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bie. W przypadku Uniwersytetu Harvarda, uczelni prywatnej, całkowity koszt 
studiów wynosi 62 000 dolarów rocznie, wliczając w to koszty utrzymania, 
ale ogromne dotacje prywatne, które uczelnia ta otrzymuje, pozwalają jej na 
zapewnianie hojnego wsparcia fi nansowego tym studentom, którym jest ono 
potrzebne.

Rosnący koszt wykształcenia uniwersyteckiego to dla studentów bodziec, 
by zdobyć dyplom z przedmiotów, które – jak sądzą ich rodzice i oni sami 
– zapewnią im intratne posady. Na Harvardzie najpopularniejsze kierunki to 
zarządzanie i gospodarka; jak donosi wspomniany już artykuł niedawno opu-
blikowany w „New York Timesie”, w okresie ostatniego dziesięciolecia na 
uczelni tej odnotowano dwudziestoprocentowy spadek liczby absolwentów 
kierunków humanistycznych. Ten sam artykuł w nawet większym stopniu 
koncentruje się na fakcie jeszcze bardziej radykalnego schyłku humanistyki 
na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie największa liczba absolwen-
tów uzyskuje obecnie dyplom z informatyki. Chociaż 45% nauczycieli akade-
mickich wykładających na studiach licencjackich oferowanych na tej uczelni 
to humaniści, jedynie 15% studentów pragnie uzyskać dyplom na kierunku 
humanistycznym11. W College of William & Mary spadek zainteresowania 
humanistyką nie jest (jeszcze) aż tak dramatyczny. W latach dziewięćdzie-
siątych dwudziestego wieku język angielski i literatura angielska stanowiły 
jeden z trzech czołowych kierunków studiów; w czasach najnowszych (według 
danych z roku 2012) są one na czwartym miejscu po kierunkach takich, jak 
zarządzanie, psychologia i biologia, a zaraz po nich plasuje się zarządzanie 
fi nansami (dyplom z tego przedmiotu można uzyskać w naszej szkole biznesu). 
Przypuszczam, że zarządzanie fi nansami – jeśli jeszcze nie wyprzedziło języka 
angielskiego – to uczyni to już wkrótce.

Warto jednak zauważyć, że w amerykańskim systemie uniwersyteckim, 
w przeciwieństwie do wielu systemów europejskich, liczba  d y p l o m ó w  
(ang. majors) uzyskanych z nauk humanistycznych nie jest taka sama, jak 
liczba  s t u d e n t ó w  uczestniczących w zajęciach z przedmiotów huma-
nistycznych. W College of William & Mary, uniwersytecie znajdującym się 
w czołówce uczelni amerykańskich, nawet studenci, którzy uzyskują dyplomy 
z zarządzania fi nansami, muszą zdać egzaminy z kilku przedmiotów humani-
stycznych: nasze ogólne zasady dotyczące kształcenia wymagają, by wszyscy 
studenci na studiach licencjackich w jakimś stopniu zetknęli się z dyscyplinami 
humanistycznymi. W istocie jest tak, że kierunek, z którego student otrzymuje 
dyplom, czy też główny obszar jego zainteresowań obejmuje zazwyczaj jedy-
nie 30%-40% wszystkich przedmiotów, których uczy się on w ciągu czterech 
lat. Ponadto niektóre obszary studiów magisterskich i doktoranckich niewpi-

11 Zob. L e w i n, dz. cyt. 
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sujące się w pole nauk humanistycznych wykazują jednak zdrowy respekt dla 
humanistyki i tak na przykład szkoły medyczne w Stanach Zjednoczonych 
wymagają, by kandydaci do nich odbyli kilka kursów z zakresu literatury, 
w nadziei, że w ten sposób nauczą się oni komunikować i słuchać oraz z wy-
obraźnią i współczuciem uczestniczyć w życiu innych ludzi.

Co w takim razie z magisterskimi i doktoranckimi studiami z zakresu hu-
manistyki? Przy obecnym rynku pracy, niekorzystnym dla nowych absolwen-
tów, studia doktoranckie mogą wydawać się atrakcyjną opcją dla najlepszych 
studentów kierunków humanistycznych i pod pewnymi względami tak właśnie 
jest: student rozpoczynający studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych 
może oczekiwać, że pokryte zostanie jego czesne oraz że będzie otrzymywać 
od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy dolarów rocznego stypendium 
przez okres pięciu bądź sześciu lat. Swoim najbardziej zaangażowanym stu-
dentom mówię, że zanurzenie się w wielkiej sztuce i w dorobku myślicieli 
z przeszłości to wspaniały sposób na przeżycie młodości między dwudziestym 
a trzydziestym rokiem życia, jeśli zaś okaże się, że nie będą w stanie znaleźć 
pracy wykładowcy uniwersyteckiego, to istnieją również inne możliwości 
w szkolnictwie średnim czy w pracy wydawniczej, aktywność polityczna i tak 
dalej. Przyjęcia na studia doktoranckie podlegają coraz gruntowniejszej selek-
cji, a pełnoetatowe stanowiska z możliwością stałego zatrudnienia dla dokto-
rantów są coraz częściej nieliczne. W okresie minionych dwudziestu pięciu lat 
programy studiów doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych uległy dra-
stycznemu skurczeniu. Jeśli chodzi o fi lologię angielską, to w ramach dużego 
programu, jaki oferowany jest na przykład na University of Virginia, w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przyjmowano siedemdziesięciu pięciu 
kandydatów rocznie, a obecnie jest to jedynie dwunastu studentów. Z różnych 
powodów w systemie uniwersyteckim niewiele jest miejsc pracy dla nowo wy-
promowanych doktorów. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, że uniwersytety 
(w szczególności duże uniwersytety stanowe) ograniczają koszty operacyjne, 
zatrudniając na część etatu personel pomocniczy, przede wszystkim magistrów, 
nie zaś doktorów, którzy byliby uprawnieni do starania się o stałe zatrudnienie 
na pełnoetatowym stanowisku12. Drugi czynnik to tendencja utrzymująca się 
wśród profesorów zatrudnionych na stałym etacie, którzy nie mają wyznaczo-
nego obowiązkowego wieku emerytalnego, by pracować po przekroczeniu 
siedemdziesiątego, a nawet osiemdziesiątego roku życia. Powiedziałbym, że 
tendencja ta jest niewskazana z punktu widzenia polityki państwa, a być może 
należy ją nawet uznać za niemoralną (jakkolwiek stwierdzenie, że pracownicy 
naukowi powinni przechodzić na emeryturę, jest na publicznym uniwersytecie 

12 Por. M. B é r u b é, Abandon All Hope, „Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature, 
Language, Composition, and Culture” 15(2014) nr 1, s. 9.
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