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przejście z poziomu działań „na chybił trafi ł”, które stanowią zagrożenie dla 
jego istnienia, na poziom zorganizowanych, racjonalnych praktyk27. W ten 
sposób następuje też urealistycznienie ludzkich marzeń, by po jakimś cza-
sie mogły one stać się rzeczywistością. Postawa krytyczna zatem nie tylko 
prowadzi do kwestionowania tego, co jest, i przeciwstawiania mu się, ale też 
przyczynia się do naprawy lub tworzenia tego czegoś na nowo. I nie chodzi 
tu o dążenie do lepszego świata w imię postępu, ale raczej o szukanie i zrozu-
mienie swojego miejsca w tym świecie, który jest nam dany. Jeśli humanistyka 
to przede wszystkim sprawa egzystencji i zakorzenienia się w doświadczeniu 
ludzkiego bycia-w-świecie, bycia w kulturze, to krytyka jest nieustannym py-
taniem o podstawy tej egzystencji – o jej cel, wartości, kwestie etyczne.

WALKA O NIEZALEŻNOŚĆ

To znamienne, że szczególną aktywność intelektualistów i ich największe 
znaczenie dla debaty publicznej w wielu krajach odnotowano w wieku dwudzie-
stym, a więc w okresie umasowienia i upowszechnienia humanistyki. Być może 
przyczynił się do tego liczebny wzrost wykształconych warstw społeczeństwa. 
Intelektualiści stali się ich reprezentantami na forum publicznym, pełnili rolę 
pośredników, poprzez których warstwy te komunikowały się zarówno z władzą, 
jak i z innymi segmentami struktury społecznej. Ludzie wykształceni nie tylko 
darzyli intelektualistów szacunkiem i zaufaniem, ale przede wszystkim zapew-
niali im autonomię – stanowiąc niejako ich naturalną publiczność, nabywali 
owoce ich twórczości i tym samym uniezależniali ich od państwowych dotacji. 
Mechanizm ten kształtował się już od czasów renesansu.

Kluczowe znaczenie dla powstania warstwy ludzi wykształconych miały 
jednak średniowieczne uniwersytety.   Były one zorganizowane bardzo ry-
gorystycznie, ale zapewniały dużą samodzielność i niezależność w uprawia-
niu nauki. Jak pisze Jan Szczepański, średniowieczne uniwersytety stały się 
instytucjami kształcącymi zawodowych twórców zajmujących się fi lozofi ą, 
teologią, logiką czy dialektyką, prawdziwych „ludzi idei”. Wydaje się, że funk-
cjonowanie tych średniowiecznych twórców i myślicieli stworzyło fundament, 
na którym później uformowali się intelektualiści jako grupa.   Uniwersytety 

27  Por. A. J a b ł o ń s k i, Nauka jako wytwór społeczeństwa w ujęciu K.R. Poppera, „Colloquia 
Communia” 2002, nr 1(72), s. 161. 

28  Zob. J. L e G o f f, Inteligencja w wiekach średnich, tłum. E. Bąkowska, Czytelnik, Warszawa 
1966; D. S d v i ž k o v, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, 
tłum. J. Górny, Neriton, Warszawa 2011.

29  Por. J. S z c z e p a ń s k i, hasło „Intelektualiści”, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Po-
jęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 128n.
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przyczyniły się także do powstania nowych kategorii zawodowych wyma-
gających wykształcenia – ci, którzy otrzymali wiedzę, stosowali ją później 
w praktyce prawniczej, lekarskiej czy urzędniczej. Tak powstawała inteligen-
cja wieków średnich, warstwa „dobrze wykształconych”, która w przyszłości 
miała stać się publicznością intelektualistów.

Średniowiecznymi przodkami współczesnych intelektualistów byli przede 
wszystkim myśliciele niepokorni wobec systemu, walczący o niezależność 
myślenia, o wolność uprawiania nauki. Jak twierdzi Janusz Goćkowski, dzieje 
nauki to właściwie dzieje walki o jej autonomię wobec instytucji pozanauko-
wych i uniezależnienie od decyzji czynników politycznych, a także o kryty-
cyzm wobec narzucanych dogmatów.  Walkę  tę podejmowały najczęściej 
jednostki (choć czasem złączone we wspólnym działaniu), płacąc za to niekie-
dy wysoką cenę, ale uzyskując też dla swojego środowiska większą swobodę. 
Przykładem może być wielki strajk paryskich mistrzów i studentów w latach 
1229-1231, pierwszy zorganizowany strajk w zachodniej części Europy, który 
doprowadził do uznania przez papiestwo (na mocy bulli Parens scientiarum), 
a w konsekwencji także przez francuskie władze królewskie, przywilejów 
uniwersyteckich. Jacques Le Goff twierdzi, że profesorowie średniowiecznych 
uniwersytetów, będący promotorami istotnych nowatorskich przemian, w peł-
ni zasługują na miano prekursorów i poprzedników dziewiętnastowiecznych 
i dwudziestowiecznych intelektualistów.

Od czasów renesansu do coraz liczniejszej zbiorowości ludzi wykształco-
nych zaczęły dołączać także inne grupy o intelektualnych ambicjach – artyści 
i pisarze żywiący przekonanie, że intelekt dany jest człowiekowi nie tylko po 
to, aby poznawał on rzeczywistość, ale także po to, by ją zmieniał. Ze średnio-
wiecznej anonimowości renesans wydobył człowieka jako jednostkę, w coraz 
większym stopniu wyzwalając go spod presji wywieranej przez zbiorowość. 
Dostrzeżono ludzką wrażliwość, słabość, miłość, a także rolę kobiety i rodziny. 
Bardzo ważną rolę w życiu społecznym zaczęła odgrywać sztuka, a w związku 
z tym wzrosło znaczenie artystów i – dzięki wynalazkowi Gutenberga – pi-
sarzy. Zawody artystyczne zyskały niespotykany wcześniej prestiż. I tak oto 
pojawili się humaniści.

 Możliwość rozwijania twórczości była w tamtych czasach bardzo 
duża, a niezależność i swoboda pracy umysłowej już względnie wysoka. Dla-
tego, mówiąc o humanistach – pisze Schumpeter – można już wskazywać na 
początki autonomii przyszłego intelektualisty. Ponieważ łączyli oni zwykle 
kilka profesji, ale ich domeną było przede wszystkim słowo (język), wkrótce 
zaczęli się zajmować polityką, religią, fi lozofi ą i kwestiami obyczajowymi. To 

30  Por. J. G o ć k o w s k i, Autorytety świata uczonych, PIW, Warszawa 1984, s. 281.
31  Por. L e  G o f f, Kilka uwag autora do obecnego wydania, s. 6n.

Autonomia – krytyka – humanistyka




