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Działania MNiSW wyrażające się przygotowywaniem kolejnych przepisów wykonawczych 

do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. wzbudzały coraz większe 

zaniepokojenie przedstawicieli nauk humanistycznych. Znalazło ono ostatnio wyraz w listach 

otwartych opublikowanych przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej oraz przez profesora 

Andrzeja Nowaka – ten drugi doprowadził do publicznej polemiki między prof. Nowakiem i 

ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Potrzeba zajęcia 

możliwie wyraźnego i reprezentatywnego dla humanistyki polskiej stanowiska zrodziła inicjatywę 

zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Humanistyki Polskiej. 

Ważnym i pilnym zadaniem Kongresu jest wywarcie nacisku na MNiSW w sprawie 

przygotowywanych przez nie rozporządzeń, które prowadzą do deprecjacji nauk humanistycznych. 

Temu służyć mają uchwały, których projekty znajdują się w materiałach przygotowanych na Kongres. 

Ale potrzebne jest określenie po raz kolejny przez szerokie i miarodajne gremium stanowiska wobec 

całej polityki prowadzonej przez Ministerstwo wobec humanistyki polskiej. Charakteryzuje się ona 

brakiem zrozumienia dla specyfiki nauk humanistycznych, co wyraża się mechanicznym stosowaniem 

wobec nich założeń właściwych dla nauk przyrodniczych i ścisłych. Gdy zaś przedstawiciele nauk 

humanistycznych usiłują przestawić argumenty unaoczniające, że nieuwzględniania ich specyfiki 

prowadzi do rozwiązań nie dających się  sensownie zastosować, ich głosy są z reguły zbywane  

milczeniem. 

Od tej reguły zdarzają się wyjątki. Takim było utworzenie specjalnego programu grantowego, 

jakim jest Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. W tym wypadku nagłośnienie protestów i 

przedkładanych racji przyniosło skutek (nawet jeśli pewne konkretne  rozwiązania można by 

ulepszyć), albowiem zdołało przekonać, że humanistyka nie może być traktowana w sposób 

identyczny z innymi dziedzinami. Tak samo ocenić można zapis ustawy „Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r., przywracający jako obowiązkowe kolokwium habilitacyjne w 

zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (art. 221 ust. 9). Co prawda, także w tym 

wypadku twórcy ustawy zignorowali ustawową prerogatywę opiniodawczą komitetów naukowych 

PAN, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r., niemniej 

jednak specyfika pewnych dziedzin nauki została w ten sposób uznana i uwzględniona. 

Brak gotowości do uwzględniania tej specyfiki w obecnych inicjatywach związanych z 

rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego widoczny jest w rozwiązaniach do których 

mają się odnieść uchwały Kongresu – tyczących wskaźników kosztochłonności badań naukowych, 



założeń związanych z ewaluacją, klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Konsekwentnie 

ignorowane są głosy krytyki wobec odwoływania się do wzorców „ze świata”, przyjmowanych 

bezkrytycznie właśnie w obszarze humanistyki, w którym jak stwierdził prof. Nowak, „to co 

najważniejsze, co najbardziej wartościowe – nie da się zmierzyć”. Skuteczność przysłowiowego 

grochu rzucanego o ścianę ma uparte wskazywanie zarówno na wartości związane z tym, co w materii 

humanistycznej jest szczególne dlatego że związane z naszą kulturą narodową, jak też na szczególne 

znaczenie ignorowanej przez obecne kroki interdyscyplinarności.  

Ignorowane są również praktyczne implikacje wprowadzanych przez Ministerstwo rozwiązań. 

Nieadekwatna do nauk humanistycznych klasyfikacja OECD zlikwidowała dyscypliny o tradycji 

liczącej wiele dziesiątków lat, czego konsekwencją było istnienie kadr badawczych o określonych 

kompetencjach i profilach naukowych, jak też odpowiednich instytucji. Nowa klasyfikacja nauk 

wprowadziła jedno i drugie w stan zamętu i rozproszenia. Spostrzeżenia te odnoszą się w pierwszym 

rzędzie do dawnych dyscyplin: etnologia i antropologia kulturowa oraz kulturoznawstwo, połączone w 

proponowanym wykazie dyscyplin w „nauki o kulturze i religii”. Naprzeciw racji przemawiających za 

utrzymaniem odrębności tych dyscyplin stanęła argumentacja ograniczona do stwierdzenia, że 

„dyscyplin jest [czy raczej: było] za dużo”. Inny przykład: w wyniku zapowiadanych lub już podjętych 

działań pewne przedmioty (takie jak filozofia i logika) już są rugowane z programów albo zaczynają 

ich nauczać wykładowcy, którzy przydają się jako „podmioty ewaluacyjne” niezależnie od 

posiadanych kompetencji – z drugiej strony, ci którzy powinni nauczać są eliminowani. 

Minister Gowin broniąc swoich propozycji systematycznie powołuje się na stanowisko 

„wybitnych uczonych”. Twierdzenie to pozostaje gołosłowne póty, póki osoby tych uczonych 

pozostają ministerialną tajemnicą. Naprzeciw zajmują stanowisko ci, których funkcje, a w wielu 

wypadkach same nazwiska dają im tytuł do oświadczenia, że są oni reprezentantami humanistyki 

polskiej. 

 

 


