
*nśąĘs s§§
§ E§§&]* B* §ffi#ffi§ ffi*§§*§#-§ą§

Panie profeso rze, zna pan uniwerąrte§r
amerykańskie, europejskie i- tak dIa nas
egzotyczne - jak chińskie. Ponieważ
w Polsce przeprowadzamy właśnie refor-
mę wlrższych uczelni, jesteśmy zaintere-
sowani tym, jak działają inne uczeInie. Ja-
kie pan widzi różnice?

Myślę, że droga rozwoju wszystkich
uczehijest wspólna, o czym świadczy choć-
by udzial w światowych listach rankingo-
wych dla uczelni czy dla publikacji. Na tej
wspóInej drodze rozwoju Europajest gdzieś
pośrodku, a Wschódjeszcze trochę dalej" Je-
śIi chodzi o różnice, to nie mogę mówić
o różnicach w administrowaniu uczelniami,
czy o ich organizacji, bo się tym nie zajmuję,
}/Iogę mówić tylko o tym, co mnie, jako wy-
kladowcy, rzuca się w oczy. Na pewno naj-
większa różnicajest w stosunku studentów
do nauczycieli akademickich. Na Wscho-
dzie - czy to w Chinach czy w Japonii czy
I(orei nauczyciel ma nad studentem wła-
dzę autorytetu. U nas na Wschodzie mówi
się tak: jeślijesteś moim nauczycielem choć-
by przezjeden dzień, stajesz się moim ojcem
na całe życie, W Stanach nauczyciel akade-
m iclri jesl przyl'acielem, towarzyszem, n ie oj-
cem. Uniwersytety w Europie powstawały
bardzo dawno i choc ta sprawowana nie-
gdyś władza została zredtrkowana i ciągie
jest zmniejsza7la| coraz mniej ceniona -jed-
nak ślady tego pozostały.
Cry to dobrze cry źle?

Na pewno zdolność krytycznego myśle-
nia i kreatywność studentów są w amery-
kańskim układzie lepsze. Myślę, że ten sys-
tem, kiedy jest się mocniej kontrolowanym
i bardziej zd,eżnym od nauczyciela, jest do-
bry na stopniu przedakademickim, przlmaj-
mniej na pewno wtedy nie jest zły, nato-
miast na studiach 1epszyjest ten amerykań-
ski system, bo wtedy nie powinno się już
być tak posłusznym, i trzeba mieć więcej
wolności.
Chiny są potęgą ekonomiczną, a cry sta-
ną się takźe akadernicką?

Jeśli chodzi o iiość studentów, to tak, bo
Chirry mają najwięcej studentów na świecie.
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Także państwo inwestuje w szkolnictwo
wyższe bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście,
jeśJ.i się zapfia chińskiego profesora, to po-
wie, że drrżo jeszcze Irzeba zrobić, ale nie-
zwykle szybko powstają na przykład nowo-
czesne/ ogromne kampusy; niektóre z nich
powstały w ciąu jedrrego roku. Natomiast
jeśIi chodzi o jakość, to wracamy do pierw-
szego pytania. Studenci chińscy są nasta-
wieni na to, by robić to, czego profesor
od nich wymaga. Chcąc zadowolić profeso-
ra, zachowują się bardziej ja}<o uczniowie

w chinach wielkie
i nowoczesne kampusy
akademickie powstalą
w ciągu rcku

niż studenci, Starają się nadążyć zatymtyl-
ko, czego profesor wymaga, a nie kierują się
własnymi zainteresowaniami, czy przemy-
śleniami. Myślę, że minie jeszcze wiele lat,
nim to się zmieni.
A najlepsi studenci wyjeżdżają do innych
krajów?

Tak,jest wielu bogatych rodziców, którzy
mogą za to zapłacić, mając jedno dziecko
i wysyłają je do Arrgtii czy USA.
A cry oni wracają?

Tak, wydaje mi się, że tu zachodzi wiel-
ka zmiana - wracają, bo w Chinach są du-
że pieniądze i dużo miejsc pracy.
Pan też wraca do Chin, by ucryć tam no-
wej historii, o której mówił pan równieź
na wykładzie w Poznaniu.

Ta]<, ta historia różni się od tej, którą pi-
sano od XVIII wieku, koncentrując się
na dziejach narodów i przywódców. Tak po-

wstawała historia Francji, Niemiec czy Pol-
ski. Dziś mamy do czynienia z globalizacją,
dystanse się skracają, komunikacja przezin-
ternetjest bezpośrednia i po prostu widać,
że nawet ,,suma" narodowych historii nie
vĘ/starcza do opisania dziejów, że dzieje są
zawsze międzynarodowe. Weźmy na przy-
kład rewolucję przemysłową w Anglii, zwią-
zaną m. in. z produkcją tkanin bawelnia-
nych. Ale ta bawełna rosła w Indiach, więc
jeśli chce się to zagadrrienie studiować, nie
można skupić się tylko na jednym kraju. Tak
jest ze wszystkim, a i samo pojęcie narodo-
wości nie jest wystarczające. Gdy spojrzy-
my na Afrykę, widzimy sztucznie wytyczo-
ne granice, które niewiele mówią o ludziach
w nich zamieszkqjących. Czy takjest tylko
w Afryce? Nie, podobnie jest na świecie.
gdzie granice wiele razy się zmieniały
i zmieniać będą.
Ta globalna historia to dziedzina stosun-
kowo mloda. Cry powstaĄliuż jakieś
dziela wedle tej nowej idei pisane?

Na pevtmo trzeba wymienić zredagowaną
przez Petera Banga i Christophera Bay-
ly'a książkę Tributary Empires in Global Hi
story (Impeńa lenne w histońi globalnej ),
czy głośną A Global History of History (Gio-

balna historia pisarstwa historycznego) Da-
niela Woolfa, obydwie wydane w serii uni-
wersytetu Cambridge, tłumaczone już
na wie}e języków. Wańo też zdać sobie spra-
wę, że historie narodowe to histońe konflik-
tów - spojrzenie globalne pozwala wf ść po-
za te ramy, w jakimś sensie służąc poĘowi.

Prof. Edward Wang wyktada histo-
rię na amerykańskim uniwersytecie
Rowan i uniwersytecie w Pekinie. Au-
tor cenionych ksiązek o historii Chin
i tzw. historii globalnej, nowym nurcie
historiografii. Wlaśnie o tej nowej hi-
storii mówił w Poznaniu. Jego przy-
jazd do Polski sponsorowala amery-
kańska fundacja" lmitatio. lntegrating
the Human Science".
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