważ nie jest ona szeroko znana polskiej czytelniczce 
bądź czytelnikowi, do czego przyczyniają się liczne przesądy intelek-
tualne otaczające marksizm. Autor Kapitału wciąż nie ma u nas dobrej 
prasy. Szkoda, bo teraz właśnie nadszedł doskonały czas na czytanie 
Marksa. W Polsce wciąż jednak powszechne jest, również w kręgach 
akademickich, bezrefleksyjne odrzucenie Marksa i marksizmu, uzasad-
niane poprzez nieustanne kojarzenie go ze znanym z historii ekspery-
mentem bolszewickim i czynienie go zań odpowiedzialnym. Jest to 
zabieg o tyle zrozumiały, zwłaszcza w polskim kontekście, co błędny 
i szkodliwy dla uchwycenia tego, co marksizm ma do powiedzenia na 
temat współczesnego świata9. Mogę więc od razu uspokoić zaniepo-
kojonych patriotów i tropicieli stalinowskich nadużyć: Krystian Szad-
kowski nie po to sięga do Karola Marksa, aby wskrzeszać PRL albo 
zestawiać współczesną kondycję szkolnictwa wyższego z jakąś chwa-
lebną, zagubioną i domagającą się restytucji przeszłością bądź tradycją. 

9 Mierzyłem się z tą kwestią w swojej ostatniej książce, zob. J. Sowa, Inna Rzeczpo-
spolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości, Warszawa 2015.
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W jego książce stawką nie jest kontrastowanie instytucji publicznych 
z prywatnymi, jak sądzić mogliby ci, dla których PRL i Marks to nie-
odłączny tandem. Szadkowski proponuje wyjście poza dylemat i spór 
„państwo vs rynek” w kierunku innego, trzeciego paradygmatu, który 
jest prawie całkiem nieobecny w polskim dyskursie głównego nurtu: 
ku dobru wspólnemu.

Odróżnienie między tymi trzema typami własności jest dobrze 
przedstawione przez samego Autora10. Odwołuje się ono do dwóch 
równie prostych, co podstawowych pytań: kto kontroluje sposób funk-
cjonowania danego zestawu środków produkcji oraz kto jest właścicie-
lem produktu dzięki nim wytworzonego? W modelu socjalistycznym 
jest to państwo, w modelu kapitalistycznym – prywatni właściciele, 
w modelu dobra wspólnego… no właśnie, tu tkwi szkopuł. Chciało-
by się powiedzieć „wspólnota”, jednak termin ten jest zbyt obciążony 
konotacjami konserwatywnymi, aby tu pasował. Mówić należy raczej 
o wielości (multitudo). Pojęcie to wywodzi się najczęściej od Spinozy, 
czasem również od Machiavellego. Określa ono, mówiąc najprościej, 
horyzontalnie zorganizowaną, usieciowioną, demokratyczną i otwartą 
na swoje zewnętrze wiązkę pojedynczości11.

Przedmowa to nie miejsce, gdzie można byłoby, choćby tylko 
skrótowo, zaprezentować obszerną tradycję intelektualną marksizmu 
postoperaistycznego, w której lokuje się Szadkowski. Co prawda w ję-
zyku polskim dostępne jest kilka pozycji ważnych dla tego podejścia 
lub prezentujących jego założenia12, słabo spenetrowało ono jednak 
język debaty tak akademickiej, jak medialnej. A szkoda, bo wspomina-
ne powyżej zjawiska i procesy takie jak pojawienie się społeczeństwa 

10 Zob. rozdziały w Części I. To, co prywatne i to, co publiczne.
11 Więcej na ten temat zob. P. Virno, A Grammar of the Multitude. For an Analysis of 

Contemporary Forms of Life¸ New York 2004.
12 Zob. np. A. Negri, M. Hardt, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, War-

szawa 2005; A. Negri, Goodbye Mr Socialism, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 2008; A. Ne-
gri, M. Hardt, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, tłum. „Praktyka 
Teoretyczna”, Kraków 2012; J. Sowa, K. Szadkowski (red.), Edu-factory. Samoorganizacja 
i opór w fabrykach wiedzy, Kraków 2012; LUM, Marks. Nowe perspektywy, tłum. S. Królak, 
Warszawa 2013; O. Szwabowski, Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspekty-
wie radykalnej, Warszawa 2014.
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postindustrialnego czy rosnąca rola wiedzy w działaniu gospodarek 
kapitalistycznych są przez postoperaizm (wraz z obszernymi intelek-
tualnymi przyległościami) diagnozowane o wiele trafniej13 niż pozycje 
autorstwa Daniela Bella czy Thomasa L. Friedmana popularne w głów-
nym nurcie debat medialnych w Polsce i za granicą. Postoperaiści nie 
tylko opisują owe zjawiska, ale wyjaśniają je za pomocą złożonego apa-
ratu teoretycznego wywodzącego się z późnych dzieł Marksa (z Zary-
su krytyki ekonomii politycznej, Rezultatów bezpośredniego procesu produkcji 
oraz z Kapitału). Pokazując ich miejsce oraz sens w historycznym roz-
woju kapitalistycznej gospodarki, oferują pojęcia i terminy, które poz- 
walają ująć w spójną ramę zjawiska tak od siebie pozornie oddalone 
jak media społecznościowe, reformy szkolnictwa wyższego oraz ros- 
nąca prekaryzacja siły roboczej. Co więcej, w odróżnieniu od innych 
post/neomarksistowskich intelektualistów, takich jak chociażby Slavoj 
Žižek czy Fredric Jameson, teoretycy i teoretyczki związani z tą trady-
cją są czynnie zaangażowani w ciągłą walkę o konkretne, kluczowe ze 
społecznego punktu widzenia sprawy: likwidację systemu kredytów 
studenckich i anulowanie studenckiego długu, uwspólnienie uniwer-
sytetu jako instytucji kluczowej dla zbiorowych losów naszych spo-
łeczeństw, demokratyczną reformę polityki poprzez odejście od par-
lamentaryzmu na rzecz bardziej uczestniczących form sprawowania 
władzy, ochronę środowiska naturalnego jako podstawowego dobra 
wspólnego itp. Marksizm postoperaistyczny jest dzisiaj jedną z nie- 
licznych lewicowych formacji intelektualnych ściśle splecionych z ru-
chem społecznym, przy czym przez ten ostatni nie rozumiem organi-
zacji pozarządowych wydających radykalne książki, ale ludzi stawia-
jących zbiorowo realny opór w konkretnych miejscach i w obronie 
konkretnych spraw. Politycznym wyrazem tych samych idei, które 
stoją za książką Szadkowskiego, były na przykład ruchy Oburzonych 
oraz ruchy Occupy 2011 roku, w Polsce zaś coraz częściej tego rodza-

13 Zob. np. A. Fumagalli, S. Mezzadra (red.), Crisis in the Global Economy. Finan-
cial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios, tłum. J.F. McGimsey, New York 
2010 czy Ch. Marazzi, The Violence of Financial Capitalism, tłum. J.F. McGimsey, New 
York 2010.
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ju idee daje się słyszeć w wypowiedziach członków partii Razem czy 
w niektórych wystąpieniach studenckich.

Choć mówimy tu o teorii i praktyce rozwijających się w całości 
poza Polską i regionem Europy Środkowo-Wschodniej, to zauważyć 
należy, że ma ona jednak dobre zastosowanie do naszej sytuacji. Polska 
jest od 25 lat prymusem neoliberalizmu, a procesy typowe dla współ-
czesnego kapitalizmu – jak postępujące utowarowienie życia, ewolucja 
w kierunku realnej subsumcji społeczeństwa pod kapitał, prekaryzacja 
warunków pracy czy formatowanie wszystkich dziedzin egzystencji 
zgodnie z modelem rynkowym – można w Polsce obserwować w nasi-
leniu zdecydowanie większym niż w krajach kapitalistycznego rdzenia. 
Jest to samo w sobie ciekawe i wskazuje, że żyjemy być może w epoce 
de-modernizacji, kiedy to peryferia pokazują centrum jego przyszłość. 
To jednak temat na osobne rozważania. 

Szczególnie ciekawe wydaje się spojrzenie na lokalną, polską 
specyfikę przez pryzmat pojęcia „poddanej rozkładowi formy tego, co 
wspólne” (ang. corrupted forms of the common)14, będącego jedną z naj-
ważniejszych kategorii teoretycznych proponowanych w Uniwersytecie 
jako dobru wspólnym. Owa specyfika objawia się w silnej feudalizacji 
polskiej nauki: w tytułomanii, w podziale na samodzielnych i nie-
samodzielnych pracowników nauki, w sposobie rozliczania i trakto- 

14 Jest to termin szczegółowo rozwijany przez Antonia Negriego i Michaela 
Hardta w książce Rzecz-pospolita. Odnosi się on do grupy instytucji i relacji społecz-
nych, w których wyraźnie obecny jest element tego, co wspólne, jest on jednak w ich 
obrębie poddany różnego rodzaju ograniczeniom i deformacjom takim jak dążenie do 
prywatyzacji, ograniczenie dostępu, ustanawianie hierarchii w ich wykorzystywaniu itp. 
Autorzy podają trzy przykłady takich naznaczonych rozkładem form tego, co wspólne: 
rodzinę, korporację i naród. Dołączenie do tego panteonu instytucji akademickich, jak 
proponuje w swojej książce Szadkowski, jest posunięciem jak najbardziej uzasadnio-
nym. Rdzeniem sektora akademickiego jest przecież tworzenie i przekazywanie wiedzy, 
a ta należy bez wątpienia do dziedziny dóbr wspólnych. Rozkład polega na poddaniu 
owego procesu różnego rodzaju instrumentalizacjom i regulacjom, które niszczą wspól-
ny charakter owego dobra. W postoperaistycznej perspektywie o szkolnictwie wyższym 
pisał wcześniej jeden z najważniejszych badaczy młodszego pokolenia w tej tradycji in-
telektualnej, Gigi Roggero. Zob. G. Roggero, The Production of Living Knowledge. The Crisis 
of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America, Philadelphia 
2011.



XVI Przedmowa

wania pracowników w zależności od stopni i tytułu, w traktowaniu 
doktorantów i doktorantek jak niemalże pańszczyźnianej siły robo-
czej, w nierównej reprezentacji pracowników i pracowniczek w uczel-
nianych ciałach decyzyjnych (radach wydziałów czy instytutów) czy 
wreszcie w fakcie, że po tzw. reformach Kudryckiej tylko tytuł profe-
sorski gwarantuje pracę na stanowisku nauczyciela mianowanego15.

Ten przykry stan rzeczy niesłychanie komplikuje życie każdej i każ-
demu, kto nie zgadza się z (neo)liberalnym kierunkiem reform pol-
skiej nauki i szkolnictwa wyższego, ale zarazem nie chce również żyć 
dłużej w uniwersyteckim średniowieczu. Co robić? Walczyć z (neo)- 
liberalizmem w imię wartości krytycznych, emancypacyjnych i anty-
rynkowych? Ale jak jednocześnie radzić 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 
stosunki feudalne, a „to, co stałe, rozpłynie się w powietrzu”? Scena-
riusz taki jest nadzieją wielu młodych pracowników i pracowniczek 
nauki. Mogą oni nie lubić punktów czy grantów, ale jeszcze większą 
niechęcią napawa ich równie bierna, co dobrze usytuowana w syste-
mie część akademickich elit złożona z pracowników, którzy nie publi-
kują istotnych tekstów, nie jeżdżą na ważne konferencje, nie prowadzą 
badań, nie istnieją w obiegu międzynarodowym, a swój wysiłek wkła-
dają tylko w jedno: korzystne dla samych siebie zarządzanie gromadą 
swoich klientów, asystentów i doktorantów, których z powodzeniem 
nazwać można chłopami pańszczyźnianymi społeczeństwa wiedzy.

Takie, chociażby bierne, sprzyjanie (neo)liberalizmowi nie jest 
w kontekście polskiego świata akademickiego zupełnie pozbawione 
uzasadnienia, posiada jednak istotny mankament: jak można zorien-
tować się z nawet pobieżnych obserwacji przemian polskiej akademii, 
narzucana odgórnie przez ministerstwo (neo)liberalna niby-nowo-
czesność wcale nie eliminuje feudalizmu, ale prowadzi tylko do jego 
powierzchownej modernizacji. Nadzieją na zmianę miał być system 

15 O kwestiach tych piszę więcej w artykule „Co z nami będzie?” zamieszczonym 
w „Czasie kultury” 186(3), 2015.
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punktów i grantów. Tymczasem czasopism akademickich, zwłaszcza 
w humanistyce i naukach społecznych, namnożyło się tyle, że zawsze 
znajdzie się jakieś, w którym raz na jakiś czas coś się opublikuje, a że 
przeciętna liczba punktów zdobywanych przez pracowników i pracow-
niczki akademickie nie jest w Polsce szczególnie wysoka, to na takim 
tle wypaść przeciętnie nie jest wcale trudno. Cóż poza tym za znaczenie 
ma zbieranie punktów, skoro konkursy na stanowiska są na polskich 
uniwersytetach i tak najczęściej ustawiane i aby je wygrać, trzeba mieć 
wsparcie dobrze postawionych osób, a nie dorobek i kompetencje de-
cydujące o konkurencyjnej przewadze? Podobnie niczego nie zmienia 
system grantów. Ciężar pisania wniosków zwykle biorą na siebie zmu-
szeni okolicznościami asystenci lub doktoranci. I oni przecież muszą 
z czegoś żyć i zabiegać o swoje przyszłe etaty, które – tu Ministerstwo 
przychodzi w sukurs – tworzyć należy z grantów, a nie z rządowych 
dotacji. Z powodów środowiskowych oraz konkursowych (punktacja 
wniosku) kierownikiem projektu i tak ostatecznie zostaje ktoś z aka-
demickiej elity, często bezpośredni przełożony, niezależnie od swojego 
realnego wkładu w pracę nad jego koncepcyjnym przygotowaniem czy 
późniejszą realizację. Tym sposobem powoli topnieją, moim zdaniem, 
nadzieje pokładane w (neo)liberalnych reformach przez tych, którzy 
liczyli, że zmodernizują one zaśniedziałą polską akademię. Zgodnie 
z tym, co pokazali już dawno temu teoretycy reprezentujący tzw. szko-
łę systemów i zależności16, kontakt zacofanego społeczeństwa z glo-
balnym, nowoczesnym i liberalnym rynkiem wcale nie prowadzi do 
rozwoju, ale do modernizacji zacofania: powierzchownych reform, 
na których dużo zyskuje nie społeczeństwo jako całość, ale jednostki 
i grupy wcześniej już najlepiej w nim usytuowane. Tym zaś, co pozo-
staje niezmienione, jest miejsce danego państwa w globalnym podzia-
le pracy. Niestety nic nie wskazuje na to, aby polski świat akademic-
ki, a tym bardziej całe polskie społeczeństwo, były jakimś wyjątkiem. 
Przesunięcia czy ekspansja są raczej czysto horyzontalne: oprócz tego, 

16 Zob. Np. S. Amin, Accumulation on a World Scale, London–New York 1974 oraz 
J. D. Cockcroft, A. G. Frank, D. L. Johnson (red.), Dependence and Underdevelopment. Latin 
America’s Political Economy, New York 1972.
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że jesteśmy, jak za czasów PRL, w pierwszej dziesiątce światowych 
producentów ziemniaków, przodujemy również w produkcji mebli 
i AGD, a więc towarów przemysłowych o niskim zaawansowaniu tech-
nologicznym. Jest to dzisiaj strukturalny odpowiednik zboża, popiołu 
i drewna, z których eksportu żyli nasi sarmaccy przodkowie. Słynne 
umiędzynarodowienie polskiej nauki polega tylko na tym, że łatwiej 
jest obecnie z Polski wyjechać. Żadnego postępu w międzynarodowym 
funkcjonowaniu polskich uczonych nie widać, a w każdym razie nie 
w humanistyce i naukach społecznych. Nic nie wskazuje na to, aby ja-
kakolwiek część polskiej humanistyki miała dzisiaj taki wpływ i miej-
sce w międzynarodowym obiegu intelektualnym oraz akademickim, 
jak polska szkoła historii gospodarczej w latach siedemdziesiątych XX 
wieku lub szkoła lwowsko-warszawska w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. W dłuższej perspektywie owo liberalne umiędzynarodowie-
nie skończy się tak, jak skończyło się już umiędzynarodowienie pol-
skiego rynku pracy: najzdolniejsze i najbardziej dynamiczne jednostki 
po prostu stąd wyjadą.

Jeśli jest jakieś światełko w tunelu, to takie, że przeciw sposobowi 
działania polskiego świata akademickiego i kierunkowi jego reform 
zaczął generować się ostatnio ruch sprzeciwu. W czerwcu 2015 roku 
było głośno o protestach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
niezgadzających się na nowe opłaty związane ze studiowaniem. Na tej 
fali powstał w obrębie UW „Uniwersytet Zaangażowany”, który sku-
pia studentów i studentki zainteresowane krytyczną refleksją nad sy-
tuacją polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Kilka miesięcy wcześ- 
niej młoda anglistka, Miłka Stępień, stała się, jak opisywały to media, 
„idolką młodych naukowców”, ponieważ postanowiła oprotestować 
nieuczciwy jej zdaniem konkurs na stanowisko adiunkta, w którym 
jej kandydaturę odrzucono bez podawania wystarczających powodów. 
W latach 2014 i 2015 sporą falę protestów zdołał wygenerować Ko-
mitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Jego pośrednim osiągnięciem 
było utrzymanie prawa do bezpłatnego studiowania drugiego kierunku 
dla wszystkich studentów i studentek. Te i inne akty oporu uważam za 
cenne, chociaż wciąż zbyt słabe, aby doprowadzić do istotnych zmian. 
Problem polega przede wszystkim na ich reaktywnym charakterze: nie 
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są autonomicznym ruchem ku nowemu celowi, ale stanowią w zna-
komitej większości odpowiedź na coraz dalej idącą komercjalizację 
i urynkowienie świata akademickiego. Bardzo dobrze, że się pojawiają, 
ale to wciąż za mało, aby doprowadzić do progresywnej zmiany.

Co w takiej sytuacji robić? Rozsądnie byłoby zacząć od uważnego 
przeczytania książki Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych 
badań nad szkolnictwem wyższym i wyciągnięcia z tej lektury nie tylko 
teoretycznych, ale również praktycznych wniosków. Tak, jak tradycja 
intelektualna, do której odwołuje się Szadkowski, wykracza poza jało-
wy spór rynku i państwa, proponując reżim dóbr wspólnych jako nie 
tylko najbardziej sprawiedliwą, ale również najlepszą, z pragmatycz-
nego punktu widzenia, metodę organizacji naszego ludzkiego świa-
ta, tak też wizja uniwersytetu jako dobra wspólnego rysowana w tej 
książce pozwala na wyjście poza rytualny spór niby-nowoczesności 
z postfeudalizmem, w jakim utknęła w Polsce dyskusja na temat nauki 
i szkolnictwa wyższego. Inna akademia jest możliwa! Trzeba jednak 
wiedzieć, jak o nią zawalczyć. Książka Krystiana Szadkowskiego do-
starcza nam pod tym względem wielu cennych narzędzi. Czy jednak 
właściwie z nich skorzystamy, zależy już teraz tylko od nas samych.

Jan Sowa
Warszawa, wrzesień 2015










