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[...] Tytu³ doktora nauk jest owym pierwszym progiem lub szczeb-
lem w naszym ¿yciu, bez którego nikt nie ma w nauce mo¿liwoœci
pokazania, ile jest wart. Takiemu, który tego stopnia nie osi¹gn¹³
w porê, nikt nie da œrodków na badania, nie przyjmie na sta¿ za
granic¹, nie powierzy te¿ z poczuciem odpowiedzialnoœci stu-
dentów. Wszelkie sposoby zast¹pienia tej próby si³ przez uznanie
efektów dzia³alnoœci organizacyjnej, spo³ecznej lub politycznej jako
równowa¿nika osi¹gniêæ naukowych koñczy³y siê zawsze klêsk¹.
Zasada uzyskiwania stopni naukowych jest zgo³a inna ni¿ zasada
rozdawania orderów.

Jeœli ten próg z w³asnym samozaparciem albo jeszcze lepiej,
z pomoc¹ rodziny, uda siê pokonaæ doœæ wczeœnie, nim m³ody
cz³owiek zatraci wiarê w swe mo¿liwoœci i zagubi swe zainte-
resowania, to powinien on doœæ szybko zmierzaæ do przekroczenia
drugiego progu, habilitacji. Jeœli pierwszy by³ egzaminem czelad-
niczym lub egzaminem na amatorskie prawo jazdy, to drugi jest
ju¿ egzaminem mistrzowskim lub prawem jazdy na autobus; mo¿e
byæ te¿ równowa¿ny uprawnieniom pilota samolotu pasa¿erskiego.
(Dla skrupulatnych uzupe³niaj¹ca informacja: magisterium to tyl-
ko karta rowerowa.) W tym uproszczonym porównaniu kryje siê
g³ówna myœl i sens tej sformalizowanej, w przekonaniu niektórych
z nas, drogi naukowej.

Wszystko to – pomimo ró¿nych zastrze¿eñ – musi siê staæ
w czasie, gdy nasze zdolnoœci wydaj¹ siê obiecuj¹ce, gdy ¿ywe s¹
jeszcze nasze zainteresowania. Nie ma bowiem autentycznej twór-
czoœci w ¿adnej dziedzinie nauki, sztuki, wynalazczoœci, jeœli za-
interesowania i zdolnoœci, nie rozwijane w porê, wygasn¹ lub jeœli
pracê trzeba bêdzie wykonywaæ w niezgodzie ze swymi upo-
dobaniami.

Gdy pasja i zainteresowania znikn¹, nie pomog¹ nawet wielkie
pieni¹dze i perspektywy awansów. Te czynniki pobudzania ludz-
kiej aktywnoœci dostêpne w niew³aœciwej, spóŸnionej porze mog¹
rodziæ tylko karierowiczów, którzy pod pretekstem dzia³alnoœci
naukowej zapragn¹ zarz¹dzaæ innymi, rych³o ka¿demu ze swego
otoczenia wyznacz¹ rolê wyrobnika lub dworaka. Ów, któremu
kariera powiedzie siê, sam chêtnie bêdzie nazywa³ siê koordy-



natorem, co najlepiej rozumieæ dos³ownie: jako zarz¹dzaj¹cy lub
porz¹dkowy (od s³owa ordo – szereg lub ordinatio – ustawianie
w szereg, w rz¹d). Nazwijmy go wiêc koordynatorem na ka¿d¹
okolicznoœæ.

Wiadomo z doœwiadczenia, ¿e koordynator na ka¿d¹ okolicz-
noœæ nie bêdzie wszak¿e spolegliwym prze³o¿onym lub zaufanym
koleg¹ w zespole rówieœnym. Dobro pracy naukowej w zespole
wymaga bowiem nie tylko wspó³dzia³ania, ale przede wszystkim
pe³nej otwartoœci i gotowoœci dzielenia siê z innymi ka¿d¹ œwie¿o
poczêt¹ myœl¹. Mowa tu zw³aszcza o ideach, które rodz¹ siê w wy-
niku obcowania z pomys³ami innych, ale które to idee chcia³oby siê
wykorzystaæ samemu.

3. Niepewny czas wyczekiwania

Ale powróæmy do tego, któremu nawet rola karierowicza nie
przypad³a i który ci¹gle zapytywany przez kolegów i prze³o¿one-
go, ponaglany nakazami ustawy trwa na posterunku ze s³owami:
„Pracujê nad rozpraw¹ doktorsk¹ (lub habilitacyjn¹) i niebawem j¹
zakoñczê”. Ale ta, niekiedy bardzo rozwiniêta deklaracja, ma cha-
rakter wyra¿enia okazjonalnego, czyli prawdziwa jest co najwy¿ej
w chwili wypowiedzenia. Rozumieæ j¹ wiêc nale¿y mniej wiêcej
w ten sposób: dawno ju¿ odszed³em od swoich zainteresowañ, dziœ
bawi mnie co innego (lub: nic mnie nie bawi), tylko na pewien czas
powracam do swojej rozprawy, np. pod wp³ywem zazdroœci o powo-
dzenie kolegi lub w chwili, gdy niespodziewanie wzrasta presti¿
pracownika nauki. Czêœciej nastêpuje to jednak pod naciskiem
pracodawcy, np. groŸby pominiêcia w awansie lub zatrudnienia
kogoœ innego na moim miejscu. Jeœli przebudzeniu towarzysz¹
jakieœ ruchy, to s¹ to ruchy chaotyczne, wymuszone, miêdzy któ-
rymi wypada czas oczekiwañ na zdarzenia losowe, które po³o¿¹
kres niezas³u¿onej mêce pracy bez zainteresowañ i satysfakcji.


