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Kie dyś za pu ka łam do drzwi ga bi ne tu by łe go dy rek to -
ra In sty tu tu Hi sto rii i za py ta łam, czy mo gę wejść, czy
na ko goś cze ka. „Ja już na nic nie cze kam” – od po -

wie dział. A prze cież ocze ki wa nie, an ty cy pa cja, by cie w kie -
run ku te go, co nad cho dzi jest isto tą nie tyl ko na szej
co dzien nej eg zy sten cji, lecz tak że sa me go pro ce su po zna nia,
ucze nia się. Cze kać to zna czy żyć, a żyć to zna czy móc i umieć
wcho dzić w róż no ra kie re la cje i za cho wy wać po ten cjał trans -
for ma cji: prze kształ ca nia sie bie i ota cza ją ce go świa ta. Nie stać

nas na to, by zna leźć się po za kon dy cją ocze ki wa nia – i to nie
ocze ki wa nia koń ca (tak że tej ce re mo nii), ale ocze ki wa nia no -
wych po cząt ków. Na dzie ja jest na szym obo wiąz kiem! Nu da
zaś jest grze chem... My, ba da cze i na uczy cie le aka de mic cy nie
mo że my się nu dzić, bo na szym ży ciem rzą dzi cie ka wość
świa ta, któ re go bo gac two jest nie wy czer pa ne. 

Cza sa mi sły szę, że stu den ci czu ją się roz cza ro wa ni za ję cia -
mi, a na wet stu dia mi, ale prze cież nic nie na uczy się ten, kto
nie wie, co chce umieć... A Pań stwo – czy Pań stwo wie dzą,
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Wartości społeczne jako metody

Inauguracje roku akademickiego to ważne i podniosłe wydarzenia. Biorąc w nich udział można mieć
jednak wrażenie, że dla niektórych udział w nich stanowi tylko obowiązkową celebrę związaną

z przemówieniami i wręczaniem nagród. Coraz mniej członków naszej społeczności bierze w nich udział;
coraz mniej jest na sali studentów; coraz więcej osób wychodzi w trakcie. A wiecie Państwo – zwracam się

w tej chwili przede wszystkim do studentów – w czym tkwi problem? Problem leży w tym, że
prawdopodobnie na nic tutaj (przy tej okazji) nie czekacie; nie oczekujecie, że coś ciekawego się tu

wydarzy; jesteście już pewnie nieco znudzeni, pewnie też zmęczeni.... A może oczekujecie Państwo zbyt
wiele – jakiś spektakularnych wydarzeń, do których przyzwyczaiły nas media?
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cze go chce cie się na uczyć, czy ma cie tyl ko ocze ki wa nia? za -
le cam za tem kre atyw ne cze ka nie, któ re za kła da, że z jed nej
stro ny po zwa lam się za sko czyć te mu, co nad cho dzi, ale z dru -
giej stro ny sa ma ową nad cho dzą cą rze czy wi stość współ two -
rzę. Ba da cze na uk spo łecz nych mó wią w ta kim kon tek ście
o na dziei ja ko me to dzie – kry tycz nej na dziei, pod kre ślę. zaś
„kon cep tu ali za cja na dziei – pi sze an tro po log Hi ro ka zu Miy -
aza ki w swo jej książ ce The Me thod of Ho pe (2004), za chę ca
do te go, by mieć na dzie ję”. Sto su jąc na dzie ję ja ko me to dę, sta -
ję się ba da czem, któ ry ma na dzie ję; nie cze kam, aż coś sa mo
przyj dzie, lecz swo im ce lo wym dzia ła niem sta ram się spra -
wić, by na dzie ja zo sta ła speł nio na. 

Mó wiąc o na dziei ja ko me to dzie, chcia ła bym wska zać
na cie ka we mo im zda niem zja wi sko, któ re w cią gu ostat nich
kil ku lat co raz in ten syw niej ujaw nia się w pu bli ka cjach z dzie -
dzi ny hu ma ni sty ki i na uk spo łecz nych. Do ty czy ono trak to -
wa nia war to ści spo łecz nych ja ko me tod ro zu mia nych ja ko
spo so by re kon fi gu ra cji ce lów i spo so bów bu do wa nia wie dzy
na kie ro wu ją cych ją na przy szłość. Me to da jest tu za tem poj -
mo wa na dość spe cy ficz nie. Nie do ty czy bo wiem po wta rzal -
ne go spo so bu roz wią zy wa nia pro ble mu ba daw cze go czy
me to dy ana li zy, lecz jest ra czej prak ty ką ra dze nia so bie z pro -
ble ma mi, z któ ry mi sty ka się współ cze sny świat; jest me to dą
spo łecz nej re kon struk cji. W tym sen sie na dzie ja sta je się cza -
sow ni kiem (to na wią zu je do no wej książ ki li te ra tu ro znaw -
cy – Ry szar da Ny cza Kul tu ra ja ko cza sow nik); sta je się
prak ty ką, dzia ła niem przy da ją cym czło wie ko wi spraw czo ści.
Wy ra że nie „mam na dzie ję” – po dob nie jak przy się ga i klą -
twa, jest zaś per for ma ty wem, a ma jąc moc zmie nia nia rze -
czy wi sto ści, mo że stać się me to dą – me to dą spo łecz nej
re -kon struk cji. W ta kim uję ciu hu ma ni ści i ba da cze spo łecz -
ni roz wa ża ją nie tyl ko na dzie ję ja ko me to dę, lecz tak że przy -
jaźń, szcze rość, tro skę, za ufa nie, a tak że uto pię, przy czym
od ra zu do dam, że mó wi się tu taj o uto piach lo kal nych, cza -
so wych, re ali stycz nych i od po wie dzial nych, a nie o to ta li tar -
nych wi zjach bu do wy lep sze go świa ta. Sto so wa nie tych
me tod ma umoż li wić two rze nie ta kiej hu ma ni sty ki i na uk
spo łecz nych, ja kie z jed nej stro ny ma ją po móc w re kon struk -
cji spo łe czeństw, któ re ucier pia ły na przy kład w wy ni ku wo -
jen i/czy sys te mów to ta li tar nych, a tak że ka ta strof
na tu ral nych, a z dru giej w bu do wa niu róż nych sce na riu szy
przy szło ści. 

W tym kon tek ście po now nie waż ne sta ją się dys ku sje na te -
mat ro li hu ma ni sty ki w kształ to wa niu zo rien to wa ne go
na przy szłość spo łe czeń stwa i zwią za ną z tym jej for ma cyj ną
ro lą w pro ce sie edu ka cji. Ba da cze sto su ją cy wy żej wy mie nio -
ne war to ści spo łecz ne ja ko me to dy uwa ża ją, że we współ cze -
snym świe cie, mie rzą cym się z pro ble ma mi bie dy, mi gra cji,
ter ro ry zmu, na si la ją cych się klęsk ży wio ło wych i efek ta mi
zmian kli ma tycz nych, po dej ście ta kie mo że zak ty wi zo wać
dys po zy cje czło wie ka do za cho wań pro spo łecz nych i pro eko -
lo gicz nych, a tak że in ten sy fi ko wać pro ce sy wy ła nia nia się
wie dzy, któ rej ce lem jest – jak pi sze fran cu ski an tro po log na -
uki Bru no La to ur – pró ba od po wie dzi na py ta nie jak żyć ra -
zem; do da ła bym – jak żyć ra zem w kon flik tach.

za fa scy no wa na tzw. kre atyw ny mi me to do lo gia mi,
a zwłasz cza zwią za ny mi z ni mi et no gra ficz ny mi eks pe ry men -
ta mi, któ re za chę ca ją do sto so wa nia spa ce ru, per for man su,
a tak że wy obraź ni ja ko me to dy w ce lu po bu dza nia w ba da -
czach i stu den tach kre atyw no ści, za pra szam Pań stwa do ta -
kie go oto – bar dzo w isto cie tra dy cyj ne go – my śle nia
o dzi siej szym wy da rze niu: Je ste śmy uczest ni ka mi – jak by to
po wie dzie li an tro po lo dzy – ry tu ału. In au gu ra cja ro ku aka -

de mic kie go jest ry tu ałem ini cju ją cym no wy po czą tek – to ce -
le bra cja, uro czy stość, dla stu den tów to po czą tek no we go
okre su ży cia, dla na uczy cie li aka de mic kich przy po mnie nie,
kim są i ja ką ro lę od gry wa ją w tej spo łecz no ści. Rzecz ja sna,
nie po wie dzia łam nic no we go. Co ro ku stu den ci skła da ją
przy się gę, co ro ku, ko lej ni rek to rzy czynią róż ne „za klę cia”,
wy po wie dzi per for ma tyw ne czy do ko naw cze (jak by po wie -
dział bry tyj ski fi lo zof ję zy ka – John Au stin) (przy kła dem jest
tu taj wy po wiedź de kla ru ją ca: „Uwa żam no wy rok aka de mic -
ki za otwar ty”) i wy ko nu ją ge sty, któ re zmie nia ją rze czy wi -
stość – np. ude rze nie bu ła wą ra mie nia jest sym bo lem
prze mia ny mło dej oso by w stu den ta i włą cze nia jej/je go
do wspól no ty uni wer sy tec kiej. Prócz chwi lo wych do znań
wznio sło ści owe „ak ty mo wy” i spraw cze ge sty nie ma ją jed -
nak – jak się zda je – zbyt wiel kiej mo cy spraw czej, al bo przy -
naj mniej ich efek ty nie są dłu go trwa łe. Nie ma ją, bo wiem nie
są speł nio ne wa run ki, by sło wa two rzy ły rze czy wi stość. Aby
tak się sta ło, oso by bio rą ce w nich udział mu szą mieć szcze -
re in ten cje; ak ty wy ko ny wa ne pod przy mu sem lub dla kon -
wen cji – nie dzia ła ją. Być mo że wła śnie w ra mach roz wa żań
na te mat spo so bów przy wra ca nia sło wom mo cy spraw czej,
war to roz pa try wać szcze rość ja ko me to dę, od po wie dzial ność,
przy jaźń czy za ufa nie.

Ja ko hi sto ryk i an tro po log trak tu ję in au gu ra cję ja ko ry tu -
ał, w któ rym bio rę czyn ny udział, a tak że pro wa dzę ba da nia,
kie ru jąc się me to dą ob ser wa cji uczest ni czą cej. Jed nak nie ko -
niec na tym: wy gła sza jąc ten wy kład trak tu ję go (jak i wy stą -
pie nie in nych uczest ni ków uro czy sto ści) ja ko per for mans.
Per for mans jed nak – zgod nie z za sa da mi kre atyw nej me to -
do lo gii – jest dla mnie me to dą – me to dą po zna nia, lecz tak -
że me to dą zmia ny (czy ra czej prze mia ny), me to dą two rze nia
przy szło ści. 

Spójrz my pro szę na apo te ozę na sze go uni wer sy te tu, któ rą
ma ni fe stu je Je go Ma gni fi cen cja Rek tor, rek to rzy, pro rek to -
rzy, człon ko wie Se na tu, dzie ka ni, któ rych wi dzi cie Pań stwo
na sce nie. Wszy scy ma my na so bie stro je ce re mo nial ne – to -
gi aka de mic kie. Kie dy my śli my o in au gu ra cji ja ko ry tu ale,
wte dy to gi nie są ro dza jem „ko stiu mów”. To ga i bi ret nie przy -
kry wa ją co dzien nej odzie ży, nie są ka mu fla żem, ale prze -
kształ ca ją oso bę, któ ra je no si. za kła da jąc je nie ty le sta je my
się kimś in nym, ile lep szym; by tem nie mal „su per na tu ral -
nym” wo bec na sze go co dzien ne go „ja”. Sta je my się czę ścią in -
ne go świa ta, gdzie ludz kie ułom no ści i wa dy ule ga ją
neu tra li za cji, a cno ty i za le ty zo sta ją uwy pu klo ne. Ide ał jest
ta ki, by ta prze mia na by ła trwa ła lub przy naj mniej – by trwa -
ła dłu go. 

Pew nie nie za uwa ży li ście Pań stwo, że bar dzo dys kret nie
Pan Rek tor do ty ka a to koł nie rza z gro no sta jów, a to or ła
na łań cu chu, a to pier ście nia (na któ rym też jest orzeł). Nie -
któ rzy mó wią, że to dla te go, by mu nie ucie kły. I wca le się nie
dzi wię, bo w koń cu orzeł, któ ry współ cze śnie jest przede

y W humanistyce i naukach społecznych
ostatnich lat wartości społeczne 
(m.in. nadzieja, przyjaźń, troska,
zaufanie) traktowane są jako
specyficznie rozumiane metody badań
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wszyst kim sym bo lem, jest w isto cie – jak by po wie dzie li zwo -
len ni cy me to do lo gii in dy ge nicz nych, któ re nie tyl ko w an tro -
po lo gii cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem,
ob da rzo nym mo cą to te mem, przod kiem, nie -ludz ką per so -
ną. No szą cy or ła czło wiek pod le ga pro ce som po zy tyw nej de -
hu ma ni za cji, przej mu je je go ce chy (za rę czam, że ze swo je go
miej sca Pan Rek tor wi dzi wszyst ko.) Po dob no orzeł bie lik po -
lo wa nie urzą dza z za siad ki (na zie mi lub na słu pie) lub z lo -
tu pa tro lo we go. W ob rę bie swo je go re wi ru ptak ten ma swo je
tzw. cza tow nie, z któ rych ob ser wu je te ren (my ślę, że ta wie -
dza nie któ rym mo że się przy dać). Po mi ja jąc dys ku sje to czo -
ne przez na ukow ców o przy na leż no ści sys te ma tycz nej te go
pta ka – czy bie lik jest or łem, czy tyl ko or ła nem, tj. pta kiem
dra pież nym na le żą cym do ro dzi ny ja strzę bio wa tych, waż ne
jest, że bie li ki są pod ochro ną i że po trze bu ją moc nych drzew
ja ko pod sta wy do bu do wy gniazd. Czę sto też szko dzi im za -

nie czysz czo ne śro do wi sko (te istot ne dla przy szło ści na sze go
uni wer sy te tu in for ma cje po zo sta wiam Pań stwu do dal sze go
zgłę bia nia i re flek sji). 

Co kol wiek by śmy wy spe ku lo wa li na te mat wpły wu no sze -
nia or ła przez rek to rów na ich ludz ką pod mio to wość i spo -
sób spra wo wa nia wła dzy, to to co dzie je się te raz, co Pań stwo
wi dzi cie, sta no wi za rów no ma ni fe sta cję tra dy cji – prze szło -
ści, jak i przy szło ści; to wi zja re ali stycz nej uto pii, któ rej za ist -
nie nie moż li we jest w każ dej sa li wy kła do wej i se mi na ryj nej
na sze go uni wer sy te tu, je że li tyl ko ja ko na uczy cie le aka de mic -
cy – na wet po zdję ciu tóg – po zo sta nie my w ta kiej ulep szo -
nej przez ry tu ał ludz kiej kon dy cji; i o ile pa so wa ni wła śnie
na stu den tów mło dzi lu dzie nie za po mną, ja ką skła da li przy -
się gę i po waż nie po dej dą do te go, że ude rza jąc stu den ta po ra -
mie niu ber łem, rek tor do ko nu je ge stu, któ ry pie czę tu je
swo isty pakt opar ty na lo jal no ści, sza cun ku, za ufa niu i wier -
no ści ide om uni wer sy te tu; „wię zi” nas w od po wie dzial no ści.

Trak to wa nie war to ści spo łecz nych ja ko me tod za chę ca
(i skła nia) do bu do wa nia wie dzy „wbrew cza som” (Ro si Bra -

idot ti) – trud nym cza som, w któ rych ży je my. zwra ca się
uwa gę, że cha rak te ry zu ją ca hu ma ni sty kę ostat nich trzy dzie -
stu lat po sta wa kry tycz na nie jest wy star cza ją ca. Roz wa ża -
nia na sta wio ne na ba da nia opre syw nej wła dzy i sys te mów
uzu peł nia ne są co raz czę ściej przez za gad nie nia zwią za ne
z cno ta mi i war to ścia mi, któ rym przy świe ca idea, że je że li
chce my zmie nić świat, po win ni śmy za cząć od sie bie. W tym
kon tek ście istot ne są roz wa ża nia o uto pii ja ko me to dzie ta -
kich ba da czy, jak ame ry kań ski kry tyk i teo re tyk li te ra tu ry
Fre dric Ja me son (Uto pia as Me thod, 2010) czy an giel ska so -
cjo log Ruth Le vi tas (Uto pia as Me thod, 2013). Uto pia na kie -
ro wu je nas bo wiem nie tyl ko na my śle nie kry tycz nie
na sta wio ne na ist nie ją cą rze czy wi stość i wska za nie, co w niej
wy ma ga zmia ny czy na pra wy, lecz tak że (i przede wszyst -
kim) – po dob nie jak na dzie ja ja ko me to da, od ra dza my śle -
nie zwró co ne ku przy szło ści; pro wa dzi za tem do re orien ta cji
my śle nia. Ujaw nia tak że na sze pra gnie nia, by owa rze czy wi -
stość (w tym uni wer sy tet) by ła lep sza. Po stę pu ją ce za ni mi
ba da nia pro wa dzo ne w ra mach hu ma ni sty ki i na uk spo łecz -
nych sta ją się prak ty ka mi pre fi gu ra tyw ny mi tak, jak na sza
ce re mo nia jest pre fi gu ra cją moż li wej, co dzien nej uto pii, któ -
ra rzecz ja sna wca le nie jest wi zją ide al nej, po zba wio nej pro -
ble mów rzeczywistości. Uto pia ja ko me to da po zwa la
po nad to my śleć w ka te go riach bu do wa nia wie dzy ho li stycz -
nej, łą czą cej już nie tyl ko w in ter dy scy pli nar nym pro jek cie
hu ma ni sty kę i na uki spo łecz ne, lecz tak że tzw. mięk kie dzie -
dzi ny wie dzy z na uka mi przy rod ni czy mi (szcze gól nie z na -
uka mi o ży ciu i o zie mi). Co waż ne uru cha mia in ną ska lę
cza so wą. Prócz my śle nia w ka te go riach do raź nych in te re -
sów, kie ru je się ku my śle niu w ka te go riach dłu gie go trwa -
nia, na wet cza su geo lo gicz ne go.

Co wię cej, wprzę gnię cie uto pii ja ko me to dy do ba dań hu -
ma ni stycz nych ma w za ło że niu uru cho mić bar dziej po zy -
tyw ne my śle nie o prze szło ści. Jak mó wią bo wiem ba da cze
tej pro ble ma ty ki, w obec nej jak że trud nej sy tu acji na świe -
cie, po pro stu nie stać nas na po grą że nie się w za zwy czaj
mrocz nej prze szło ści. Fre dric Ja me son i Ariel la Azo ulay pro -
po nu ją, by za rów no w prze szło ści, jak i w ota cza ją cej rze czy -
wi sto ści (czę sto ma ją cej cha rak ter wcie lo nej dys to pii),
iden ty fi ko wać ele men ty po zy tyw ne i trak to wać je ja ko czę -
ści in ne go (przy szło ścio we go) sys te mu. Uto pia nie jest za -
tem fan ta stycz ną re pre zen ta cją, ale ist nie ją cą obec nie
po ten cjal no ścią ota cza ją cego mnie świata. A za tem dzi siej -
sza uro czy stość ma ni fe stu je po ten cjal ność, któ ra sta le tkwi
w idei aka de mii nie tyl ko ja ko w miej scu two rze nia wie dzy,
lecz tak że ja ko prze strze ni ge ne ru ją cej prak ty ki i ro dza je re -
la cji mo gą ce sta no wić pod sta wy dla zbu do wa nia lep szych
mo de li wspól no to wo ści i współ by cia. W tym sen sie na sza
uro czy stość sta no wi tak że „mo ment na dziei” (Miy aza ki). 

Świa to wej sła wy hi sto ryk sztu ki, pro fe sor na sze go uni -
wer sy te tu – Piotr Pio trow ski, czy ta jąc książ ki i ar ty ku ły
o bar dzo róż nej, czę sto za ska ku ją cej te ma ty ce, na py ta nie,
dla cze go wy bie ra ta kie lek tu ry, zwykł ma wiać: „bo mnie
wszyst ko in te re su je”. Cie ka wość ro zu mia na ja ko zdu mie -
nie, a tak że za dzi wie nie nie zwy kło ścią ist nie nia (won der),
jest w na szym za wo dzie za rów no cno tą in te lek tu al ną i war -
to ścią, jak i po sta wą wo bec ży cia i wy ko ny wa ne go przez
nas za wo du. Życz my so bie, by ta cie ka wość, a tak że na dzie -
ja, tro ska i za ufa nie, by ły dla nas – ba da czy, na uczy cie li aka -
de mic kich i de cy den tów oraz dla Pań stwa – stu den tów,
przede wszyst kim me to da mi – me to da mi po zna nia sie bie,
in nych, świa ta, sa crum, a tak że me to da mi budowania
postaw, które stymulują zmia ny. z

y Ciekawość jest w naszym zawodzie
zarówno cnotą intelektualną, 
jak i postawą wobec życia
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