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Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację 
autonomiczną z perspektywy współczesnych ruchów 

uniwersyteckich

Kryzys uniwersytetu

Kryzys uniwersytetu zdaje się być dobrze zakorzenionym, rozpowszechnio-
nym na skalę światową i powszechnie rozpoznanym zjawiskiem1. Bywa postrze-
gany w kategoriach globalizacji i neoliberalizmu2 oraz zmian związanych z wpro-
wadzeniem Procesu Bolońskiego3. Jednocześnie rodzi się także potrzeba tworzenia 
nowego języka do opisu obecnej sytuacji edukacji wyższej4. W debatach o kryzysie 
uniwersytetu, a zwłaszcza w różnego rodzaju relacjach medialnych, można dostrzec 
zarysowujące się opozycje: obrońcy dawnego „ideału” uniwersytetu stają w szran-
ki z „reformatorami” walczącymi o „modernizację”. Obrona „ideału” kontrastowa-
na jest w dyskursie dotyczącym kryzysu uniwersytetu z obroną status quo5. Pewna 
część tej debaty bazuje na opozycji prywatnych i publicznych instytucji edukacyj-
nych; reformy urynkowiające edukację wyższą są przeciwstawiane zepsuciu „wieży 

1 Zob. np. blog poświęcony temu zagadnieniu prowadzony przez International Sociological 
Association: Universities in Crisis. Blog of the International Sociological Association (ISA). http://
www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/ (28.05.2011).

2 Zob. m.in. Z. Gille, Ratemyadministrators.com: Intervening in the Neoliberal Catch-22, http://www.isa-so-
ciology.org/universities-in-crisis/?p=379; L. Lewidov, Marketizing Higher Education: Neoliberal Strategies 
and Counter-Strategies, „Cultural Logic” 2000, 4/1 2000. Dostępne na http://clogic.eserver.org/4–1/ levi-
dow.html (28.05.2011).

3 Zob. np. W. Keim, On the crisis of the German university, http://isacna.wordpress.com/2010/08/03/
on-the-crisis-of-the-german-university/ (28.05.2011).

4 Zob. np. K. Szadkowski i J. Sowa, Fabryki wiedzy, http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/
1635-krystian-szadkowski-i-jan-sowa-fabryki-wiedzy.html (20.06.2011).

5 Zob. np. A. Dybczyński, Jestem baronem. Nie chcę dłużej żyć w średniowieczu, „Gazeta Wyborcza”, 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,88047,9022221,Jestem_baronem__Nie_chce_dluzej_zyc_w_sred-
niowieczu.html (19.06.2011).
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z kości słoniowej” wraz z jej rzekomym archaizmem, feudalizmem, nepotyzmem 
i ko rupcją6. I choć nie jest to pełna lista, to wskazuje, na jakich fałszywych opozy-
cjach może opierać się dyskusja nad stanem współczesnego uniwersytetu. 

Za Ingrid Hoofd możemy zidentyfikować jeden z mechanizmów kreowa-
nia kryzysu, którym jest nostalgia za źródłem uniwersytetu, jego formą ideal-
ną – taka nostalgia jest nie tylko pozbawiona podstaw (uniwersytet idealny nigdy 
nie istniał), „ale także niebezpieczna, gdyż próbuje zmobilizować podstawy opo-
ru bazując na  »iluzji« akademickiej niezależności, równoprawnej współpracy 
i autonomii”7. Tę iluzję za Pierrem Bourdieu, można uznać za konstytutywną dla 
pola akademii8. Niekoniecznie jest ona jednak iluzją jedyną lub rzeczywiście kon-
stytutywną. Być może jest ona współcześnie tylko niewartym dalszych inwestycji 
złudzeniem aktorów w tym polu (z perspektywy teorii Ernesto Laclau nie spełniła 
się jako „puste znaczące”). 

Z drugiej strony pojawiają się głosy, które dość ironicznie oznajmiają, że „mit 
Uniwersytetu i edukacji dla samego poznania runął niemalże w gruzy, poza grupką 
staruszków i młodych idealistów, nikt już nie traktuje tego poważnie”9. Jednak kolej-
ne demaskatorskie wysiłki wobec akademii10 nadal nie prowadzą do emancypacji 
„nędznych studentów”, przeciwnie do tego, co przewidywali sytuacjoniści w latach 
60. I tak na przykład, analizy Christophera Newfielda pokazują zbieżność struktur 
edukacji wyższej w Stanach Zjednoczonych z hierarchicznym podziałem pracow-
ników na rynku pracy oraz jak tym samym edukacja ta wpisuje się w zarządzanie 
poprzez nierówność w dostępie do wiedzy oraz tworzenie hierarchii na podstawie 
„umiejętności własnościowych”, które to są w posiadaniu „gwiazd wiedzy”11. W Pol-
sce model północnoamerykański stawiany bywa za wzór, a reformy edukacji wyższej 
wybiórczo czerpią z niego inspirację12. Wydaje się więc, że i ta struktura  zarządzania 

 6 Zwłaszcza ten ostatni wątek jest wyraźny w Polsce, choć nie tylko, bo także w Grecji oraz 
we Włoszech zdaje się on silnie zaznaczać w dyskursie, zob. N. Thurn, G. Malli, D. Kapeller, Measuring 
and Rewarding Excellence of Academic Careers, CSLPE Working Paper no. 17, CSLPE, University of 
Leeds, http://www.peripherie.ac.at (30.07.2011). 

 7 I.M. Hoofd, The accelerated university Activist academic alliences and the simulation of thought, 
„Ephemera” 2010, 10(1), s. 11.

 8 P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2009, s. 114–116.

 9 O. Szwabowski, Refleksje wokół „Nędzy studenckiego życia”, „Le Monde Diplomatique” tłum. 
K. Szadkowski, M. Szlinder [edycja polska] nr 6(28) 2008, http://monde-diplomatique.pl/LMD28/in-
dex.php?id=1.

10 Research and Destroy, Communiqué z nieobecnej przyszłości – o kresie życia studenckiego. „Praktyka 
Teoretyczna” 2010, 1, s. 190–202.

11 Ch. Newfield, Struktura i cisza kognitariatu, 
 http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/ee0002newfield.pdf (10.06.2011).
12 I. Wagner, Making Science à la polonaise, czyli nowy model Ścieżki Kariery Akademickiej, Wy-

stąpienie na konferencji Nowe Otwarcie Uniwersytetu, Warszawa 17–18.6.2011 (organizator: Sa morząd 
Doktorantów Szkoły Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk).
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poprzez nierówność zostanie odtworzona, a właściwie umocniona np. wraz z wpro-
wadzeniem Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW)13. 

Jak zauważają radykalni pedagodzy: „[w] tej perspektywie powinniśmy stać 
w obliczu studenckiej rewolty. Tymczasem, nic się nie dzieje”14. Wobec powtarza-
jących się głosów mówiących o braku reakcji ze strony studentek15 i studentów16 
kolejny raz postanowiliśmy zmierzyć się z tematem stanu/kryzysu uniwersytetu oraz 
ruchów społecznych17. Tym razem chcemy skoncentrować się na zagadnieniu reak-
cji ruchów uniwersyteckich18 tenże kryzys, wśród których wybraliśmy trzy ścieżki: 
politykę głosu, politykę wyjścia i edukację autonomiczną (lub choćby pytania/woła-
nia o tę ostatnią). Uznajemy kryzys za relatywny, bo funkcjonalny dla kapitalizmu 
np. ze względu na możliwość przyspieszonej akumulacji kapitału, i mający rozpro-
szone korzenie (w tym także podtrzymywanie wiary w mit idealnego uniwersytetu 
jako istniejącej kiedykolwiek realnie instytucji). Dlatego odrzucamy funkcjonujące 
dotychczas w opisie kryzysu opozycje jako niedostatecznie wyjaśniające tak kryzys, 
jak i realny uniwersytet. W naszym tekście przyjrzymy się powiązaniom akademii 
i aktywizmu oraz podejmowanym przez aktywistów próbom przełamania myśle-
nia o kryzysie. Jednocześnie spróbujemy odnieść się do zagadnienia (bez)ruchu 
studenckiego w Polsce19. Zaczniemy od pokazania źródeł naszych zainteresowań 
demokratyzacją instytucji oficjalnie demokratycznych oraz edukacją. Pokażemy, jak 
wyglądają współczesne ruchy społeczne działające w obrębie edukacji wyższej oraz 
zaproponujemy klasyfikację ułatwiającą zrozumienie i analizowanie ich działalności. 

13 MNiSW sejm przyjął nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym, http://www.nauka.gov.pl/mi-
nisterstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/sejm-przyjal-nowe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym/ 
(25.06.2011).

14 O. Szwabowski, Refleksje wokół…
15 W języku polskim użycie męskoosobowego rodzaju w liczbie mnogiej postrzegane jest jako „neu-

tralne płciowo”, jednak w niektórych miejscach naszego tekstu (czasem także przypadkowo) postano-
wiliśmy użyć rodzaju niemęskoosobowego (lub rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej). Taki zabieg 
pozwala uwypuklić fakt dominacji liczebnej studentek, który w opisie współczesnego uniwersytetu 
bywa pomijany, co może wpływać na dokonywane analizy. Liczymy, że ten manewr sprowokuje do re-
fleksji i spojrzenia na uniwersytet także jako na miejsce (pełne) kobiet.

16 Jakakolwiek Zorganizowana Grupa Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego, Szewcy 2.012 v. beta – gdańskie doktoranty o drodze przez uniwersytet, Edufactory, http://
www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1768-szewcy-2012-v-beta-gdanskie-doktoranty-o-drodze-
-przez-uniwersytet-.html (15.06.2011). 

17 Por. P. Kowzan, M. Prusinowska, Uczenie się (w) ruchu: Studenci przeciw komercjalizacji edukacji, 
„Rocznik Andragogiczny”, Warszawa–Płock 2009.

18 Warto podkreślić zmianę, jaka zaszła w definiowaniu ruchów społecznych funkcjonujących 
w kontekście uniwersytetu. Obecnie nie są to jedynie ruchy studenckie, ale ruchy, które mobilizują 
swoich członków zarówno z grona studentów, wykładowców, pracowników (nie tylko z obsługi uni-
wersytetu), jak i rodziców oraz potencjalnych studentów. Ze względu na tak różnorodny skład oraz 
wynikającą z niego zmianę w celach tych ruchów coraz powszechniej używane jest określenie ruchy 
uniwersyteckie. 

19 Por. m.in. P. Pieniążek, (Bez)ruch studencki, http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/
1651-pawel-pieniazek-bezruch-studencki.html (22.06.2011). 
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Następnie podejmiemy się analizy ograniczeń instytucjonalnych, na jakie natknę-
liśmy się, współorganizując działania ruchu uniwersyteckiego w Polsce, oraz poka-
żemy, czego nauczyliśmy się podczas międzynarodowych spotkań aktywistów. 
Zakończymy przeglądem zagadnień oraz inicjatyw, które naszym zdaniem kształ-
tują myślenie (potencjalnych) aktywistów o możliwej edukacji i możliwościach 
ruchów społecznych.

Genealogia badań

Sposób, w jaki radzimy sobie z tematem (bez)ruchu studenckiego – lub szerzej 
i bardziej adekwatnie – uniwersyteckiego20, został ukształtowany przez nasze pierw-
sze doświadczenia badawcze w studenckim kole naukowym „Na Styku”. Nasze zain-
teresowania pedagogiczne rozwijały się wokół komparatystyki edukacyjnej i niejako 
uwieńczone zostały „zwrotem przestrzennym”21, jaki przeszliśmy podczas semi-
narium koła poświęconego krytycznej pedagogice miejsca (maj 2007)22. Od tamtego 
czasu przyglądaliśmy się (miejscom) edukacji (dorosłych) związanej z innowacja-
mi politycznymi. W niniejszym artykule chcemy z jednej strony dokonać analizy 
kondycji współczesnego uniwersytetu z perspektywy studenckiej i doktoranckiej 
na przykładzie wybranych problemów, a z drugiej zdać pewnego rodzaju sprawo-
zdanie z naszego doświadczenia i uwikłania w działalność współczesnych ruchów 
uniwersyteckich. Chcemy podkreślić, że nasze refleksje i działania nie pojawiły się 
w próżni. Istnieje pewna ich łączność ze środowiskiem gdańskich badaczy z Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego, którzy w latach 80. w Gdańsku (miejscu, które także 
uznaliśmy za nasze) podejmowali problemy demokratyzacji, kontestacji i zmiany 
społecznej poprzez edukację23 z perspektywy dziś określanej jako pedagogika miej-
sca24. Z tego dorobku wyciągamy wniosek – akademia także potrzebuje demokraty-
zacji lub szerzej, wszelkie procesy demokratyzacyjne należy zaczynać od własnych 
instytucji, zanim zacznie się o nich nauczać w sferze publicznej.

20 A. Beckmann, Ch. Cooper, D. Hill, A critical exploration of the braoder relevancies of recent stu-
dent protests in European countries: Contesting the ‘marketization’ of public education, presentation at the 
European Conference on Educational Research, 25–27.08.2010, Helsinki.

21 J.M. Ehlert Maia, Space, social theory and peripheral imagination: Brazilian intellectual history and 
de-colonial debates, „International Sociology” 2011, 23(3).

22 D.A. Grunewald, The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place, „Educational Researcher” 
2003, Vol. 32, No. 4.

23 E. Rodziewicz, Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym, „Ars Educandi” 2008, 
5, s. 11–59.

24 M. Mendel, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, [w:] Pedagogika miejsca, pod 
red. M. Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, 
s. 21–37; M. Zielińska, Edukacja dorosłych imigrantów na Islandii w świetle pedagogiki miejsca, „Rocznik 
Andragogiczny” 2009, s. 358–378.
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Wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych mobilizacji wokół edukacji 
wyższej zdobyliśmy głównie w OKUPÉ25 (Otwarty Komitet Uwalniania Przestrzeni 
Édukacyjnych) przez rodzaj badań w działaniu, które prowadziliśmy w 2009 roku 
i które – za Colectivo Situationes26 nazywamy badaniami bojowymi (ang. mili-
tant research)27. Badania takie z założenia nastawione są na radykalną zmianę i nie 
wykluczają konfrontacji z władzami, a jednocześnie zakorzenione, w sytuacyjności, 
a więc w danym miejscu i relacjach w nim panujących28. Od tamtego czasu jesteśmy 
aktywni w międzynarodowych sieciach współpracy i grupach dyskusyjnych. W roku 
akademickim 2009/2010 jedno z nas prowadziło także obserwację uczestniczącą 
w podobnym do OKUPÉ ruchu Öskra na Islandii. Dzięki działalności w radach dok-
toranckich podczas studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego prowadziliśmy dociekania, które za Hardtem i Negrim29 możemy nazwać 
strategicznymi, bo dotyczyły nie tylko uniwersytetu jako instytucji, lecz także pro-
duktywności podmiotowości kolektywnych, czyli samorządu.

Obserwacje i zebrane materiały uporządkowywaliśmy w trakcie dyskusji w śro-
dowiskach związanych z pismami: „!reVOLT” (obecnie „!reFORM”), które wymie-
niało się artykułami z niemieckim pismem „Utopia – Jugendzeitung für eine herrs-
chaftslose und gewaltfreie Gesellschaft”, „Przeglądem Anarchistycznym”, „Praktyką 
Teoretyczną” oraz z serwisem Edufaktory na stronach Korporacji Ha!art30.

Hipotezy weryfikowaliśmy, prezentując, dyskutując i poszukując możliwości szer-
szej mobilizacji i współpracy podczas konferencji i spotkań takich, jak konferencja 
„Proces Boloński – Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału” (współorgani-
zowanej przez Związek Syndykalistów Polski, Warszawa, czerwiec 2009), XVII Świa-
towy Kongres Socjologiczny w Gothenborgu (sierpień 2010), drugi Zjazd Wolnego 
Uniwersytetu Warszawy (grudzień 2010). Podczas Europejskiego Spotkania Ruchów 
Uniwersyteckich w Paryżu (luty 2011) oraz w ramach Nowego Otwarcia Uniwersy-
tetu w Warszawie (marzec–czerwiec 2011).

25 A także poprzez działanie w samorządzie doktoranckim np. uczestnicząc z jego ramienia w cia-
łach kolegialnych UG. Nazwa OKUPÉ odnosi się do okupacji jako taktyki odzyskiwania przestrzeni 
preferowanej przez współczesne ruchy uniwersyteckie. Użycie akcentu w nazwie w przypadku akroni-
mu OKUPÉ miało przywoływać na myśl francuskie słowo occupé (okupowany), ale może także koja-
rzyć się z hiszpańskim słowem okupé (skłotuję).

26 Radykalny kolektyw z Buenos Aires łączący analizy socjologiczne z aktywnością polityczną w ba-
daniach prowadzonych ze zmarginalizowanymi grupami społecznymi w czasie kryzysu w Argentynie 
(1999–2002).

27 P. Kowzan, M. Prusinowska, Militant research, czyli badania bojowe – Jak kognitariat wybada 
uniwersytet? [tekst w przygotowaniu dla Edufactory].

28 Colectivo Situaciones, Something More on Research Militancy: Footnotes on Procedures and (In)
Decisions, tłum. S. Touza, N. Holdren, [w:] S. Shukaitis, D. Graeber, E. Biddle, Constituent Imagination: 
Militant Investigations/Collective Theorization, AK Press 2007; M. Hardt, A. Negri, Commonwealth, 
MA: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2009.

29 Ibidem.
30 Wszystkim zaangażowanym w tę współpracę serdecznie dziękujemy.
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Ze względu na to, że to, co wiemy i potrafimy pomyśleć, jest efektem kolektywne-
go wysiłku i zaangażowania wielu środowisk, podpis pod tym artykułem traktujemy 
raczej jako wzięcie odpowiedzialności za spójność tej wypowiedzi, niż domaganie 
się autorstwa wspólnie wytworzonych konceptualizacji.

Międzynarodowe sieci ruchów uniwersyteckich

Międzynarodowa mobilizacja społeczna wokół tematu edukacji wyższej od 
 kilku lat (2006–2011) odbywa się m.in. wokół dwóch sieci współpracy: Internatio-
nal Student Movement [ISM] oraz Edufactory. Istnieje również wiele innych bardzo 
znaczących organizacji i sieci, które prowadzą mobilizację na poziomie narodowych 
systemów edukacji, np.: UniCommons (język komunikacji – włoski) czy Uni Brennt 
(język niemiecki). Specyfika lokalnych uwarunkowań oraz język komunikacji pozo-
staje pewnym ograniczeniem, nawet w przypadku inicjatyw wywodzących się z Wiel-
kiej Brytanii (np. UK Uncut), które są najbardziej dostępne dla międzynarodowych 
czytelników i aktywistów. Za to ISM i Edufactory, gdzie komunikacja przebiega 
również głównie po angielsku, są całkowicie skoncentrowane na umiędzynarodo-
wieniu walki o wolną (w tym wolną od opłat) edukację (ang. free education), a więc 
specyfika lokalna nie jest w nich eksponowana na pierwszym miejscu. Co ciekawe, 
sposób tłumaczenia sobie wzajemnie lokalnych idei i uwarunkowań oraz sposób 
dochodzenia do tego, co wspólne, jest naszym zdaniem paradygmatycznie różny 
w obu tych sieciach.

ISM zostało powołane do życia przez aktywistów z Magdeburga (Niemcy), gdy 
dogasała fala kilkuletnich protestów przeciwko Procesowi Bolońskiemu oraz wpro-
wadzaniu i podwyższaniu opłat za studia w poszczególnych landach31. Od miejsca 
w sieci, w którym można dowiedzieć się o przebiegu studenckich mobilizacji w róż-
nych krajach na świecie, ISM ewoluował w miejsce spotkań aktywistów i przed-
stawicieli organizacji studenckich, gdzie uzgadnia się wspólne terminy i repertu-
ar taktyk używanych podczas protestów i wystąpień. Przykładowo, w listopadzie 
2008 roku doszło do Międzynarodowego Dnia Działań Przeciw Komercjalizacji 
Edukacji, w 2009 roku odbyły się Światowy Tydzień Działań „odZYSKaj Edu-
kację” (kwiecień) i Światowy Tydzień Działań „Edukacja nie jest na $prz€daż”, 
w 2010 (październik–lis topad) miała miejsce Światowa Fala Działań dla Edu-
kacji32, a w 2011 Wiosna Oporu (marzec–maj)33. Podczas tych wydarzeń aktywiści 
w różnych krajach posługiwali się uzgodnionymi wcześniej hasłami i symbolami 

31 VideoaktivistInnennetzwerk [producent], Summer of Resistance Reloaded, 2007, film dostępny 
na: http://video.google.com/videoplay?docid=5132924373219365319 (26.06.2011).

32 International Student Movemnt [ISM], Reports on Actions linked to the „Global Wave”, http://
emancipating-education-for-all.org/global_wave_reports (15.06.2011).

33 International Student Movemnt [ISM], CALL: „Spring of Resistance” [March–May 2011], http://
ism-global.net/SoR_2011 (15.06.2011).
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oraz scenariuszami parateatralnych działań (flashmoby, inscenizacje), których zapis 
umożliwiał montowanie wspólnych filmów zachęcających kolejne grupy do włącza-
nia się do walki o wolną (od opłat) i emancypacyjną edukację. Najbardziej pożą-
daną taktyką w ISM są zajęcia (ang. occupations). Zdecydowaliśmy się tłumaczyć 
angielski termin dosłownie jako „zajęcia” tak, aby uwzględnić jego dwuznaczność: 
angielskie occupation to zarówno zajęcie w rozumieniu pracy, zawodu, jak i zajęcie 
w rozumieniu okupacji. Najważniejszym powodem takiej decyzji translatorskiej 
jest chęć podkreślenia, że w owej formie protestu chodzi o niewielkie przesunięcie 
znaczeń tego, co zwykle robi się na studiach. Studenci chodzą na zajęcia, a tylko 
codzienna rutyna pozwala nam zapomnieć o tym, jak społecznie wywrotowa 
może być to praktyka. Ponadto tak studiowanie, jak i manifestowanie studiowa-
nia w wybranym kolektywnie miejscu związane są z tym, że studenci walczą o to, 
by mieć zajęcie, tj. pracę lub specjalność. Wybrane przez nas „zajęcia” jako odpo-
wiednik angielskiego occupations są także naszym wkładem w odkrywanie poten-
cjalnie radykalnego języka, jakim opisywane jest życie codzienne studentek w Polsce. 

Doprowadzenie do zajęcia budynku stanowi zwykle o sukcesie podejmowanych 
wcześniej działań. Zajęcie jest sukcesem samym w sobie, ponieważ długotrwałe 
zajęcie jakiegoś miejsca i zmiana jego funkcji wprowadza zupełnie nową dynami-
kę protestu w danym regionie czy na danym uniwersytecie. W zajętych miejscach 
eksperymentuje się z demokracją (podejmowanie decyzji przy pomocy konsensu-
su, zgromadzenia ogólne itp.) oraz tworzy nowe instytucje. Z zajętych miejsc płyną 
impulsy inspirujące do działania oraz innowacyjne rozwiązania różnych problemów. 
Z polskiej perspektywy najbardziej znaczące zajęcia kilku ostatnich lat to te odby-
wające się w Europie, bo polscy studenci brali w nich udział (przyczyniły się do tego 
programy typu Erasmus oraz niskie koszty dojazdu) i w Stanach Zjednoczonych, 
gdyż wydarzenia amerykańskie są punktem odniesienia dla tych profesorów i decy-
dentów w Polsce, którzy odbyli tam swoje staże. Były to34:

– zajęcie Wydziału Filozoficznego w Zagrzebiu (Chorwacja), które uruchomiło 
protesty na uniwersytetach całego kraju; przyczyniło się też do powstania publika-
cji w formie instruktarzu dla osób chcących podjąć podobne działania – Książka 
kucharska zajęć35 jest nie tylko przykładem sieciowania międzynarodowych ruchów 
uniwersyteckich (tworzenie i udostępnianie materiałów), ale też dbania o zachowa-
nie i reprodukcję wiedzy zdobytej w ruchu;
–  zajęcie Auditorium Maximum (Audimax) na Uniwersytecie Wiedeńskim 

(Austria), które było łatwo „dostępne” (także na Facebooku) i zapadło w pamię-
ci jako niosące duży ładunek wiedzy o tym, jak wygląda zaplecze demonstracji, 

34 Więcej o różnicach pokoleniowych wśród naukowców wyjeżdżających z Polski na stypendia zob. 
I. Wagner, Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych, Scholar, 
Warszawa 2011.

35 The Occupation Cookbook or the Model of the Occupation of the Faculty of Humanities and Social 
Sciences in Zagreb, http://slobodnifilozofski.org/?p=1915 (12.06.2011).
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jak organizuje się życie codzienne uczącej się wspólnoty, a także pokazało napię-
cia i radzenie sobie z konfliktami oraz przypadkami seksizmu wśród „audi-
maxistów”36, jak dowcipnie – bo w nawiązaniu do marksistów – nazywani byli 
uczestnicy tych zajęć;

–  zajęcia Centralnego Uniwersytetu w Barcelonie (listopad 2008–marzec 2009), 
których brutalne stłumienie przez policję wpuszczoną na kampus spowodowało 
falę zamieszek, protestów, zajęć kolejnych budynków i ustanowieniem Wolnego 
Uniwersytetu37. Nawet z Uniwersytetu Gdańskiego wysłano listy wyrażające soli-
darność z protestującymi;

–  zajęcie New York University (luty 2009) istotne szczególnie ze względu na idea-
lizację oraz przywoływanie jako wzór amerykańskiego modelu edukacji wyższej 
w środowiskach kształtujących reformę edukacji wyższej w Polsce (dzieje się tak 
np. w raporcie Ernst & Young38 czy w innych konkurencyjnych projektach39; przy-
kładem może być też strategia lizbońska). Bunt z wnętrza „wzorcowego” systemu 
podważa jego wizerunek.

Zajęcia prowadzą czasem do organizacji zjazdów, konferencji i kongresów 
(np. anty-szczyt w czasie ministerialnej konferencji bolońskiej w kwietniu 2009 
w Leuven, Belgia; BolognaBurns – antyszczyt podczas obchodów 10. rocznicy uru-
chomienia Procesu Bolońskiego w marcu 2010 w Wiedniu, Austria; Europejski Kon-
gres Edukacji 25–30.05.2010 w Bochum, Niemcy), organizowanych tak, by wymianie 
myśli towarzyszyć mogły protesty, demonstracje i naciski na decydentów w sprawach 
edukacji w Europie.

Fale zajęć na uczelniach greckich oraz w Afryce Północnej oddziałują na wyob-
raźnię studentów, ale prawdopodobnie mają inną dynamikę i wydaje się, że nie 
są inicjowane ani wprzęgnięte w międzynarodowe procesy koordynowania prote-
stów. Z kolei działania studentów na Filipinach, w Chile40 czy Puerto Rico wydają się 
dobrze skoordynowane w ramach ISM.

Powstanie Edufactory jest z kolei efektem podjętych około 2008 roku prób insty-
tucjonalizacji grupy dyskusyjnej gromadzącej ludzi zainteresowanych zmianami 
i konfliktami wokół edukacji. Znaczącym osiągnięciem Edufactory była kolek-
tywna redakcja i wydanie książki o transformacji uniwersytetu Toward a Global 

36 Ch. Fleck, Protest in Austria: Between Bologna and the Archaic Mass University, http://www.
isa-sociology.org/universities-in-crisis/?p=742 (14.06.2011).

37 Occupied Oxford, The Meeting of Two Movements: Conflict and creation in the University of 
Barcelona’s struggle against neo-liberal privatisation, 2010, http://www.occupiedoxford.org/?p=235 
(19.06.2011).

38 Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższe-
go w Polsce do 2020 roku, http://www.uczelnie2020.pl/docs/file/SSW2020_strategia.pdf (30.05.2010).

39 FRP, KRASP, KRZSP, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020 – projekt środowiskowy, 
http://www.frp.org.pl/pliki/Strategia_tom-1.pdf (30.05.2010).

40 Protestom w Chile poświęcono szósty numer biuletynu ISM „Reclaim Education” Vol. 2, is. 3.
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Autonomous University41, która została przetłumaczona na hiszpański i włoski, 
a do końca roku 2011 powinno ukazać się jej polskie wydanie. Podjęto także pró-
bę wydawania czasopisma o międzynarodowym zasięgu. Dobór autorów, przegląd 
zagadnień i podejmowana aktywność na grupie mailingowej wskazują na dominację 
środowiska i myśli włoskiej oraz północnoamerykańskiej.

Koncentrację na zagadnieniach teoretycznych dostrzec można podczas konfe-
rencji organizowanych przez Edufactory. Po pierwsze, protesty i demonstracje nie 
są ich integralną częścią (przeciwnie niż ISM). Po drugie, dyskusje odbywają się 
w zgromadzeniach, typowych dla kultury uniwersyteckiej Włoch lub Francji bez 
korzystania z bardziej zaawansowanych modeli prowadzenia spotkań masowych42, 
mimo że są one obecnie szeroko stosowane w praktyce ruchów studenckich, szcze-
gólnie w Niemczech, Austrii, Hiszpanii. Charakterystyczne dla akademii nastawienie 
na produkcję wiedzy (w przeciwieństwie do nastawienia na bezpośrednie działania 
ruchów społecznych) spowodowało, że podczas jedynego wezwania do masowego 
działania jakie dało Edufactory („Common Knowledge Against Financial Capita-
lism” 24–26.3.2011), wkładem tego ruchu w trwający wtedy czasie Światowy Tydzień 
Działań (21–26.3.2011) w ramach Wiosny Oporu ISM była organizacja „wykładzin” 
(ang. teach-in)43. W kilku krajach (Włochy, Wielka Brytania44, Słowenia45, USA46) 
podjęto próby przeprowadzenia wykładów na terenie banków, których polityka 
doprowadziła do kryzysu finansowego, który to z kolei wpłynął na komercjalizację 
edukacji (intensyfikacja tego procesu zachodzić może m.in. ze względu na cięcia 
funduszy na edukację).

Różnice między Edufactory i ISM wydają się odtwarzać dawny podział ruchu 
robotniczego na marksistowski i anarchistyczny. ISM jako ruch organizujący się wokół 
podobieństwa praktyk (tj. zajęcia) jest odpowiednikiem ruchu anarchistycznego. 
Z kolei marksizm Edufactory czytelny jest już w samej jego nazwie manifestującej 

41 Edufactory collective (ed.), Toward a Global Autonomous University, http://www.edu-factory.
org/edu15/images/stories/gu.pdf.

42 Mamy na myśli techniki towarzyszące podejmowaniu decyzji przez wypracowanie konsensusu, 
które od lat doskonalone były podczas zjazdów aktywistów, por. P. Kowzan, Jak uczą się nowocześni 
nomadzi edukacyjni? Ponadnarodowe i pozasystemowe formy edukacji dorosłych, „Edukacja Dorosłych” 
2007, 14; a w 2011 po raz pierwszy zastosowane zostały na masową skalę w miastach w Hiszpanii, pod-
czas tego, co nazywane bywa hiszpańską rewolucją. 

43 Ze względu na brak polskiego odpowiednika dla formy protestu, jaką jest zajęcie przestrzeni 
przez prowadzenie wykładu proponujemy słowo ‘wykładzina’, które swoją formą nawiązuje do angiel-
skiego złożenia (teach – nauczać, in – w), a znaczeniem (materiał do wykładania wnętrz) oddaje uży-
teczny, taktyczny wymiar tej formy protestu.

44 Reclaiming the banks: Activists turn British banks into creches, classrooms and launderettes in pro-
test over public service cuts, http://www.edu-factory.org/wp/reclaiming-the-banks-activists-turn-bri-
tish-banks-into-creches-classrooms-and-launderettes-in-protest-over-public-service-cuts/. 

45 KLF days of action – Ljubljana: teach-in in a bank, http://www.edu-factory.org/wp/klf-days-of-ac-
tion-ljubljana-teach-in-in-a-bank/ (30.06.2011).

46 US Uncut New York City Teach-In at Bank of America, http://usuncutmn.blogspot.com/2011/05/
us-uncut-new-york-city-teach-in-at-bank.html (30.06.2011). 
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to, że dawne analizy fabryki stały się niezwykle trafne w odniesieniu do dzisiejszych 
uniwersytetów. Jest to jednak marksizm postautonomiczny47, czyli bardzo zbliżony 
do anarchizmu, który z kolei opiera się na zasadach „decentralizacji, dobrowolnych 
stowarzyszeń, pomocy wzajemnej, sieciowego modelu współpracy oraz wyrzeczenia 
się wszelkich idei tego, że cele uświęcają środki”48. Radykalna teoria z Włoch49, wyra-
stająca z aktywnego w latach 60. XX wieku ruchu operaismo czyli autonomistycznej 
odmiany marksizmu, pozostaje ważna dla Edufactory także ze względu na czynny 
udział dawnych bojowników ruchu robotniczego w tym ruchu.

Nasz roboczy podział na marksistowskich teoretyków z Edufactory i anarchi-
stycznych praktyków ISM ma charakter analityczny i nie wiemy, na ile wiąże się 
z tożsamością zaangażowanych we współpracę grup i ruchów. Poszczególne ruchy 
często współpracują w ramach obu sieci. Z naszego doświadczenia wynika, że kiedy 
zależało nam na skutecznym działaniu i doskonaleniu rozwiązań praktycznych, 
wówczas współpracowaliśmy intensywnie z ISM. Kiedy zaś chcieliśmy przepraco-
wać traumy wynikłe z działania50, staliśmy się aktywniejsi w Edufactory. Być może 
więc przynależność do sieci ma związek z cyklem życia ruchów i organizacji. Stoso-
wany przez nas podział wydaje nam się użyteczny ze względu na charakter pojawia-
jących się między sieciami konfliktów, a także ze względu na odbiór ruchu uniwer-
syteckiego przez pracowników edukacji. Konflikty pojawiają się przykładowo, gdy 
aktywiści Edufactory zaczynają odgrywać rolę awangardy ruchu uniwersyteckiego 
lub wręcz jedynego ruchu uniwersyteckiego i umieszczają swoje wydarzenia w trak-
cie większych działań organizowanych przez ISM lub korzystają bez wzajemności 
z infrastruktury ISM51. Jeżeli chodzi o publiczny odbiór intencji ruchu oraz wypra-
cowanych w ruchu koncepcji, to Edufactory jest w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż 
jak uważa David Graeber52, ruchy marksistowskie są dużo bardziej kompatybilne 
z akademią niż anarchistyczne. Swoisty kult jednostki, jaki panuje na uniwersyte-
tach, tzn. przypisywanie indywidualnego autorstwa ideom na podstawie publikacji, 
czyni je bardziej podatnymi na ruchy produkujące teorie niż na ruchy produkujące 

47 M. Pasquinelli, Tak zwana Italian Theory i rewolta żywej wiedzy, Edufaktory 2011, http://www.
ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1769-matteo-pasquinelli-tak-zwana-italian-theory-i-rewolta-
-ywej-wiedzy.html (09.06.2011).

48 D. Graeber, Anarchism, Or The Revolutionary Movement Of The Twenty-first Century, ZNet 2004, 
http://www.zcommunications.org/anarchism-or-the-revolutionary-movement-of-the-twenty-first- 
century- by-david-graeber (05.06.2011).

49 P. Virno, M. Hardt, Radical Thought in Italy: A Potential Politics, University of Minnesota Press, 
USA 2006.

50 Patrz M. Zielińska, P. Kowzan, M. Prusinowska., Social Movement Learning: from radical imagina-
tion to disempowerment, „Studies in the Education of Adults” 2001, 43(2) [w druku]; M. Prusinowska, 
P. Kowzan, M. Zielińska, Struggling to unite. The rise and fall of one university movement in Poland, 
„Interface: a journal for and about social movements” 3(2) [w druku].

51 International Student Movement [ISM], International Meeting in Paris – A Personal Account, 
http://ism-global.net/impressions_paris2011 (01.03. 2011)

52 D. Graeber, Twilight of Vanguardism, http://raforum.info/spip.php?article2022&lang=fr (27.06.2011).
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praktyki. Konsekwencją tej podatności jest przekonanie, że teoria poprzedza ruch, 
książka mobilizację, a utopia – protest itp. Dzieje się tak zwłaszcza w Polsce, gdzie 
niewiele prowadzi się badań nad ruchami społecznymi53. W obsesyjnym poszukiwa-
niu autorów, liderów i nazwisk akademia znajduje wspólny język z podobnie sforma-
towanymi mediami. Trudniej jest zrozumieć ruchy, których ideologia kładzie nacisk 
na formy organizacji i które poprzez „politykę prefiguratywną”54 – czyli bycie zmia-
ną, której się pragnie – eksperymentują z demokracją tak, aby „inicjatywy wyrasta-
ły od dołu i aby osiągać rzeczywistą solidarność bez tłumienia głosów odrębnych, 
tworzenia przywódczych stanowisk lub zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, 
na co nie było zgody”55. 

Polityka głosu i wyjścia – dwa aktywne stanowiska 
wobec instytucji

Oba opisane ruchy nie tylko poszukują nowych teorii i form organizacji, zmaga-
ją się także z określeniem swego stosunku do zastanych instytucji, w szczególności 
do upadku wspólnotowego wymiaru uniwersytetu. Albert Hirschman56 w książce 
Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States 
przedstawił teorię wyjaśniającą niepowodzenia przedsięwzięć publicznych na kon-
kurencyjnym rynku. Opiera się ona na spostrzeżeniu, że w przypadku przedsięwzięć 
zorganizowanych na zasadach komercyjnych klienci zachęcani są do wymuszania 
poprawy jakości dóbr i usług przez wybieranie jednego produktu przeciw innym, 
podczas gdy w przedsięwzięciach społecznych (także w przypadku monopoli bądź 
w armii) klienci/członkowie poprawę jakości wymuszają, zgłaszając zastrzeżenia lub 
głosując. Ekonomiści na ogół preferują i promują regulowanie wszelkich organizacji 
mechanizmami rynkowymi, czyli opierającymi się na „wychodzeniu”, czego najlep-
szym przykładem jest analizowana w tej książce koncepcja „bonów edukacyjnych” 
zaproponowana przez Miltona Friedmana. Organizacje, a w tym przypadku szkoły, 
z których wychodzą uczniowie, muszą dowiedzieć się, jaka była przyczyna niepo-
wodzeń organizacji i zacząć przeprowadzać zmiany przy jednocześnie malejących 

53 Wyjątki: G. Piotrowski, Civil and / or ‘uncivil ’ society? The development of civil society in Central and 
Eastern Europe in the context of political transformation during the post-socialist period, „Interface: 
a journal for and about social movements” 2009, 1(2); P. Żuk, Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, 
feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, SCHOLAR, War-
szawa 2001.

54 Wikipedia contributors, „Prefigurative politics” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Prefigurative_politics&oldid=434012643 (27.06.2011). 

55 D. Graeber, The New Anarchists, „New Left Review” 2002, 13, styczeń–luty, s. 71–72, http://www.
newleftreview.org/A2368 (29.05.2011).

56 A. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, 
Harvard University Press, Cambridge, MA 1970.
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zasobach. Z drugiej strony „tak jak w ekonomii od dawna uważano, że im popyt 
bardziej elastyczny (tzn. im szybciej pojawia się »wyjście«, gdy pojawia się pogorsze-
nie jakości), tym lepiej dla funkcjonowania systemu ekonomicznego, tak od dawna 
dogmatem wiary w teorii politycznej było, że właściwe funkcjonowanie demokra-
cji wymaga maksymalnie czujnego, aktywnego i głośno wyrażającego swoją opinię 
społeczeństwa”57. 

Mimo że głośno protestujący pozostają klientami lub członkami organizacji, 
to jednak zmasowany protest może zablokować organizację i uniemożliwić jej jakie-
kolwiek dostosowanie się do wyartykułowanych wymagań.

Zmiany związane z globalizacją, w szczególności migracje, spowodowały kry-
zys członkostwa opierającego się na demokratycznym uczestnictwie58. Szczególnie 
z polskiej perspektywy widać (na co wskazuje liczba emigrantów, którzy wyjechali 
z Polski), jak kraj zamieszkania stał się dla niektórych wyborem zależnym od przed-
stawionej oferty. Z kolei neoliberalny projekt, głoszący, że uniwersalną zasadą regu-
lacji organizacji są mechanizmy rynkowe, nie uwzględnia poprawy komunikacji 
między podejmującymi decyzje a członkami organizacji i dlatego marginalizuje rolę 
instytucji demokratycznych. Przykładem tego są projekty zarządzania uczelniami 
wyższymi, w których rola ciał kolegialnych (takich, jak rady doktoranckie, rady 
instytutów i wydziałów, senat) sprowadzona jest otwarcie do „śmietników opinii”59, 
czyli organów pozbawionych znaczenia i mocy decyzyjnej. 

Strategie „wyjścia” i „głosu” opuściły swoje pierwotne domeny, czego dowo-
dem – z jednej strony jest możliwość kontaktu z infolinią, o której przypominają 
opakowania zakupionych produktów. A z drugiej strony popularność teorii politycz-
nych opartych na „exodusie rewolucyjnym”60, czyli na masowym „wyjściu” z danego 
systemu politycznego i ustanowienie „prawdziwego”, odnowionego porządku/mia-
sta (Nowy Amsterdam, Nowa Szkocja, Nowe Jeruzalem itp.). 

Wykorzystując teorię Hirschmana do namysłu nad kondycją edukacji wyższej, 
zdecydowaliśmy się mówić odpowiednio o „polityce głosu” i „polityce wyjścia” głów-
nie ze względu na obecność i popularność pojęcia „polityka głosu” w teorii pedago-
giki krytycznej61. Jednocześnie uważamy, że w myśleniu o edukacji (szczególnie wyż-
szej i zwłaszcza w Polsce) nastąpiło przesunięcie od „zagwarantowanego prawa do” 

57 Ibidem, s. 31–32.
58 B. Jordan, F. Düvell, Migration: The Boundries of Equality and Justice, Polity, Cambridge 2005.
59 M. Bousquet, Administracyjny panel kontrolny, Edufaktory, http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-

edufactory/1894-marc-bousquet-administracyjny-panel-kontrolny.html (30.06.2011).
60 G. Deleuze, F. Guattari, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, University of 

Minnesota Press, London, Minneapolis 2005; P. Virno, Virtuosity and Revolution: The Political Theory 
of Exodus, [w:] Radical Thought in Italy: Potential Politics, pod red. P. Virno, M. Hardt, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1996; A. Negri, M. Hardt, Multitude: War and Democracy in the Age of 
Empire, Penguin Press, USA 2004.

61 H.A. Giroux, Radical Pedagogy and Politics of Student Voice, „Interchange” 1986, 17(1).
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w kierunku „usługi jednej z wielu”62 tak znaczące, że dotychczasowe rozpatrywanie 
polityki głosu jako negacji milczenia63 nie oddaje złożoności dostępnych (i wyuczo-
nych na rynku) form emancypacji. Wyglądające jak milczenie – tzw. głosowanie 
nogami, brak lojalności wobec zastanych instytucji, niechęć do zasiedlania miejsc 
oraz odmowa pracy uczenia się na rzecz instytucji, wobec których nie odczuwa się 
już lojalności, nazywamy „polityką wyjścia”. Jest ona pomijaną w pedagogice krytycz-
nej, choć powszechną – bo uczoną w sklepach, w trakcie robienia zakupów – formą 
emancypacji, która może przybrać kształty radykalne i przyczynić się do większej demo-
kratyzacji społeczeństw. Żeby odzyskać „wyjście” jako w pełni emancypacyjne, należa-
łoby jednak kierować się ku ustanawianiu „nowych światów”, mimo że nieuchronnie 
z łatwością wpisywałoby się to w kapitalistyczną logikę podboju „nowych rynków”.

Głos w polskim systemie radzieckim – uniwersytet raczej szkołą 
czy fabryką?

W tej części tekstu zmieniamy perspektywę z analitycznej na narracyjną, aby 
pokazać samorządową strukturę uniwersytetu z perspektywy aktywistycznej. Szkoła 
i fabryka są w tej narracji dwoma paradygmatami, pomiędzy którymi uniwersytet 
funkcjonuje, a studenci znajdują czas i miejsce na rozwój. 

Kiedy jako aktywiści próbowaliśmy uruchomić wśród studentów trzeciego, dru-
giego i pierwszego stopnia dyskusję nad transformacją uniwersytetów, natknęliśmy 
się na problem dostępu studentów do zasobów umożliwiających publiczną wymianę 
myśli na kampusie. Brakowało otwartych kanałów dystrybucji informacji. Rozsy-
łanie zaproszeń do studentek było kwestią pomysłowości, indywidualnych kompe-
tencji i tzw. znajomości, a nie utartą procedurą. Wydanie i kolportowanie gazetki, 
wydrukowanie i rozwieszenie afiszy, dystrybucja e-maili, nie mówiąc o zorganizo-
waniu miejsca na kilkugodzinne spotkanie choćby kilkudziesięciu osób – było to dla 
nas wyzwaniem, mimo że stanowiliśmy część samorządu doktoranckiego. Proble-
my, z którymi borykaliśmy się, nie były jedynie zderzeniem się z biurokratyczny-
mi procedurami, ale dotyczyły dostępu do zasobów, niewydolności demokratycz-
nych struktur oraz obsesyjnej wręcz kontroli biurokracji nad majątkiem instytucji, 
co utrudniało podejmowanie pozaprogramowej działalności. Przy ogromnej wie-
lości kanałów, jaką stwarza Internet i sieci komórkowe, brakowało mediów, które 

62 M. Prusinowska, Komercjalizacja edukacji i zagrożenie wykluczeniem społecznym w świetle re-
formy polskiego szkolnictwa wyższego, [w:] Oblicza biedy we współczesnej Polsce, red. M. Popow et al., 
Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”, Gdańsk 2011, http://depot.ceon.pl/handle/123456789/131 
(03.01.1012).

63 P. Stańczyk, Milcząca zgoda, kultura ciszy i polityka głosu, Wystąpienie podczas VII Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Toruń 20–21.09.2010, 

http://www.pedagogika.umk.pl/zjazd-pedagogiczny/dokumenty/referaty/Piotr%20Stanczyk.pdf 
(17.06.2011).
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umożliwiałyby dyskusję studentów danego uniwersytetu na temat spraw wspólnych. 
Szczególnie takich mediów, które nie byłyby skorumpowane myśleniem o Public 
Relations, lecz zdolnych do zadawania pytań, na które one same nie mają przygo-
towanych odpowiedzi. W zbieraniu rozproszonych głosów ludzi związanych z aka-
demią chodziło nam nie tylko o produkcję znaczeń, ale o pozostawianie czytelnych 
śladów pracy64 studentów pozostających na uczelni w krótkich okresach czasu 
(3+2+4 lata), czyli m.in. o reprodukcję kultury politycznej na uniwersytecie.

Nasz wydawałoby się lokalny i czysto techniczny problem z włączeniem się 
do międzynarodowej debaty nad stanem edukacji wyższej okazał się jednak ogól-
nopolskim problemem na poziomie organizacji uniwersytetu. Gdy śledząc relacje 
ze światowych protestów uniwersyteckich, zobaczyliśmy, jakie zasoby są w stanie 
mobilizować studenci w innych krajach, doszliśmy do wniosku, że nasze trudno-
ści związane są ze specyficzną organizacją uniwersytetu, przyjętą w wielu krajach 
 Europy Środkowej i Wschodniej65.

W krajach tzw. postkomunistycznych studenci zorganizowani są na ogół na zasa-
dzie rad (ang. councils lub z rosyjska „sowietów”), a nie na zasadzie związków (ang. 
unions lub z rosyjska „sojuz”). Do rad studenci i doktoranci wybierają przedstawi-
cieli spośród wszystkich cieszących się tym samym statusem. Na danym uniwersy-
tecie może być tylko jedna ogólnouczelniana rada oraz rady wydziałowe. Natomiast 
związków z zasady może być więcej na danym wydziale, jednak nie zostaje się ich 
członkinią automatycznie – wiąże się to z opłacaniem składek. W niektórych kra-
jach przynależność do związku jest warunkiem studiowania (np. w Szwecji było tak 
do roku 2010), tzn. nie jest się studentką, nie będąc w którymś ze związków. 

Za tą pozornie drobną różnicą w formie przynależności do wspólnoty stoi fun-
damentalnie odmienny sposób myślenia o uniwersytecie, który ma kolosalne zna-
czenie dla procesu upełnomocniania się (ang. empowerment) studentów. Niezależne 
od władz uczelni gromadzone latami środki powodują, że do studenckich związ-
ków należą budynki, sklepiki, kluby, kawiarnie, stołówki, przedszkola, domy stu-
denckie, księgarnie (np. najstarszy dom związku studenckiego istnieje od 1889 r. 
na Uniwersytecie Edynburskim)66. Czyli wszystko to, za co na polskich uczelniach 
„radzieckich”67 (od rad np. doktoranckich, instytutu czy wydziału) odpowiada 

64 Por. P. Kowzan, D. Krzymiński, Pomiędzy alienacją a emancypacją – rola rad doktoranckich 
w ustalaniu pozycji doktorantów na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Uniwersytet i emancy-
pacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza, pod red. M. Trawińskiej 
[w druku]. 

65 Ibidem. Zob. także M. Zielińska, P. Kowzan, M. Prusinowska, Social Movement Learning…
66 Students’ union, http://en.wikipedia.org/wiki/Students’_union (20.09.2011).
67 Na „radzieckość” uniwersytetów wskazuje także Michael Burawoy, który używa tego określenia 

w odniesieniu do upowszechnianych przez Proces Boloński thatcherowskich reform, polegających na biu-
rokratycznym mierzeniu produktywności pracy naukowej. U niego jednak wydaje się ono jednoznacznie 
pejoratywne i odwołuje się do pewnej historycznej rzeczywistości. My używamy go, żeby sprawić czytel-
niczkom kłopot, który utrudnić ma im obojętność wobec praktyk, w których uczestniczą. Por. M. Burawoy, 
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kanclerz, a jego decyzje są najczęściej poza zasięgiem wpływu doradczego repre-
zentantów samorządu. Wybory przedstawicieli studentów w systemie związkowym 
oznaczają realny wpływ na życie studentek: na ceny kawy, na asortyment sklepów, 
czyli np. na decyzje o bojkocie wybranych korporacji lub wspierania sprawiedliwe-
go handlu. Są to decyzje ekonomiczne, czyli polityczne68 i o największym znacze-
niu dla jakości życia studentów i komfortu studiowania. Rady także mają zasoby, 
lecz są to środki, których wysokość zależy od dobrej woli władz uczelni. Środki 
te są reglamentowane, tzn. ich przeznaczenie jest określone i nadzorowane przez 
administrację uczelni. Wybory władz w systemie „radzieckim” są wyborami admini-
stratorów, których zadaniem jest pisanie i rozpatrywanie podań, interpretacja prze-
pisów ograniczających wydawanie środków. Rady podejmują decyzje polityczne, ale 
jest to „polityka kuluarowa”69. Polega ona na udziale w posiedzeniach, głosowaniach 
i pilnowaniu, aby doktoranci mieli swój udział w pracach nad dokumentami praw-
nymi uniwersytetu, by byli obecni jako kategoria w tych dokumentach (co jest szcze-
gólnie ważne w przypadku nieokreślonego statusu doktorantek, które są zawieszone 
pomiędzy statusem studentek i pracownic) i aby budżet rad rósł. Taka działalność 
sprowadza się często do obrony praw i przywilejów już istniejących. Innymi słowy, 
jest to praca doradczo-administracyjna (w dużej mierze o charakterze doraźnym 
i interwencyjnym) w ramach określonych przez władze uniwersytetu.

Ten obraz jest nieco wyostrzony, bo systemy ewoluują. Nie we wszystkich kra-
jach związki studenckie funkcjonują jako związki zawodowe studentów (choć dzieje 
się tak np. w Holandii). W niektórych krajach (np. Dania) budżet związków zale-
ży od władz uczelni, a w szczególności od frekwencji w wyborach do władz związ-
ków. Nie zawsze związki mają osobowość prawną. Brak związków przypominają-
cych zawodowe uzupełniany bywa w Polsce stowarzyszeniami. Rady tradycyjnie, 
tj. w okresie rozwoju ruchu robotniczego, funkcjonowały jako przejaw radykalizmu, 
bo umożliwiały ludziom nieuprawnionym zajmowanie się sprawami zarządzania 
fabryk. Po przejściu z socjalizmu na kapitalizm część rad studenckich na polskich 
uniwersytetach zmieniła nazwy na parlamenty. 

Różnice między systemem radzieckim i związkowym ujawniają się w sytuacjach 
skrajnych, lecz występujących w tak zróżnicowanej wspólnocie, jaką jest uniwersy-
tet. Gdy dochodzi do konfliktu, zagrożenia strajkiem studenckim lub jego wybuchu, 
to tylko związki mają środki na jego sprawne przeprowadzenie. Uwikłane w struktu-
ry władzy rady nie zapewniają minimum autonomii umożliwiającej koordynowanie 
wysiłków jednostek. 

Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, „Praktyka Teoretyczna”, http://www.prakty  kateo-
retyczna.pl/index.php/michael- burawoy- redefinicja- publicznego- uniwersytetu-ramy-analityczne/.

68 Por. T. Szkudlarek, T., Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu  edukacyjnego, „Teraźniej szość – Czło-
wiek – Edukacja”. [numer specjalny] 2001, Normatywizm – etyczność – zaangażowanie.

69 P. Kowzan, D. Krzymiński, Pomiędzy alienacją a emancypacją…
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Problemy, jakie współcześnie mają studenci ze związkami (zachowawczość poli-
tyczna, powiązanie ze strukturami partyjnymi, dbanie o przychody związku), powo-
dują, że trudno jest wskazać, który system jest lepszy. W istocie problem „związki czy 
rady” jest już dość dawny i był istotny dla ruchu robotniczego w fabrykach w XIX 
i XX wieku. I już Antonio Gramsci zauważył, że dla poprawy życia robotników i ich 
uczenia się ważne jest współistnienie i wzajemne uzupełnianie się obu form organiza-
cji: tradycyjnie reformistycznych związków z tylko tradycyjnie radykalnymi radami70. 

Na prowokacyjne pytanie, które postawiliśmy w podtytule „Uniwersytet raczej 
szkołą czy fabryką?”, część z nas pedagogów i andragogów chciałaby zapewne odpo-
wiedzieć „ani to, ani to” i opowiadać o idei oraz tradycji uniwersytetu, wspólno-
cie itp. Z perspektywy samorządu, czyli właśnie życia wspólnotowego, parlamen-
ty i rady uniwersyteckie w Polsce wydają nam się przynależeć do życia szkolnego. 
Na poparcie naszej tezy o nieodróżnialności realnego samorządu uniwersyteckiego 
od idei samorządu szkolnego przywołujemy obszerny cytat z rozdziału „Autorytet 
i swoboda w szkole. Zagadnienie samorządu szkolnego” z książki Sergiusza Hessena 
„Podstawy pedagogiki”:

 W tym tkwi głęboka prawda idei „kultury młodości”, ośrodkiem życia, a nie 
tylko miejscem mechanicznego przygotowania do życia. […] Ta nieurzędowa, poza-
programowa strona szkoły powinna być wreszcie uznana urzędowo jako jedna z jej 
stron najistotniejszych. Ale przez to zakreśla także granicę, której samorząd szkolny, 
bez względu na swe formy zewnętrzne, nie powinien przekraczać. Powinien on orga-
nizować uczniów, zmieniać ich z rozproszonej, zróżnicowanej masy w całościowo-
-rozczłonkowany organizm. Dlatego rozwiązywane przezeń zagadnienia powinny 
być zagadnieniami samej młodzieży. Albowiem tylko w rozwiązywaniu przez nią 
wysuwanych i dostępnych jej zagadnień może rosnąć i rozwijać się ku wolności oso-
bowość poszczególnego młodzieńca. Zagadnienia te mogą być prostsze lub bardziej 
złożone, ponieważ jednak życiem, które samorząd ma kształtować jest życie mło-
dzieży, więc zagadnieniami tymi powinny być zagadnienia młodości, jej „kultury”. 
Lecz właśnie dlatego samorząd szkolny musi pozostać samorządem młodzieży, a nie 
zamieniać się na zarządzanie szkołą. Aby stworzyć własną „nową” kulturę teraźniej-
szości – inaczej, zamiast stworzenia czegoś nowego, otrzyma się tylko wyczerpujący 
się w swym bezpłodnym buncie dyletantyzm. W takich właśnie warunkach autorytet, 
jako przedstawiciel dziedzictwa kulturalnego, jako przechowujący spadek po ojcach, 
jest elementem, którego ze szkoły nie można usunąć. Przesiąknięty wolnością, przez 
nią usprawiedliwiony i tworzący ją, autorytet powinien pozostawać sobą, tj. Autoryte-
tem. To znaczy, że wszystkie zagadnienia szkolne, związane z przyswojeniem spadku 
po starszym pokoleniu, wraz z organizacją zajęć, skierowaną do tego przys wojenia, 
i z uwarunkowaną tym karnością, tzn. tym, co nazywa się zazwyczaj „zarządem” 
szkoły, nie są przedmiotem samorządu uczniowskiego. Wobec tego osią, wokoło 

70 A. Gramsci, Unions and Councils, [w:] The Gramsci Reader: Selected Writings 1916–1935, pod 
red. D. Forgacs, New York University Press, New York 2000, s. 92–96, źródło oryginału: L’Ordine 
Nouvo, 12 czerwca 1920, SPWI s. 265–268; por. A. Gramsci, Związki zawodowe a rady, [w:] idem, 
Pisma wybrane t. 1, tłum. B. Sieroszewska, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 316–323.
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której obraca się samorząd uczniowski, jest nie tyle praca uczniów, ile ich odpoczy-
nek, a wraz nim ich zabawa71.

Hessen wyraźnie stawia granice temu, co nazywa „kulturą młodości” i wewnątrz 
takiego właśnie pola rozgrywa się życie studenckie na polskich uczelniach. Z dala 
od kwestii pracy studentów72, a wokół tzw. zabawy, czyli dorocznych juwenaliów. 
Dominacja szkolnego modelu samorządności na uniwersytetach w Polsce wpisuje się 
w szerszy problem traktowania studentek jak młodzieży (a nie jako samodzielnych 
dorosłych czy po prostu uczących się pracowników) i spowodowana jest uszkolnie-
niem uniwersytetów73.

Europejskie Spotkanie Ruchów Uniwersyteckich – „głos” 
czy „wyjście”?

Studenci i doktoranci wychowani w polskim uniwersyteckim systemie „radziec-
kim” biorą jednak także udział w pracach międzynarodowych ruchów uniwer-
syteckich. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Edufactory jest ruchem dobrze 
wpisującym się w dyskurs akademicki. Powstaje więc pytanie, na ile działalność 
Edufactory jest „wyjściem”, a na ile „zabraniem głosu”. Zagadnienie to może się 
okazać znaczące dla dalszych analiz strategii przyjmowanych przez jednostki 
i ruchy uniwersyteckie wobec zmian współczesnego uniwersytetu. Na przykła-
dzie Europejskiego Spotkania Ruchów Uniwersyteckich (Paryż, 11–13.02.2011)74, 
zorganizowanego przez Edufactory, można zobaczyć elementy obu tych strategii. 
Głos ten dobiegał z „wnętrza”, gdyż spotkanie odbywało się w budynkach uniwer-
syteckich, uczestnicy mieli zniżkę w uniwersyteckiej stołówce (dzięki związkom 
studenckim). Zaś elementem „wyjścia” było wykroczenie i działanie także poza 
oficjalnymi strukturami uniwersytetu. To nie związek zorganizował spotkanie, 
ale właśnie formalnie pozauniwersytecka organizacja jaką jest Edufaktory, która 
jednak wokół akademii orbituje. Takie przeniesienie aktywności poza struktury 
uniwersyteckie – oderwanie aktywizmu od uniwersytetu, włącznie z pomijaniem 
afiliacji uniwersyteckiej w przypadku działalności naukowej, w tym w publika-
cjach – może być wynikiem braku publicznej przestrzeni dla wyrażania głosu zbyt 
otwarcie atakującego podstawy funkcjonowania instytucji lub braku działających 

71 S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997, s. 216–117.
72 P. Kowzan, Płaca za pracę… a Indianom polskich kampusów paciorki, „Przegląd Anarchistyczny” 

2011, 13.
73 Jakakolwiek Zorganizowana Grupa Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego, Szewcy 2.012 v. beta… 
74 Edufactory, For a New Europe: University Struggles Against Austerity, http://www.edu-factory.org/

wp/for-a-new-europe-university-struggles-against-austerity/ (12.06.2011).
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struktur umożliwiających zabranie głosu w ogóle75. Jednak wydaje się, że Edufac-
tory, dokonując wyjścia z uniwersytetu, nadal do akademii mówi/pisze76 i to w jej 
języku77, o czym świadczy choćby publikacja książki Toward a Global Autonomous 
University78. Tylko kto słucha? W Paryżu słuchały głównie osoby już zaangażowane 
w działalność ruchów studenckich, uniwersyteckich i pracowniczych. Istotna zmia-
na polega m.in. na tworzeniu przestrzeni niezależnej od instytucji, która umożliwia 
grupowanie i działanie także osobom nadal zależnym od szeregu instytucji.

Dokonując pobieżnej analizy spotkania paryskiego, skoncentrujemy się na tych 
elementach, które wpisują się w główne kategorie naszego tekstu, a więc na polityce 
głosu i wyjścia oraz edukacji autonomicznej79. 

Pierwszy dzień w Paryżu miał formę otwartego zgromadzenia ogólnego, czyli 
wielogodzinnego forum wymiany najnowszych i starszych informacji o protestach 
ruchów uniwersyteckich z całego świata. Dzielono się sukcesami i problemami. 
Było to bardzo intensywne przeżycie także ze względu na bezpośredni kontakt 
z ludźmi, z którymi wcześniej komunikacja zapośredniczona była przez Internet. 
Co zwróciło naszą uwagę, to powtarzający się wątek skargi: „u nas się nic nie dzieje, 
nie mamy kultury protestu”. Nie jest to więc tylko bolączka polska. Jednocześnie 
takie głosy zaskakują na dużym spotkaniu aktywistycznym. Można wysnuć z nich 
wniosek, że masowe protesty, zwłaszcza demonstracje i zajęcia, są wyczekiwaną 
przez wspólnotę uczestników ruchu formą działania, że są to w środowisku aktywi-
stycznym preferowane sposoby zabierania/dawania głosu. Takie nastawienie może 
jednak hamować wszelkie działania, jeśli w punkcie wyjściowym ruch nie ma zaso-
bów, aby realizować się w tej formie. Co ciekawe, z opowieści aktywistów z krajów, 
w  których doszło do masowych wystąpień, wyraźnie wyłania się obraz „wydarzenia”. 
Wydarzenia nieoczekiwanie przechodzącego od zupełnego bezruchu do mobilizacji 
i intensywnego, kolektywnego działania. Było to spostrzeżenie dodające otuchy dość 
licznej reprezentacji z Polski, której liczba nie była odzwierciedleniem skali działań 
w kraju, a raczej głodem takich działań i oporu.

Wspomnieliśmy już wcześniej opozycję prywatne–publiczne, na której buduje 
się pojęcie kryzysu uniwersytetu. Warto wspomnieć jej zanegowanie w trakcie jed-
nej z debat spotkania paryskiego. Podczas niej stało się dla nas jasne, że opozycja 

75 Inną kwestią jest, jak bardzo istniejące możliwości zajęcia stanowiska przekładają się na realny 
wpływ na zmianę. Patrz wspomniany wcześniej problem funkcjonowania wobec ograniczeń biurokra-
tycznych i strukturalnych.

76 ISM też mówi do akademii, ale innym językiem, z innych pozycji i bez odniesień do akademic-
kiego dyskursu.

77 Warto zwrócić uwagę, że i na tym polu Edufactory eksperymentowało, zob. „poetycko naukowe” 
teksty o kondycji uniwersytetu w przywoływanej publikacji.

78 Toward a Global…
79 Nie chcemy w tym tekście powielać całości sprawozdania ze spotkania – zachęcamy do zapozna-

nia się z nim na stronach Koła Naukowego „Na Styku”: Sprawozdanie z Paryża – European Meeting of 
University Struggles, http://nastyku.blogspot.com/2011/02/sprawozdanie-z-paryza-european-meeting.
html (14.06.2011).
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ta przestaje być istotna dla ruchów uniwersyteckich. Dzieje się tak między inny-
mi, dlatego że różnica polegająca na źródłach finansowania i konieczności płacenia 
czesnego zatarła się w wielu krajach europejskich80. Zanik tej różnicy może okazać 
się istotny dla naszych rozważań nad polityką głosu. Z jednej strony, budowanie 
ruchu na nieadekwatnej już opozycji może przyczynić się do zmarnowania głosu 
(ludzie tracą siły na źle ukierunkowane działanie, następuje wypalenie i zaniecha-
nie działań). Z drugiej zaś, historyczne analizy ruchów studenckich w Ameryce 
Łacińskiej rodzą nowe wątpliwości, gdyż wykazują większą częstotliwość wystę-
powania ruchów studenckich w instytucjach publicznych niż w prywatnych81. Czy 
rozpowszechnienie „prywatnego” czy też skomercjalizowanego modelu uczelni 
ukróci aktywizm uniwersytecki? Jak zmiana form zarządzania uczelnią wpłynie 
na kształt ruchów studenckich? Pytania te wymagają dalszych badań, jednak spot-
kanie paryskie wskazuje na związki studenckie i nowe do nich podejście jako  jedną 
z możliwości rozwoju.

W próbach ustanowienia związków studenckich w krajach, w których są one nie-
obecne, widać determinację starań o możliwość zabierania głosu. Przykładem jest 
utworzenie – w zbliżonych do Polski warunkach – niezależnego  związku studen-
ckiego „Priama Dija” na Ukrainie i ponad 20 tysięcy studentów protestujących 
na ulicach 15 miast w październiku 2010 roku. Co ważne, z Wielkiej Brytanii jed-
nocześnie dochodziły głosy rozczarowania związkami studenckimi. Związki mają 
tam silnie ugruntowaną pozycję i dobrze zorganizowane struktury ze względu 
na długą tradycję ich istnienia. Może przekładać się to na ich większą zachowaw-
czość w działaniu. Nie zdziwiło nas więc, że to właśnie reprezentantka Wielkiej 
Brytanii wzywała w Paryżu do wyjścia poza tradycyjną formę związków studen-
ckich i o rozszerzenie ich o sferę związków zawodowych. Taka zmiana wydaje 
się charakterystyczna dla przejścia od ruchów studenckich do uniwersyteckich82. 
Współczesny ruch studencki zdaje się nosić pewne cechy zapowiedzianego przez 
sytuacjonistów „końca studenta”83. Widoczne jest to m.in. w ruchach uniwer-
syteckich, reprezentujących także pracowników uczelni, w tym pracowników 
zatrudnianych przez firmy zewnętrzne na tzw. umowach śmieciowych (personel 
sprzątający, obsługa stołówek itp.) oraz inne grupy np. studentów-przyszłych-
-pracowników. I tak na przykład Edufactory przedstawia kryzys współczesne-
go uniwersytetu w perspektywie ucisku pracowników wiedzy, którzy znajdują 
się obecnie w  warunkach przyrównywanych do warunków robotników z okresu 

80 Oba typy instytucji finansowane są ze źródeł prywatnych, a czesne wprowadzają także instytucje 
publiczne. 

81 J. Gill, J. DeFronzo, A Comparative Framework for the Analysis of International Student Movements, 
„Social Movement Studies” 2009, 8(3), s. 206.

82 Mimo wszystko ruchy studenckie roku 1968, a zwłaszcza sytuacjoniści, ciągle pojawiają się jako 
punkt odniesienia w badaniach nad ruchami i w ruchach studenckich, także w ich normatywnej ocenie 
oraz ocenie ich „skuteczności”.

83 O. Szwabowski, Refleksje wokół…
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industrializacji84. Jednak nacisk na kategorię pracowników, jakimi są lub będą stu-
denci (nawet jeśli nie zdobędą pracy, to i tak będą częścią rynku pracy – będą „bez-
robotnymi pracownikami”), nie we wszystkich ruchach jest równie mocno obecny.

Z relacji reprezentantów włoskich organizacji wynika, że pracowniczy charakter 
związków i ruchów studenckich jest szczególnie widoczny we Włoszech. Włoską 
specyfiką na tle innych krajów europejskich jest to, że studenci i ich organizacje 
np. ruch wokół UniCommons, silnie identyfikują się jako pracownicy, którzy  niejako 
„przypadkowo” i tymczasowo studiują. Natomiast w Polsce MNiSW wydało opinię, 
iż związki zawodowe doktorantów, a więc i analogicznie studentów, nie są możliwe 
w świetle obowiązujących przepisów. Nie ma więc na razie szans na tę drogę działa-
nia wewnątrz uniwersytetu, choć ekspertyza prawna Związku Zawodowego Solidar-
ność stwarza pewne możliwości w tym zakresie85.

Jak już wspomnieliśmy, istnieją także strukturalne bariery ograniczające moż-
liwości korzystania z polityki głosu. Zaliczamy do nich ekspansję tymczasowości 
na współczesnych uniwersytetach86, wpływającą na życie zarówno studentek, jak 
i wszelkiego typu pracownic, zwłaszcza tych na umowach czasowych, czyli tzw. pre-
kariatu. Studenci, którzy są coraz bardziej mobilni, nie zapuszczają korzeni ani 
w macierzystych, ani w goszczących ich uczelniach87, podobnie kognitariat uczel-
niany (wyrobnicy wiedzy)88 oraz personel zatrudniany przez firmy outsourcingowe. 
W takich warunkach coraz trudniej o lojalność wobec instytucji, a bez niej trudno 
o to, by ludzie znaleźli sens w polityce głosu. 

Inny problem poruszany na spotkaniu paryskim to kwestia autonomii uniwer-
sytetu i szerzej, edukacji autonomicznej. Uniwersytet, na którym odbywało się 
spotkanie (Saint-Denis), od pewnego czasu sam „padł ofiarą” formalnej autonomii. 
Autonomii, która bazuje na zrównaniu pojęcia niezależności finansowej z brakiem 
finansowania państwowego. W tym kontekście można powiedzieć: „uważaj, jakiej 
autonomii sobie życzysz”. Problem z autonomią może dotyczyć jej autentyczno-
ści – od/do czego będzie dana autonomia? W przypadku „autonomicznego” pary-
skiego uniwersytetu przerodziła się ona w zależność od innych źródeł finansowania89. 
Tak więc trudnym dylematem mogą okazać się także pytania „gdzie?” i „jak?” wyjść 
ze współczesnego uniwersytetu, który już sam jest nomadyczny, tymczasowy i coraz 

84 I.M. Hoofd, The accelerated university…, s. 14.
85 NERKA Organ Samorządu Doktorantów WNS UG, Co to jest praktyka zawodowa i czym różni 

się od pracy? [opinia prawna], http://organwns.blogspot.com/2011/04/co-to-jest-praktyka-zawodowa-
-i-czym.html (29.06.2011).

86 M. Mendel, University as a place, [w:] Learning in academia: socio-cultural and political perspec-
tives, pod red. M. Cackowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 97–117. 

87 P. Kowzan, Nowa ekonomia studiowania, Centrum Informacji Anarchistycznej, http://cia.media.
pl/nowa_ekonomia_studiowania (12.06.2011).

88 Ch. Newfield, Struktura i cisza kognitariatu…
89 Zob. A Teaching Assistant at the University of Nanterre, French Campuses: The Bitter Taste 

of Autonomy, http://isacna.wordpress.com/2010/04/08/french-campuses-the-bitter-taste-of-autonomy/ 
(12.06.2011).
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bardziej prekarny90. Nie wahamy się wręcz stwierdzić, że uniwersyteckie „kolonie 
prekarne” utrzymują91 w swej orbicie także aktywistów i aktywistki, którzy wykonują 
prace badawcze w ramach zaangażowania w ruchy społeczne. Podczas sesji doty-
czącej sytuacji w Europie Środkowej i Środkowowschodniej swoimi prezentacjami 
Krystian Szadkowski i Jan Sowa postawili pytania o celowość projektów samokształ-
ceniowych, aktywistycznych badań i edukacji autonomicznej. Projekty wydające się 
być ucieczką lub „wyjściem” z tradycyjnego uniwersytetu (choć z elementami głosu 
skierowanego do wnętrza) ich zdaniem wpisują się w nurt neoliberalnych zmian 
akademii. Co ciekawe, z analizy Hoofd wynika, że takie aktywistyczne badania i pró-
by konstruowania uniwersytetu na nowo są produktywne także w znaczeniu czysto 
kapitalistycznym, gdyż alternatywne, autonomiczne inicjatywy wpisują się w nurt 
reform komercjalizacyjnych z hasłami mobilności, elastyczności i umiędzynaro-
dowienia – tym samym mogą wzmacniać przyspieszony, elitarystyczny model uni-
wersytetu (ang. speed-elitism)92. Takie projekty mogą funkcjonować jako elementy 
polityki głosu, ale głosu, który nic znacząco nie zmienia, za to wpisuje się w zmiany, 
którym deklaratywnie się przeciwstawia. W Paryżu autonomia uniwersytetu i edu-
kacji była gorąco dyskutowana i poświęcono jej osobny panel.

Pytanie-wołanie o edukację autonomiczną

Nie mieliśmy możliwości w pełni uczestniczyć w dyskusji poświęconej temu tema-
towi, choć wiemy, jak bardzo była żywa. Ruch uniwersytecki nie ma gotowych roz-
wiązań dla żadnej instytucji, postaramy się za to przybliżyć kierunki, w jakich akty-
wiści poszukują edukacji autonomicznej. Problem autonomii i edukacji wykracza 
poza paradoks czasowego, szkolnego podporządkowywania uczennicy nauczycielce 
w celu wykształcenia w przyszłości samodzielnej i niezależnej osoby (absolwentki). 
W kontekście edukacji dorosłych, jaką jest edukacja na poziomie uniwersyteckim, 
zadawane przez aktywistów pytanie o edukację autonomiczną odnosi się do relacji 
zbiorowych, a nie do indywidualnej podmiotowości. Ta autonomia nie jest kantow-
ska, a przynajmniej punktem wyjścia dla niej nie jest Kant i podporządkowanie się 
jednostki prawu. Jest to raczej pytanie o formę organizacyjną uniwersytetu, w tym 
o jego finansowanie. Jest ono skierowane do praktyków, ludzi gotowych rzucić 
wyzwanie rzeczywistości i dlatego autonomia ta ma charakter (za Deleuzem i Guat-
tarim93) zdolności do cielesnego i praktycznego wyjścia poza zasady i ustanowione 
sposoby bycia z innymi. Nie chodzi więc o tworzenie kolejnych praw i regulacji ani 

90 I.M. Hoofd, The accelerated university…
91 Por. CrimethInc Ex-Workers’ Collective, No Gods, No Masters Degrees, [w:] Constituent 

Imagination: Militant Investigations/Collective Theorization, pod red. S. Shukaitis et al., AK Press, 
Oakland 2007, s. 301–313.

92 I.M. Hoofd, The accelerated university…
93 G. Deleuze, F. Guattari, A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia…
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o jakiś regionalny separatyzm. Sens autonomii, o którą pytają i wołają aktywiści, 
pochodzi z analiz ruchów społecznych i zasadza się na kolektywnym zwalczaniu 
alienacji życia i pracy94. Myślenie o autonomii zawiera założenie, że ludzie dobrze 
wiedzą, czego nie chcą, a wyzwaniem staje się uzgodnienie i wprowadzenie pew-
nych praktyk, które spełniałyby wysokie etyczne oczekiwania. Wołanie o edukację 
autonomiczną jest zerwaniem z Gramscim, bo nie chodzi o ścieranie się w rywali-
zacji różnych wizji świata, lecz za Corneliusem Castoriadisem o wytwarzanie 
znaczeń95. Jest to także zerwanie z (nadużywanymi) odniesieniami do roku 1968, 
a zamiast tego czerpanie z ruchu autonomicznego lat 70. i 80. XX wieku96 i póź-
niejszego ruchu (alter)globalistycznego, czyli, za Graeberem, z „ruchu anarchi-
stycznego przez małe a”97.

Połączenie odmowy pracy (uczenia się na rzecz realizacji instrumentalnych 
celów zarządzania populacją) z tradycyjnym postulatem autonomistów – aktyw-
ności uobecnianej w społeczeństwie98 – w naszym mniemaniu nie zaowocowało 
jeszcze praktykami na tyle uniwersalnymi99, by dało się je łatwo upowszechniać. 
Nikt nie ma gotowych odpowiedzi, choć podstawowym punktem odniesienia dla 
obecnego w ruchu myślenia o edukacji autonomicznej są oczywiście Zapatyści100 
i szkoły, jakie oni tworzą i nazywają edukacją autonomiczną. Jednak autonomicz-
ność edukacji w meksykańskim stanie Chiapas polega na tym, że jest ona organi-
zowana przez „autonomistów”, bo sama treść – o ile nam wiadomo z licznych dys-
kusji i szczątkowych publikacji na ten temat101 – to w zasadzie realizacja założeń 
pedagogiki krytycznej. Natomiast z inicjatyw na poziomie uniwersyteckim zwró-
cić uwagę należy na kształcenie przyjmujące za punkt wyjścia założenie, że student 
jest producentem102, czyli przede wszystkim powiązanie studiowania z prowadze-
niem badań. A jeżeli chodzi o formy organizacyjne, to interesująco zapowiadają się 
spółdzielnie profesorsko-studenckie103, bo są nową formą historycznych początków 
uniwersytetu w Europie jako stowarzyszenia korporacji studentów z korporacjami 
profesorów i jeżeli się sprawdzą, mogą stać się narzędziem zmiany uniwersytetu jako 

 94 G. Katsiaficas, The Subversion of Politics: European Autonomous Movements and the Decoloniza-
tion of Everyday Life, AK Press, Oakland 2006.

 95 S. Tormey, J. Townshend, Od teorii krytycznej do postmarksizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2010, s. 34.

 96 G. Katsiaficas, The Subversion of Politics…
 97 D. Graeber, Anarchism, Or The Revolutionary Movement…
 98 W przeciwieństwie do aktywności sprowadzającej się przykładowo do produkcji artykułów 

naukowych. 
 99 Czyli niezależnymi od kontekstu czasu i miejsca, w którym te praktyki powstały.
100 A. Khasnabish, Zapatistas: Rebelion from the Grassroots to the Global, Zed Books, London, New 

York 2010. 
101 N. Barmeyer, Taking on the State: Resistance, Education, and other Challenges Facing the Zapatista 

Autonomy Project, „Identities: Global Studies in Culture and Power” 2008, 15, s. 519–520.
102 Por. projekt Uniwersytetu w Lincoln, UK, http://studentasproducer.lincoln.ac.uk/.
103 Por. The Social Science Centre, Lincoln, UK. http://socialsciencecentre.org.uk/.
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całości. Z pewnym niedowierzaniem stwierdzamy, że niektóre opisy104 kolektywnego 
samokształcenia (które miałoby być wyjściem poza dychotomię ratowania uniwer-
sytetu lub niszczenia go) do złudzenia przypominają nam funkcjonowanie naszego 
koła naukowego „Na Styku”. Jednak na ogół i w przeciwieństwie do kół naukowych 
projekty edukacji autonomicznej zorientowane są na pewien nieuznający zastanych 
autorytetów i nieunikający konfliktów typ badań, mianowicie na badania bojowe 
(ang. militant research).

Spór o o(d)pór: protest a mobilizacja

Na akcent końcowy naszych rozważań wybraliśmy wypowiedź jednej ze studen-
tek obecnych na seminarium koła naukowego „Na Styku”, która na pytanie, dlacze-
go polscy studenci nie protestują, nawet gdy są niezadowoleni z obecnej sytuacji 
i zachodzących zmian, odpowiedziała pytaniem, które zanotowaliśmy w następu-
jącej formie: „Po co mamy protestować, skoro nikt nas nie posłucha?”. Taki stosu-
nek do zbiorowego działania (w tym protestu) wydaje nam się powszechny w Polsce 
i naszym zdaniem zdradza pewne szkodliwe lewicowe przyzwyczajenia w myśleniu 
o ruchach społecznych i polityce w ogóle, tzn. że robi się je dla już kogoś istnieją-
cego, kto jest gotowy słuchać i to temu komuś przedstawić należy własny projekt. 
W podobnie ślepą uliczkę mogłoby wejść Edufactory, gdyby skierowało swój głos 
jedynie ku akademii.

Za Graeberem105 przyjmujemy, że lewicowe myślenie o polityce opiera się na wyob-
raźni, tj. przekraczaniu stanu obecnego i proponowaniu alternatywy. Dla myślenia 
prawicowego charakterystyczna jest z kolei pewna forma realizmu politycznego, 
który opiera się na sile, a paradygmatycznym momentem rozpoczęcia myślenia w tej 
optyce jest „groźba wzajemnego zniszczenia”. Z uproszczeń tego modelu, powstałego 
na bazie polityki z czasów zimnej wojny zdajemy sobie sprawę, jednak doceniamy 
jego moc wyjaśniającą, 

Niestety Europa XXI wieku nie jest miejscem, w którym władza wsłuchuje się 
w głosy ludzi inaczej niż przez badania opinii publicznej. System demokracji repre-
zentacyjnej nastawiony jest raczej na obsługiwanie istniejących opinii, niż na ich 
wspólne wypracowywanie i poszukiwanie alternatyw. Nawet gdyby cytowana stu-
dentka zdecydowała się powiedzieć coś niezwykle ważnego o reformie edukacji 
wyższej w Polsce, jakkolwiek realna byłaby skonstruowana przez nią alternatywa, 
to i tak nikt jej nie weźmie pod uwagę. Odwracając pytanie studentki, możemy 
powiedzieć: „Po co ktoś ma was słuchać, skoro nie potraficie protestować?”. W sfor-
matowanym prawicowo sposobie sprawowania władzy nikt nie musi studentek brać 

104 University provisional The, About, http://provisionaluniversity.tumblr.com/about (10.04.2011).
105 D. Graeber, Revolution in Reverse, http://theanarchistlibrary.org/html/David_Graeber_Revolu-

tion_in_Reverse.html (10.04.2011).
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pod uwagę. Za to pod uwagę brane są rynki finansowe, bo działania ich uczestników 
grożą zniszczeniem strefy euro paradoksalnie pogrążeniem tych rynków w depresji. 
Dawniej funkcję groźby wzajemnego zniszczenia pełniły strajki. Jednak to, że ktoś 
kiedyś u zarania ówczesnego porządku politycznego posłuchał „głosu ludu” (w przy-
padku Polski – ruchu Solidarność), nie oznacza, że słuchacz ten nie został z wysił-
kiem „skonstruowany”. Natomiast rolą lewicowej wyobraźni byłoby w tej optyce 
tworzenie takich instytucji edukacyjnych, które wytrzymają konfrontację z władzą 
potencjalnego słuchacza – dadzą jej odpór106 – i zapewnią trwanie niewyalienowa-
nym formom pracy uczenia się.

Zamiast zakończenia – otwarcie

Jak próbowaliśmy wykazać, namysł nad współczesnym uniwersytetem nie będzie 
pełny bez zdystansowania się do tradycyjnych kategorii, w tym kategorii analizy 
i opisu ruchów studenckich jako tylko studenckich oraz roli tych ruchów w kształ-
towaniu edukacji wyższej. 

Próbowaliśmy w tej pracy pokazać, że z perspektywy aktywistów miejsca, takie 
jak uniwersytety, muzea, banki czy place, stają się edukacyjne dopiero w procesie ich 
zajęcia. Taki „bojowy” stosunek do miejsc koresponduje z rozbudzonymi teoretycz-
nymi zainteresowaniami naukowców kategorią miejsca. Co ciekawe, ten tzw. zwrot 
przestrzenny pojawia się w czasie, gdy utraciliśmy nasze uniwersytety, place, ulice, 
muzea na skutek digitalizacji doświadczeń codzienności, prywatyzacji przestrzeni 
publicznej oraz postępującego policyjnego nadzoru uzasadnianego polityką bezpie-
czeństwa. Obie opisane przez nas i ISM składające się na ruch uniwersytecki sieci 
Edufaktory intensywnie pracują, choć każda na swój sposób, na rzecz produktyw-
ności tego, co (jeszcze) wspólne. Jest to namysł kluczowy dla przekroczenia kryzysu 
uniwersytetu, bo odzyskiwanie miejsc ma sens, tylko jeżeli jesteśmy w stanie prze-
kroczyć ograniczenia, które doprowadziły do obecnego kryzysu.

Jednocześnie staraliśmy się zarysować inną perspektywę patrzenia na stan uni-
wersytetu, tj. poprzez przeorganizowanie jej i z punktu widzenia studentek oraz 
demokracji uwikłanej w przyzwyczajenia (do tzw. mechanizmów rynkowych) wynie-
sione z codziennych lekcji ekonomii neoliberalnej. W wyniku tego zabiegu rola rad 
i samorządów studenckich/doktoranckich w Polsce jako głosu demokratyzujących 
narzędzi polityki została w naszym tekście podważona. Co więcej, dostrzegamy 
zagrożenie, jakim jest proces kanalizowania „głosów”, czyli zmiana rad w „śmietniki 
opinii”107. Widząc jednak problemy związane z działalnością tradycyjnych związków 

106 J. Rutkowiak, Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego 
nauczyciela. Ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego, [w:] Neoliberalne uwikłania edukacji, pod 
red. J. Rutkowiak, E. Potulickiej, Impuls, Kraków 2010.

107 M. Bousquet, Administracyjny panel kontrolny…
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studenckich, skłaniamy się ku poszukiwaniu nowych form organizacyjnych. Takich, 
które lepiej połączą w sobie elementy samorządów, rad, związków studenckich 
i zawodowych i przekroczą opisane przez nas ograniczenia.

W Polsce taką próbą odświeżenia namysłu nad pracą uczenia się i nauczania 
jest m.in. inicjatywa Nowe Otwarcie Uniwersytetu. Śmiałe przeciwstawienie dokto-
ranckiego w zasadzie projektu NOU ministerialnym KNOW-om opierać się będzie 
na przygotowywanych ogólnopolskich badaniach warunków pracy akademickiej 
w Polsce. Być może wzbogaci to nasze wspólne rozumienie kryzysu uniwersytetu i uwa-
runkowań (bez)ruchu studenckiego, czyli zagadnień, z którymi w tym tekście próbo-
waliśmy się zmierzyć z naszych dość specyficznych pozycji doktorantki i doktoranta.
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Summary

Politics of voice, politics of exit and a question on autonomous education: contemporary 
university movements’ perspective

A university crisis has been defined and studied mostly from the perspective of globalisa-
tion, economic and neoliberal reforms, as well as the Bologna Process. The aim of this article 
is to explore different perspectives and language for describing university’s condition, while 
avoiding simple dichotomies of status quo vs. contemporary reforms or the private vs. the 
public. The authors perceive these dichotomies as insufficient for explaining both the cri-
sis and the contemporary university’s condition. This analysis is based on participatory and 
militant research conducted within the framework of PhD student self-government com-
bined with university activism at the University of Gdańsk. The authors re-examine the issue 
of university crisis and relations between the academia and activism, focusing on students’ 
resistance (or lack thereof in Poland), international networks of university movements and 
diverse attempts of activists to overcome the crisis. They look also into diverse organisational 
forms (e.g., student councils and unions) and strategies (e.g., politics of voice and exit) pres-
ent in the higher education sector. Finally, they pose a question about the possibility and 
shape of autonomous education, as well as about the future of universities. 
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