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Piotr Wilczek
Uniwersytet Warszawski

Collegium – College – Kolegium

Wprowadzenie do lektury

W tomie przedstawianym właśnie czytelnikom zamieszczone są materiały 
z konferencji KOLEGIUM I WSPÓLNOTA AKA DEMICKA  W TRA DYCJI 

EUROPEJSKIEJ I AMERYKA ŃSKIEJ, która odbyła się w dniach 26–29 maja 
2009 roku w Warszawie i została zorganizowana wspólnie przez Kolegium Artes Libera-
les Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Arts and Sciences Honors Program w Boston 
College – program honorowy działający w znakomitym uniwersytecie amerykańskim, 
od lat znajdującym się w czołówkach rankingów tzw. national universities. Boston Col-
lege jest od kilku lat jednym z kilku głównych partnerów Uniwersytetu Warszawskiego 
w zakresie projektowania koncepcji Kolegium Artes Liberales, polsko-amerykańskiego 
eksperymentu dotyczącego tzw. „liberal education”.

Zaproszeni wykładowcy z uniwersytetów europejskich i amerykańskich omówili 
na konferencji najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania idei akademii, ko-
legium i wspólnoty akademickiej w Europie i Ameryce Północnej od średniowiecza do 
czasów najnowszych. O swoich doświadczeniach związanych z edukacją w kolegiach 
uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiadali ich wybitni 
absolwenci.

Konferencja stanowiła formę integracji studentów polskich i studentów zagranicz-
nych; z Boston College przyjechało dwoje studentów, którzy wzięli udział w debacie 
przygotowanej przez naszych studentów z Kolegium Artes Liberales pod kierunkiem 
dr Grażyny Czetwertyńskiej i dra Andrzeja Tymowskiego. Wyrazem entuzjazmu 
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naszych studentów dla tej konferencji, była ulotka, którą sami przygotowali i wysłali 
innym studentom, a której fragment chciałbym przytoczyć:

Ta konferencja to jednak nie tylko wydarzenie prestiżowe. To również próba od-

powiedzi na pytanie o możliwość edukacji liberalnej w profesjonalizującym się 

świecie. Tematy wystąpień dotyczą nie tylko historii i idei college’u, ale też kon-

kretnych problemów i możliwości, które otwierają się przed kadrą i studentami. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i gorąco zapraszamy do 

przybycia i dyskusji. Jesteśmy przekonani, że polskie doświadczenie Kolegium 

Artes Liberales – w którego tle odbywa się konferencja – może stanowić istotny 

głos w debacie edukacyjnej całego świata. Nie zmarnujmy okazji do rozmowy 

i wymiany doświadczeń, jaka otwiera się przed polskim uniwersytetem dzięki 

anonsowanej konferencji.

Konferencja odbywała się pod patronatem przez pana Radosława Sikorskiego, Mi-
nistra Spraw Zagranicznych RP. Planowaliśmy, że Pan Minister również wygłosi na 
konferencji wykład o swoich doświadczeniach studenta kolegium oksfordzkiego, ale 
nie pozwoliły mu na to inne ważne obowiązki. Uznał jednak, przyznając nam swój 
patronat, że konferencja ma do wypełnienia ważną misję jako element współpracy ro-
zumianej szerzej niż tylko jako międzynarodowa konferencja naukowa.

Obok gości z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy i Białorusi w konferencji 
brali udział nasi partnerzy z Rosji – wykładowcy z Południowego Uniwersytetu Fe-
deralnego w Rostowie nad Donem w Rosji, którzy założyli tam międzywydziałowe 
indywidualne studia humanistyczne oraz rosyjscy uczestnicy Międzynarodowej Szkoły 
Humanistycznej Europy Wschodniej. W ten sposób nasze czterodniowe spotkanie sta-
ło się ważnym forum międzynarodowej (polsko-amerykańsko-australijsko-brytyjsko-
-holendersko-ukraińsko-rosyjskiej) wymiany myśli na temat edukacji humanistycznej 
– interdyscyplinarnej i liberalnej. 

Jednocześnie konferencja była związana z inauguracją działalności Kolegium Artes 
Liberales – nowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w której najlepsi studenci 
mogą uczęszczać na kursy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodni-
czych, prowadzone na najwyższym poziomie i składające się na unikatowy kierunek 
studiów artes liberales.
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Kolegium Artes Liberales to szczególne miejsce i szczególna instytucja na naszym 
uniwersytecie. Wyrosło ono z kilkunastoletnich doświadczeń Kolegium Międzywy-
działowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Powstało w wyniku 
umowy podpisanej przez trzech założycieli – Uniwersytet Warszawski, polską Fundację 
„Instytut Artes Liberales” oraz amerykańską fundację Christian A. Johnson Endeavour 
Foundation. Inicjatorem, pomysłodawcą i współtwórcą Kolegium Artes Liberales, po-
dobnie jak kilkanaście lat wcześniej Kolegium MISH, był Profesor Jerzy Axer, długo-
letni dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Kolegium MISH. 

Studia w Kolegium Artes Liberales mają charakter interdyscyplinarny i składają się 
z modułów obejmujących nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczno-prawne, 
a także – w mniejszym zakresie – przyrodnicze. Do wyboru w każdym semestrze jest 
kilkanaście kursów prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów z danej dziedzi-
ny. Celem zajęć jest nie tylko przekazanie studentom pewnej wiedzy z zakresu różnych 
dyscyplin akademickich, ale też umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w samej 
nauce, jak i poza nią. Chodzi tu szczególnie o zdolność wnikliwej, krytycznej lektury 
tekstu, wypowiedzi w dyskusji i prezentacji referatu, a także umiejętności pisania krót-
kich i dłuższych tekstów o charakterze eseju, recenzji i artykułu. Studia te przeznaczone 
są dla ludzi dociekliwych, wszechstronnych, już dobrze wykształconych, którzy zamie-
rzają pogłębiać swoją wiedzę nie tylko na tradycyjnych kierunkach uniwersyteckich 
takich jak fi lologia, prawo, psychologia, socjologia czy fi lozofi a, ale pragną oprócz tego 
studiować nauki humanistyczne czy społeczne w sposób interdyscyplinarny. 

Inspiracją do utworzenia Kolegium i kierunku studiów artes liberales było core curri-
culum – przygotowawczy, interdyscyplinarny program studiów uniwersyteckich, który 
jest oferowany w najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Core curriculum w ame-
rykańskich koledżach to program akademicki kształcący w oparciu o to, co w tamtym 
kręgu nazywa się „great books” i chodzi tu nie tylko o arcydzieła literatury pięknej, ale 
o wszystkie wielkie dzieła myśli ludzkiej – od starożytności do współczesności. Pro-
gram core curriculum prowadzony od wielu lat w koledżu na Uniwersytecie Chicagow-
skim stanowił inspirację dla twórców programu naszego Kolegium Artes Liberales.

Program Kolegium Artes Liberales choć inspirowany ideami edukacyjnymi ame-
rykańskich koledżów jest jednak programem polskim, dostosowanym do polskiego 
modelu edukacji akademickiej. Mógł on jednak powstać tylko w środowisku tak wyjąt-
kowym jak Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci pragnący traktować 
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uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów i studiować jak najwięcej, 
wciąż poszerzając swoje horyzonty intelektualne. Z myślą o nich i innych najambit-
niejszych studentach powstał kierunek artes liberales, który łączy idee amerykańskiego 
core curriculum z ideami tzw. programów honorowych, oferując możliwość ciągłego 
poszerzania horyzontów poprzez studiowanie najważniejszych dzieł kultury i myśli 
ludzkiej. 

Robert Hutchins, wielki amerykański organizator życia naukowego i uniwersytec-
kiego, który jako prezydent Uniwersytetu Chicagowskiego wprowadził tam program 
„Great Books”, podobny w wielu aspektach do programu naszego Kolegium, napisał 
w swej książce Edukacja dla wolności: „Aby być wolnym, człowiek musi rozumieć tra-
dycję, w której żyje. [Studiowanie] arcydzieła powoduje, że w sposób jasny rozumiemy 
naszą tradycję. Edukacja, której istotą są sztuki wyzwolone [czyli artes liberales] ro-
zumiane dzięki arcydziełom oraz arcydzieła rozumiane dzięki sztukom wyzwolonym 
pozwolą nam pojąć tradycję, w której żyjemy”. Mimo tradycyjnej nazwy nawiązującej 
do średniowiecznych „sztuk/nauk wyzwolonych”, ale przede wszystkim do amerykań-
skich „liberal arts”, artes liberales to kierunek współczesny i nowoczesny, a kursy w Kole-
gium dotyczą najważniejszych spraw aktualnie ważnych dla wykształconego człowieka. 
Studia w Kolegium Artes Liberales to nie tylko studiowanie dawnych i współczesnych 
arcydzieł literatury, fi lozofi i, ekonomii czy malarstwa, ale refl eksja nad tym, co te dzieła 
wnoszą ważnego do naszego rozumienia świata, społeczeństwa i kultury. 

Jak głosi misja naszego Kolegium, ma być ono „odpowiedzią na wyzwania, przed 
którymi stanął nasz Uniwersytet, a zarazem powrotem do źródeł instytucji uniwer-
sytetu, pojmowanego jako wspólnota nauczających i nauczanych”. Mam nadzieję, że 
lektura materiałów z naszej konferencji pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć histo-
ryczne korzenie i współczesne ideały „edukacji liberalnej” bliskie uczestnikom tego 
wyjątkowego spotkania.

Prof. dr hab. Piotr Wilczek jest kierownikiem Kolegium Artes Liberales i zastępcą dy-
rektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego



Mark O’Connor 
Boston College

In Search of a Common, Collegial Language

The purpose of our conference held in Warsaw in May of 2009 was to open a dis-
cussion on the vitality of the liberal arts tradition and its role in the context of 

a modern university, in Europe and in the United States as well. Th e conference’s princi-
pal organizer and its moving force was Professor Piotr Wilczek, one of those rare schol-
ars who really can bring together colleagues from all parts of Europe and the States. It 
was (most happily, it remains) my good fortune to collaborate with Wilczek. Our May 
meeting was timed to coincide with the offi  cial inauguration of Kolegium Artes Libe-
rales, an independent college that Professor Wilczek oversees within Warsaw University 
devoted to the proposition that liberal arts are critically indispensable in academia, and 
must therefore be nurtured, incubated within protected enclaves if need be. 

Th e Warsaw collegium was then the latest achievement of the Artes Liberales move-
ment, an att empt to revivify liberal education since the fall of communism that is now 
aft er two decades quite a far-fl ung endeavor, encompassing much of Eastern Europe. 
In our conference’s opening address given by the scholarly force of nature that has 
propelled the movement, Professor Jerzy Axer characterized the circumstances of 
Artes Liberales to the conference in a manner we American historians have come to 
consider as classically Eastern European. What we are doing, Axer said, is ‘konieczne 
i beznadziejne zarazem’, at once necessary and hopeless.

When you read the version of his talk prepared for this publication it should be 
kept in mind how his virtuosic Polish phrasing resounded to all the assembled with 
a more than simply Eastern European accent. For those in his audience who arrived ac-
customed to accentuating American-style thinking on the subject, there’s been a spate 

Mark O’Connor (Boston College)
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of infl uential books and articles in the last few years making a similar argument. It’s 
not simply that we share the same status of existing on the margins. As Professor Louis 
Menand of Harvard pointed out recently at a symposium organized by Boston College’s 
Institute for the Liberal Arts, the number of American university undergraduates who 
now choose a four year liberal arts education rather than early professional training is 
down to three percent of the aggregate. What also resonated with the professors who 
had come to Warsaw from Brown, Rice and Wisconsin universities along with us from 
Boston College was Professor Axer’s lament over the wypędzanie Sokratesa – the casting 
out of Socrates – from our top research universities, and with Socrates, the search for 
wisdom as well as knowledge. From Kronman’s Education’s End to MacIntyre’s Th e End 
of Education, with, say, Donoghue’s Last Professor in-between, the need case has become 
just as downright apocalyptic in tone. Our best American educational institutions by all 
of the quantifi able criteria, even by much of what we value that can’t be measured, have 
come under criticism from their own faculty as having abandoned searching for what 
most matt ers, a common understanding of what it means to live a just and humane life. 
In a New York Times op-ed piece the President of Harvard, Drew Gilpin Faust, asked 
rhetorically, “Has the market model become the fundamental and defi ning identity 
of higher education?” Th e role of the university, she responded, is to serve society 
not simply as a motor for the market, but as “critic and conscience”. And as we know, 
within the university it has been the function of the liberal arts to train the critic and 
inform the conscience.

What we heard in Warsaw over the course of a week’s worth of response to whether 
universities have become too captive to the immediate and worldly purposes they serve 
was an emphatic yes, and, to borrow a phrase from Conrad, all of Europe, too, went 
into its making, from academics representing universities in Rostov, Kiev, and Minsk, 
for example, to Oxford, the Sorbonne and the University of Amsterdam. But the fact 
that we were gathered to celebrate the founding of a new initiative in liberal education, 
and that similar initiatives were sprouting up across Eastern Europe made indisputable 
the absolute necessity of sharing what we have each learned from Artes Liberales, and 
so has motivated our collective eff ort to produce this publication. At the end of the 
conference diplomas were conferred upon a contingent of young Eastern European 
scholars in the making, and several of them said to me that they had found the sessions 
inspirational. One even said the quality of the presentations and the discussions fl owing 
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from them had restored his faith in the humanities. Th anks to the major grant the 
University of Warsaw’s Artes Liberales Institute received last spring from the European 
Union to establish an international doctoral program in the liberal arts, Professors Axer 
and Wilczek, and all the faculty of the Collegium, are not only restoring faith in the 
humanities they are now formulating new models for training scholars that reach across 
both disciplines and distances. What is necessary isn’t necessarily hopeless any more.



Jerzy Axer 
Uniwersytet Warszawski

Od humanistycznej Respublica Litt eraria 
do Kolegium Artes Liberales

Panie, Panowie

Mówca przedstawiający wykład inauguracyjny ma zadanie trudne i łatwe zarazem. 
Łatwe, ponieważ wystąpienie to traktowane jest jako część oprawy formalnej 

i nikt nie musi odnosić się do niego w późniejszych dyskusjach; może zatem oczekiwać 
taryfy ulgowej. Trudne – ponieważ powinien przygotować słuchaczy do tego, co ich 
spotka później i dodać im otuchy przed czterema dniami ciężkiej pracy.

Moje wystąpienie skonstruowałem zatem w możliwie najprostszy sposób. Zjecha-
liśmy się tutaj, aby wspólnie rozważać miejsce college of liberal arts w uniwersytecie 
współczesnym z punktu widzenia różnych kultur akademickich: różnych ze względu 
na odmienny grunt, jaki stanowi kultura narodowa i doświadczenie historyczne. Bez 
względu na to, z której z nich się wywodzimy, jesteśmy świadomi, że są dwa podstawo-
we czynniki, które sprawiają, że nasze zainteresowanie edukacją w duchu artes liberales 
jest z jednej strony naturalne i potrzebne, z drugiej może się wydawać anachroniczne 
i ekstrawaganckie. Oba te czynniki wynikają ze zmiany sytuacji uniwersytetu w świecie 
cywilizacji globalnej. 

Pierwszym jest marginalizacja humanistyki we współczesnym uniwersytecie i we 
współczesnym świecie. Drugim – umasowienie edukacji na poziomie uniwersyteckim, 
któremu towarzyszy, w tej czy innej formie, zastąpienie autonomii uniwersytetu rząda-
mi menedżerów tworzących nową kastę biurokracji edukacyjnej. 

Oba te czynniki działają przeciwko podstawowemu założeniu artes liberales, ja-
kim jest wolność poświęcania czasu studentów i profesorów na formułowanie pytań 
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i kwestionowanie wszystkiego, co wydaje nam się, że wiemy. W miarę jak edukacja 
zastępowana jest instrukcją następuje symboliczne „wypędzanie Sokratesa” ze współ-
czesnego uniwersytetu. 

Pragnąc zapoznać Państwa ze specyfi czną sytuacją szkolnictwa wyższego w miej-
scu, do którego przybyliście – w Polsce – zdecydowałem się na zastosowanie efektu 
„odległego zwierciadła”. Za to odległe zwierciadło dla czasów, w których działamy niech 
nam posłuży respublica litt eraria europaea okresu przewrotu humanistycznego w nauce 
i nauczaniu. Przedstawię więc w punktach konsekwencje udziału Polski w tej prze-
mianie w XVI wieku, abyście tym wyraźniej dostrzegli braki i zalety rewolucji, którą 
przeżywamy w związku z dostosowywaniem się uniwersytetu do nowych warunków. 
Pierwszych pięć punktów wiąże się z fenomenem respublica litt eraria w polskiej tradycji, 
drugich pięć – z sytuacją polskiej humanistyki dziś. 

1.

a) Respublica litt eraria europaea, wspólnota uczonych i artystów, w której utworze-
niu tak wielką rolę odegrał Erazm z Rott erdamu, dotarła do Europy Wschodniej 
wcześnie, na tereny dawnej Rzeczypospolitej już w pierwszej ćwierci XVI wie-
ku. Polscy humaniści chętnie wchodzili do tej nowej wspólnoty i uczestniczyli 
w swoistej rewolucji medialnej, jaką stanowił mechanizm intensywnej listownej 
komunikacji między obywatelami tej republiki, mechanizm nadający jej spój-
ność i wyjątkowość. Tworzyła się sieć kontaktów stosunkowo wolna od kontroli 
politycznej i kościelnej. Polacy cieszyli się w tej wspólnocie dużym, czasem nad-
miernym autorytetem wykorzystując umiejętnie swoją sui generis egzotyczność. 
Potrafi li także stać się pośrednikami między „Starą Europą” a pozostającymi poza 
granicami humanistycznej Respublica litt eraria wschodnimi i północnymi kresami 
kontynentu. 

b) Naród polityczny Rzeczypospolitej realizował wtedy oryginalny projekt politycz-
ny: powstawała Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo wielowyznaniowe, 
wielokulturowe, wieloetniczne. Była to renesansowa republika, w okresie swojej 
świetności skutecznie wprowadzająca w teorii i praktyce prawnej ideę obywatel-
stwa wzorowanego na rzymskiej koncepcji cives reipublicae. 

Od humanistycznej Respublica Litt eraria do Kolegium Artes Liberales 
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c) Nowa humanistyczna koncepcja edukacji wspierała na tym obszarze kształtowanie 
się państwa obywatelskiego. Dostarczała wzorców dyskursu umożliwiającego orga-
nizowanie nowego modelu państwa. W budowaniu tego unikatowego projektu edu-
kacyjnego i politycznego istotną rolę odegrała reforma szkolnictwa wprowadzona 
przez zakon jezuicki na przełomie XVI i XVII wieku. Z jednej strony opierając się na 
ratio studiorum (nawiązującym do wzorów humanistycznych), który obowiązywał 
w kolegiach w całej katolickiej Europie, wprowadzała określone standardy. Dzięki 
temu na rozległych terenach Rzeczypospolitej członkowie narodu politycznego, 
uzyskiwali w miarę jednolite wykształcenie, formujące także postawy obywatelskie. 
Z drugiej, Zakon dostosowywał swój wzorzec do warunków lokalnych, starając się 
zyskać poparcie przywiązanej do tradycji republikańskich szlachty. 

d) W przeciwieństwie do Europy Zachodniej nie było w Polsce mocnej tradycji ani 
własnej formy uniwersytetu humboldtowskiego. Stało się tak z tej prostej przyczy-
ny, że w okresie jego powstania i rozkwitu w XIX wieku polskie państwo narodowe 
nie istniało, a na jego przeszłym i przyszłym obszarze, podzielonym między zabor-
ców, działały uniwersytety niemieckie, rosyjskie i austriackie powołane po to, żeby 
rozwijać wiedzę, ale przede wszystkim kształcić kadrę dla swoich – z punktu widze-
nia Polaków – okupacyjnych imperiów. Dopiero w krótkim okresie niepodległości, 
w latach 1918–1939 zaczęły się rozwijać modelowane według humboldtowskiej 
idei narodowe uniwersytety polskie. W tym sensie jest to płytka tradycja. Po wojnie 
te uniwersytety zostały przejęte przez władzę totalitarną i zaadaptowane do nowego 
ustroju. Uniwersytet w Polsce komunistycznej to był rodzaj zdegenerowanego uni-
wersytetu humboldtowskiego służącego interesom państwa niesuwerennego i nie 
gwarantujący wolności badań naukowych. 

e) W takich okolicznościach wytworzyła się w Polsce specyfi cznej warstwa społeczna 
zwana inteligencją (w niewątpliwym związku z podobnym procesem zachodzącym 
w Rosji), pretendująca do stania się elitą duchową narodu nie będąc elitą ani poli-
tyczną ani fi nansową. Stawała się ona stopniowo głównym organizatorem edukacji 
patriotycznej wychowującej kolejne pokolenia w szacunku dla tradycji Rzeczypo-
spolitej i dla hierarchii wartości, w której idea wolności zajmowała miejsce szczegól-
ne. Z tych samych przyczyn nieproporcjonalnie dużą rolę w kształceniu i wychowa-
niu odgrywali poeci i pisarze, uważani za wieszczów, których czytaniem i egzegezą 
zajmowali się „nowi humaniści”, przekonani o doniosłości swojej pracy. 
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2.

Przechodzę teraz do zestawienia przedstawionego wyżej schematu z sytuacją, którą 
mamy obecnie. To jasne, że takie zestawienie nie ma żadnej wartości naukowej. Ma 
natomiast zalety perswazyjne. Chcę bowiem Państwu uświadomić, przed jakim wy-
zwaniem stoimy. 
a) W ciągu dwudziestu lat, które minęły od rocznicy pierwszych wolnych wyborów 

(czerwiec 1989) stopniowo polskie życie akademickie staje się coraz bardziej związane 
ze światowym rynkiem edukacji i nauki. Od blisko dziesięciu lat włączyliśmy się też 
w Proces Boloński. Staliśmy się już częścią „Rzeczypospolitej Bolońskiej”. Nic jednak 
nie wskazuje na to, żeby polskie środowiska humanistyczne – w przeciwieństwie do 
naszego udziału w respublica litt eraria – miały w niej odegrać znaczącą rolę. Szanse od-
wołania się do swoistości naszego doświadczenia historycznego i szanse utworzenia 
polskiego mostu ponad granicą z Schengen łączącego europejską przestrzenią eduka-
cyjną a krajami posowieckimi nie są w praktyce dostatecznie wykorzystywane, nie mają 
też istotnego wsparcia ani ze strony państwa, ani prywatnych sponsorów. 

b) Świadomość tego, że edukacja humanistyczna i humanistyczne badania mają zasad-
nicze znaczenie dla formowania się więzi społecznej i dla pomyślności społeczeń-
stwa obywatelskiego jest bardzo słaba wśród polityków decydujących o kształcie 
polskiego szkolnictwa i nauki. Działania odpowiednich organów struktury biuro-
kratycznej Unii Europejskiej spychają też humanistykę na margines w błędnym 
przekonaniu, że w ten sposób przyspiesza się proces ujednolicenia systemu i zwięk-
sza się szanse Europy w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. 

c) Nie pojawił się z Zachodu żaden impuls w postaci przybycia „nowych jezuitów” 
nie powstała też na miejscu żadna Komisja Edukacji Narodowej. Niezbędna re-
forma nie jest wspierana przez powstanie jakiegokolwiek silnego i kompetentne-
go reformatorskiego ruchu w środowisku akademickim, czy szerzej w środowi-
sku odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe. Zamiast tego mamy do czynienia 
z zastępowaniem stosunkowo szerokiej w latach 1990–2001 autonomii uniwer-
syteckiej, zjawiskiem, które tak przenikliwe zdiagnozował Frank Furedi w książ-
ce Where Have All the Intellectuals Gone (Continuum Press 2006). Furedi mó-
wiąc o zachodnioeuropejskich, głównie angielskich, uniwersytetach stwierdza, 
iż mamy do czynienia z „kolonizacją” szkolnictwa wyższego przez edukacyjną 
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biurokrację. Ponieważ kolonizacja działa najskuteczniej, gdy są kolaboranci, biu-
rokracja ministerialna dąży do stworzenia kasty ekspertów – wywodzących się 
przeważnie z marginesu środowisk akademickich – dla nadzorowania „procesu 
kolonizacji”. Biurokracja edukacyjna żywi wobec autonomii i tradycji uniwersy-
teckiej podejrzliwość, boi się jej i w istocie nią pogardza. Zapłatę otrzymuje w tej 
samej monecie: wrogości i swoistego sabotażu ze strony większości środowiska 
akademickiego. 

d) Wobec braku mocnej własnej tradycji uniwersytetu humboldtowskiego istniały 
szanse stworzenia modelu wybiegającego w przyszłość i łączącego republikańską 
tradycję rodzimą z najlepszymi doświadczeniami systemu edukacyjnego Euro-
py Zachodniej i USA. W praktyce jednak reforma znajduje się dziś w martwym 
punkcie, choć wszyscy rozumiemy, że jest konieczna. Zwiększaniu ingerencji biu-
rokracji akademickiej i ograniczaniu autonomii uniwersyteckiej towarzyszy wzrost 
konserwatyzmu i konformizmu w środowisku akademickim. W takich warunkach 
następuje oczywiste osłabienie poziomu i integralności pracy intelektualnej. Nie-
pokojące jest też przenoszenie lojalności kadry z uniwersytetu na przedstawicieli 
systemu inspekcji i kontroli. Tak tracimy wolność ucząc się posłuszeństwa wobec 
reżimu, który rozumie tylko to, co da się zmierzyć, zważyć i w infantylny sposób 
zestandaryzować. 

e) Humanistyka polska, na której przez minionych lat dwieście ciążyły nadmierne 
zobowiązania wobec narodu cierpi w tej sytuacji najbardziej. Skonfrontowana 
z nowymi technologiami politycznymi nadzoru nad szkolnictwem wyższym, za-
atakowana przez plemię urzędników ds. zapewnienia jakości, służy jako przysło-
wiowy chłopiec do bicia. Z punktu widzenia menedżerów humaniora są obszarem 
do melioracji jako szczególnie zapóźnione i nieefektywne. Środowiska inteligenckie 
zostały zmarginalizowane (i to jest zjawisko naturalne w warunkach rodzenia się 
demokratycznego systemu politycznego) przestały się jednak odnajdywać – i to 
jest wielka społeczna strata – także w świecie uniwersytetu. Z nauczycieli-mistrzów 
przeobrażamy się bowiem w urzędników państwowych. Obecny uniwersytet nie 
zachęca nas do robienia tego, co umiemy najlepiej: zadawania pytań i uczenia siebie 
i innych w procesie dysputy z prawem do poświęcania czasu na wspólne odkrycia 
i zwątpienia. Pozostaje zgodzić się na pracę w edukacyjnym supermarkecie lub 
schronić się w wieży z kości słoniowej. 
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* * *

Jakie są wnioski z powyższego zestawienia? Każde środowisko i każdy z nas osobno stoi 
przed wyborem. Co do mnie widzę go następująco:
» Można pocieszać się myślą o emeryturze, czyli o odejściu z uniwersytetu zanim 

humanistyka przestanie się w nim zupełnie liczyć. Co do naszych uczniów – wy-
padnie radzić im, aby nie wybierali kariery uniwersyteckiej, bo nie zapewni im ani 
wolności ani mądrości.

» Można pozostać i sabotować system, każdy na swoim odcinku, odnawiając starą 
polską umiejętność palenia Panu Bogu świeczki i Diabłu ogarka. To jest jednak mą-
drość niewolników i nie ma nic wspólnego z działaniem godnym ludzi wolnych.

» Można zakładać w najlepszych uniwersytetach kolegia w duchu artes liberales. Nie 
powinno to jednak oznaczać mechanicznego implantowania modelu amerykań-
skiego. Trzeba szukać własnej formuły odpowiadającej doświadczeniom i trady-
cjom kraju, w którym żyjemy, utrzymując stały dialog z kolegami amerykańskimi, 
ale także z innymi akademickimi kulturami – z Zachodu i Wschodu Europy.
Laureat nagrody Nobla, John Maxwell Coetzee, dowiedział się – zapewne dzięki 

swym polskim korzeniom – że w Polsce próbowano tworzyć w okresie obcego panowa-
nia niezależne od systemu formy uniwersytetu podziemnego. Myśląc krytycznie o kon-
dycji uniwersytetu w świecie współczesnym, przywołuje jako pozytywną alternatywę 
taką właśnie wspólnotę profesorów i studentów, która nie oczekuje usankcjonowania 
przez państwo i wydaje dyplomy warte tyle, ile osoby podpisujące się na nich (Zapiski 
ze złego roku, Znak: 2008). 

Może już jutro będziemy musieli tak właśnie postąpić. Dziś jednak uruchamiając 
w Uniwersytecie Warszawskim taką inicjatywę, jak Kolegium Artes Liberales, chcemy 
wierzyć, że w czołowym polskim uniwersytecie ciągle mamy szansę na takie działa-
nie. Wierzymy też, że takie miejsca jak Kolegium stanowić mogą katalizator szerszych 
zmian. Ich istnienie sprzyja prawdziwej reformie szkolnictwa wyższego, która niemoż-
liwa jest bez odnowienia relacji mistrz-uczeń i bez ich wspólnego namysłu nad tym, co 
naprawdę warto wiedzieć. Tworząc Kolegium Artes Liberales, tak jak niegdyś człon-
kowie respublica litt eraria, powracamy bowiem do źródeł. 



Jerzy Axer
Uniwersytet Warszawski

From the humanist Respublica Litt eraria
to the Collegium Artes Liberales

Ladies and Gentlemen,

The task of the speaker delivering the inaugural lecture is diffi  cult and easy at the same 
time. It’s easy because the address is treated as part of the offi  cial sett ing and no one 

needs to comment upon it in subsequent discussions; this means the speaker can expect leni-
ency. It’s diffi  cult because the speaker should prepare the listeners for what they can expect 
later on, and off er them encouragement for the four days of hard work that are ahead.

 Th erefore I have built my speech as simply as possible. We have gathered here to 
consider the place of the college of liberal arts within the contemporary university, from 
the point of view of diff erent academic cultures, growing in diff erent circumstances cre-
ated by national culture and historical experience. Regardless of the particular culture 
from which we come, we know thanks to two fundamental factors that our interest in 
the spirit of artes liberales is natural and necessary, though it might seem out of date 
and extravagant.

Both these factors stem from the university’s changed situation in a world of global 
civilization. Th e fi rst is the marginalization of the humanities at present-day universities 
and in today’s world. Th e other is the wide availability of university education, which 
is accompanied in some form or other by university autonomy being replaced with the 
rule of managers forming a new caste of education bureaucracy.

Both factors act against the fundamental premise of artes liberales, namely the free-
dom for students and professors to spend time on designing questions and questioning 
everything we think we know. As education is increasingly replaced with instruction, 
we are witnessing “the casting out of Socrates” symbolically from the modern-day 
university.



21

In order to familiarize you with the special situation of higher education in the 
country where we meet – Poland – I have decided to use the “distant mirror” eff ect. 
Let the distant mirror for the times we live in be the respublica litt eraria europaea of the 
humanist revolution in science and teaching. I will present to you a list of consequences 
of Poland’s participation in that change in the 16th century to enable you to distinguish 
more clearly the shortcomings and merits of the revolution we are currently going 
through as universities adjust to the new circumstances. Th e fi rst fi ve items on my list 
are related to the phenomenon of the respublica litt eraria in Polish tradition, the other 
fi ve – to the situation of Polish humanities today.

1.

a) Th e respublica litt eraria europaea, a community of scholars and artists in whose 
formation Erasmus of Rott erdam played such an important role, reached Eastern 
Europe early – in the case of the fi rst Polish Republic already by the fi rst quarter 
of the 16th century. Polish humanists were happy to join this new community and 
take part in the media revolution caused by the process of intensive correspondence 
among the respublica litt eraria’s citizens, a process that made this republic cohesive 
and unique. Th e result was a network of contacts that was relatively free of po-
litical and church control. In this community, Polish scholars enjoyed substantial, 
sometimes excessive respect, skillfully exploiting their sui generis exoticness. Th ey 
were also able to become mediators between the “Old Europe” and the eastern and 
northern fringes of the continent that were beyond the borders of the humanist 
respublica litt eraria.

b) Th e Polish Republic’s political nation (“the noble nation”) was then implementing 
an original political project: the Polish-Lithuanian Commonwealth began emerging 
– a multi-religious, multicultural and multiethnic state. Th is was a Renaissance re-
public, and in its heyday it successfully introduced – in legislative theory and prac-
tice – the idea of citizenship modeled aft er the Roman cives reipublicae concept.

c) Th e new humanist conception of education fostered in this region the develop-
ment of a civic state. It provided models of discourse making possible the organiz-
ing of a new sort of state. Th e educational reform introduced by the Jesuit Order 
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during the transition from the 16th to the 17th century played an essential role in 
the construction of this unique educational and political project. On the one hand 
it introduced certain standards in force at colleges across Roman Catholic Europe 
based on the ratio studiorum (which drew upon humanist models).
 Th anks to this, members of the political nation across the extensive territory of 
the Polish Republic received a largely uniform education that also developed 
civic att itudes. On the other hand, the Jesuits adapted their model to local con-
ditions, in an eff ort to win support among the gentry who were att ached to the 
republican tradition.

d) Contrary to Western Europe, Poland had no strong tradition or its own form 
of the Humboldtian university. Th e simple reason was that when this model 
emerged and fl ourished in the 19th century, the Polish nation state did not exist. 
Its past and future territory, split among the partitioning powers, included func-
tioning German, Russian and Austrian universities. While they were charged 
with expanding knowledge, their primary purpose – from the Polish viewpoint 
– was to educate offi  cials for occupying empires. It was not until the short period 
of independence in 1918–1939 that national Polish universities modeled on the 
Humboldtian idea began to develop. Hence this was a short-lived and shallow 
tradition.
 Aft er World War II universities were taken over by totalitarian authorities and 
adjusted to suit the new political system. Universities in communist Poland were 
a degenerated form of Humboldtian universities, serving the interests of a non-
sovereign country and not guaranteeing freedom of research.

e) In these circumstances a peculiar social class called the intelligentsia (obviously 
in parallel to a similar process going on in Russia) developed in Poland, aspiring 
to become the nation’s spiritual elite while being neither a political, nor a fi nancial 
one. Gradually, the intelligentsia became the main organizer of patriotic education, 
bringing up successive generations to respect the tradition of the fi rst Republic and 
a hierarchy of values in which the idea of freedom occupied a very special place. 
For these same reasons poets and writers played a disproportionately great role in 
upbringing and education. Th ey were perceived as seers (national bards), to whom 
the “new humanists” dedicated their reading and exegesis, fully believing in the 
importance of their work.
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2.

I will now juxtapose the patt ern outlined above with the situation we have now. Obvi-
ously this juxtaposition off ers no academic value, but it certainly has persuasive merit. 
My aim is to help you realize what kind of challenge we face.
a) In the twenty years that have passed since the anniversary of the fi rst free elections 

( June 1989), Polish academic life has slowly become more closely tied to global 
education and the research market. We have been involved in the Bologna Process 
for almost ten years. We have already become part of the “Bologna Republic”. Th ere 
is nothing to suggest, however, that the Polish humanities community – in keeping 
with our earlier participation in the respublica litt eraria – will play any major role 
in it. Th e opportunities off ered by drawing upon our distinctive historical experi-
ence and the opportunities to build a Polish bridge beyond the Schengen border 
connecting “the European educational space” with the post-Soviet countries are 
not being suffi  ciently exploited. Th ey neither get any signifi cant support from the 
government nor from private sponsors.

b) Th e awareness that humanities education and humanities research is fundamental 
for the formation of social bonds and for the success of a civil society is very weak 
among the politicians who decide about the shape of Polish education and science. 
Th e activity of the relevant bodies in the European Union’s bureaucratic structure is 
also pushing the humanities to the margins, in the erroneous belief that this serves 
to accelerate the system’s unifi cation and increase Europe’s chances in competing 
against the United States.

c) Th ere has been no impulse from the West in the form of some kind of “new Jesu-
its”, neither has any Commission for National Education emerged (an att empt to 
reform the educational system in the last decades of the First Polish Republic). 
Th e necessary reform is receiving no support from the emergence of any strong 
and competent reforming movement within the academic community itself, or, 
more broadly, within the community responsible for higher education. Instead, 
the university autonomy that was quite extensive in 1990–2001 is being replaced 
by a trend that Frank Furedi diagnosed so insightfully in his book Where Have All 
the Intellectuals Gone (Continuum Press 2006). Speaking about Western European 
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and chiefl y British universities, Furedi says we are witnessing the “colonization” 
of higher education by an education bureaucracy. Since colonization works best 
when collaborators exist, the ministry bureaucracy is striving to create a caste of 
experts – drawn mainly from the margins of academic communities – to oversee 
the “colonization process”. Th e education bureaucracy is suspicious of university 
autonomy and tradition; bureaucrats fear autonomy, and so hold it in contempt. It 
is being paid back in its own coin: in hostility and certain forms of sabotage from 
the majority of the academic community.

d) In view of the lack of a local tradition of the Humboldtian university, there was 
a chance to develop a model looking to the future and combining the local republi-
can tradition with the best experience of the Western European and U.S. education 
systems. In practice, however, the reform has reached a deadlock today, though we 
all understand its necessity. Growing interference from the academic bureaucracy 
and decreasing university autonomy join together with growing conservatism and 
conformism among the academic community. In such circumstances there inevita-
bly ensues a weakening of the standard and integrity of intellectual work. Another 
worrying trend is the transfer of faculty loyalty from the university to representa-
tives of the inspection and control system. As a result, we are losing freedom and 
learning obedience towards a regime that understands only what can be measured, 
weighed and standardized in an infantile way.

e) Th e humanities in Poland, having been burdened with excessive obligations towards 
the nation for the past two hundred years, are suff ering the worst. Confronted with 
new political technologies of supervision over higher education, besieged by “a tribe 
of offi  cials” assigned to quality assurance they now serve as the proverbial whipping 
boy. From the point of view of the managers, humaniora, being particularly back-
ward and ineff ective, are designated for reclamation. Intelligentsia circles have been 
marginalized (a natural trend during the birth of a democratic political system) but 
are also unable to fi nd their place – and this is a huge social loss – in the university 
world. We are being transformed from master teachers into civil servants. Universities 
today don’t encourage us to do what we do best: pose questions, and teach ourselves 
and others in a process of disputation, with the right to devote our time to mutual 
discoveries and doubts. What we are left  with is the choice between agreeing to work 
in the education supermarket and taking refuge in an ivory tower.
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* * *

What conclusions can be drawn from the comparisons off ered above? Every communi-
ty and each one of us separately faces a choice. As for myself, this is how I see it:
» We can console ourselves with the thought of retirement, of leaving the university 

before the humanities stop counting altogether. As for our students, we will have 
to advise them against a university career, as it will give them neither freedom nor 
wisdom.

» We can stay and sabotage the system, each person in their own sphere, reviving the 
old Polish ability to run with the hare and hunt with the hounds. Th is, however, 
is the wisdom of slaves and has nothing in common with actions worthy of free 
people.

» We can set up colleges in the spirit of artes liberales at the best universities. Th is should 
not mean mechanical transplanting of the American model. We need to fi nd our own 
formula, compatible with the experience and tradition of the country we live in, main-
taining a constant dialogue with our American colleagues but also with other academic 
cultures – from the West and East of Europe.
Nobel Prize winner John Maxwell Coetzee found out – doubtless thanks to his Po-

lish roots – that att empts were made in Poland under foreign rule to develop forms of 
an underground university that would be independent of the system. Th inking critically 
about the condition of universities in today's world, he mentions this kind of commu-
nity of professors and students as a positive alternative – a community that will not wait 
for government approval and will issue degrees worth whatever the people who sign 
them are worth (Zapiski ze złego roku [Diary of a Bad Year], Znak: 2008).

Perhaps that’s what we’ll have to do tomorrow. Today, however, launching an initiative 
like the Collegium Artes Liberales at the University of Warsaw, we want to believe that we 
still stand a chance of seeing this kind of activity at Poland’s leading university. We also 
believe that places like this Collegium can be a catalyst of greater change. Th eir existence 
fosters genuine reform of higher education, which is impossible without renewing the 
master-pupil relationship and without having both professors and students refl ect upon 
what is really worth knowing. Like the members of the respublica litt eraria in their day, by 
establishing the Collegium Artes Liberales we are returning to the sources. 



W tomie zamieszczone są materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 
26–29 maja 2009 roku w Warszawie i została zorganizowana wspólnie 
przez Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Arts and 
Sciences Honors Program w Boston College – od lat jednego z głównych 
partnerów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie projektowania koncepcji 
Kolegium Artes Liberales, polsko-amerykańskiego eksperymentu dotyczącego 
„liberal education”. Zaproszeni wykładowcy z uniwersytetów europejskich 
i amerykańskich omówili na konferencji najważniejsze problemy dotyczące 
funkcjonowania idei akademii, kolegium i wspólnoty akademickiej w Europie 
i Ameryce Północnej od średniowiecza do czasów najnowszych. O swoich 
doświadczeniach związanych z edukacją w kolegiach uniwersyteckich 
w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach opowiadali ich wybitni absolwenci.

(Prof. Piotr Wilczek, Uniwersytet Warszawski)

Th e purpose of our conference held in Warsaw in May of 2009 was to open 
a discussion on the vitality of the liberal arts tradition and its role in the 
context of a modern university, in Europe and in the United States as well. 
Our May meeting was timed to coincide with the offi  cial inauguration of 
Kolegium Artes Liberales, an independent college that Professor Piotr Wilczek 
oversees within Warsaw University devoted to the proposition that liberal 
arts are critically indispensable in academia, and must therefore be nurtured, 
incubated within protected enclaves if need be. Th e Warsaw collegium was 
then the latest achievement of the Artes Liberales movement, an att empt to 
revivify liberal education since the fall of communism that is now aft er two 
decades quite a far-fl ung endeavor, encompassing much of Eastern Europe.

(Prof. Mark O’Connor, Boston College)
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