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Idzie młodość!
Oscar Wilde napisał kiedyś: Starość we wszystko 

wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszyst-
ko wie.

Ciągnąca się od pewnego czasu dyskusja nad orga-
nizacją polskiej nauki, a także rozpoczynająca się właśnie 
debata nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego nasu-
wają optymistyczną refleksję, że jej dominujący uczestnicy 
to w przeważającej liczbie ludzie młodzi, nawet bardzo 
młodzi. Nie chodzi o daty urodzenia, które mogą mylić. 
Chodzi o entuzjazm, a przede wszystkich o rozkoszną 
pewność siebie, jaka bije z większości wypowiedzi.

Widocznie nie jestem jeszcze taki stary, skoro 
pozwalam sobie mieć wątpliwości czy, aby na pewno 
wszystko, co nam ci młodzieńcy proponują, sprawdzi 
się w praktyce. O ile bowiem w ogóle coś zrozumia-
łem z tej historii, to oddzielając cały (niezbędny zawsze  
w takich sytuacjach) szum i wzniosłe hasła, wyłowiłem 
tylko, że sprawa sprowadza się do wprowadzenia ostrej 
konkurencji.

Potwierdza się więc spostrzeżenie, że jest to dzieło 
ludzi młodych. Bo agresja i wybieranie drogi na skróty jest 
charakterystyczną cechą młodzieży. Młodzi ludzie chcą 
konkurować. Mają zakodowaną potrzebę pokazania,  
że są (naj)lepsi. A już udowodnienie, że potrafią zrobić 
coś lepiej niż „czcigodny” profesor, daje nadzwyczajną 
dawkę adrenaliny (i w dodatku zazwyczaj faktycznie po-
zwala się wybić). 

Żeby jednak ta naturalna konkurencja nie przerodziła 
się w bezładną bijatykę („baczcie byście się wzajemnie 
nie zjedli”), potrzebni są uczciwi, kompetentni i niezaan-
gażowani sędziowie. Skąd ich wziąć? Oczywiście mamy 
wielu kompetentnych i uczciwych młodych ludzi. Ale 
niezaangażowanych? To cecha wśród młodych rzadka, 
chyba wręcz nienaturalna1. Intensywnie prowadzone ba-
dania naukowe wymagają przecież pełnego zaangażo-
wania i wynikającej stąd wiary, że robi się najważniejszą 
rzecz na świecie. Bez tej wiary trudno zdobyć się na 
– niemal nadludzki – wysiłek, który jest niezbędny do 
uzyskania naprawdę wartościowych wyników. Ale w tej 
sytuacji trudno ocenić obiektywnie pracę kolegów, a tym 
bardziej konkurentów. 

Więc może jednak starsi mogliby się na coś się 
przydać? Oczywiście nie, bo młodzi – tak czy inaczej 
– wszystko wiedzą lepiej. I skończy się na formalnych 
„obiektywnych” rankingach, liczeniu punktów i impakt-
-faktorów. I znowu wygrają ciułacze, umiejący dobrze 
zaplanować swoją karierę.

Powie ktoś: czym się przejmujesz, to w końcu nie 
twoja sprawa. Istotnie, nowa organizacja nauki nie doty-
czy już bezpośrednio ludzi w moim wieku (jak w znanym 
dowcipie: ja się nie boję...). To młodzi przygotowują te 
zmiany dla siebie. I co nam – starcom – do tego.

To niby prawda, ale trochę mi ich żal.

ABBA
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1 Piszę to, bom smutny i sam pełen winy.
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