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Wstęp

Jako uczestnicy studiów doktoranckich i członkowie samorządu podejmujemy ana-

lizę działań, w których braliśmy aktywny udział. Celem naszej re�eksji jest rozpoczęcie 

dyskusji nad rolą rad doktoranckich w ustalaniu pozycji doktorantów w strukturze aka-

demickiej i kształtowaniu ich podmiotowości zarówno w aspekcie pracy akademickiej, 

jak i życia społecznego poza światem nauki.

W toku naszych działań w ramach samorządu dostrzegliśmy brak krytycznych ana-

liz na temat własnego miejsca pracy ludzi nauki oraz ich uwikłania w struktury władzy 

na uniwersytecie. Współczesny uniwersytet został porzucony przez państwo, które wy-

cofuje się z jego �nansowania. W związku z tym, z miejsca tradycyjnie będącego pew-

nym azylem dla nielicznych, laboratorium idei, uniwersytet stał się obecnie polem walki 

i w konsekwencji obiektem kolonizacji i parcelacji (Rutkowiak, 2010; Szkudlarek, 2001, 

2006). Dlatego podzielając narastające na świecie zainteresowania badaniem kondycji 

uniwersytetów możemy powtórzyć za badaczami-aktywistami z Counter-Cartographies 

Collective:

”
Uniwersytet zawsze oczekuje od badaczy sprawdzania zewnętrza, rzeczywistego 
świata gdzieś tam, dalekiego, innego, heterotopii. Ten sam uniwersytet uczynili-
śmy obiektem naszego dochodzenia, ponieważ pełni ważną rolę w wytwarzaniu 
procesów ekonomicznych, politycznych oraz kulturowych, oraz z powodu jego 
intensywnych połączeń z rzekomo »rzeczywistym światem«. Dryfować będziemy 
po obwodach post-fordystycznego/prekaryjnego uniwersytetu. Tak jak Sytuacjo-
nistów fascynowało miasto z jego władzą przechwytywania współczesnych pro-
cesów, tak my jako tymczasowi mieszkańcy systemu uniwersyteckiego patrzymy 
na nasze terytorium akademickie jak na niewiarygodne źródło informacji o obec-
nych sposobach produkcji w ekonomii wiedzy. Podążanie trasami lub obwodami 
każdego z naszych dryfowań pozwala nam odkryć warunki, w jakich uniwersytet 
produkuje podmioty neoliberalne. (Casas-Cortés, Cobarrubias, 2007: 122-123)
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niejąc, konstytuuje swój stosunek do otoczenia: nie jest on z góry umieszczony w już ist-

niejącej przestrzeni, lecz przestrzeń ta wytwarza się w toku egzystencji jako pewna relacja”. 

(2006: 17) Zatem w takim ujęciu bycie doktorantem zaangażowanym w samorząd jest kon-

stytuowaniem przestrzeni, jej wytwarzaniem, a nie jedynie biernym dopasowywaniem się. 

Działanie takie wpisuje się w – czerpiącą z myśli Heideggera – pedagogikę miejsca, „która 

może być rozumiana jako proces nieustannego rozrywania i twórczej, ukierunkowanej na 

wartości wspólnotowe renegocjacji znaczeń miejsc, w których jednostki i grupy są aktywne, 

współtworząc własne historie, siebie” (Mendel, 2006 s. 32). W związku z tym zadajemy py-

tanie, jak wygląda rzeczywistość doktorantów, czy samorząd kreuje przestrzeń, czy jedynie 

wpasowuje się w z góry wyznaczone miejsce?

Dokonywana przez Samorząd i Rady doktorantów produkcja wiedzy w procesie roz-

poznawania bytów (czyli samych siebie) i Bycia (czyli warunków brzegowych naszej eg-

zystencji) była z jednej strony podporządkowana chęci zagwarantowania wypłat stypen-

diów doktoranckich (Pytanie badawcze: Gdzie są nasze pieniądze?), a z drugiej – sprzyjała 

rozpoznaniu pozycji klasowej doktorantów wewnątrz uniwersytetu (Pytanie badawcze: 

Kim jesteśmy dla uniwersytetu?). Bojowy charakter tych dociekań (walka o stypendia) 

w połączeniu z wywodzącą się od Karola Marxa (Marx, 1880) koncepcją dochodzenia pra-

cowniczego (ang. workers’ inquiry) plasuje przeprowadzone przez nas badania w nurcie 

badań bojowych (ang. militant research). Koncepcja ta pochodzi z hiszpańskiego mili-

tancia de investigación wprowadzonego przez Colectivo Situaciones (2007) i różni się od 

tradycyjnych badań akademickich założeniem, że wszelka interpretacja świata jest po-

chodną działania w nim (Kowzan, Prusinowska, 2011/nadchodzący). Podejście to kładzie 

nacisk zarówno na radykalny proces produkcji wiedzy (bojowość badań) oraz na akty-

wizm, którego radykalizm polegać ma m.in. na produkcji wiedzy (badawcza bojowość) 

(Colectivo Situaciones, 2007: 74).

Kolektywny charakter samorządowych dociekań oraz testowanie ich wyników kolejnymi 

sytuacjami inicjowanymi przez Rady pozostawiło pewne ślady w tworzonych przez nie do-

kumentach, stronach internetowych, grupach dyskusyjnych oraz w biogra�ach autorów.

Dlaczego doktoranci raczej są niż ich nie ma?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zawiera cały dział poświęcony studiom dok-

toranckim (artykuły od 195 do 201). Senat uczelni wprowadza odpowiednie zapisy do 

przepisów regulujących pracę uczelni. Wydział powołuje studia i administracja publikuje 

ogłoszenia o naborze na studia doktoranckie. Ludzie, którzy uznają, że to wołanie skie-

rowane jest do nich, upodmiotawiają się (Althusser, 2006: 23) jako kandydaci na studia. 

Jednostki zrekrutowane na studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim stają się 

doktorantami poprzez rytuał ślubowania, którego treść wypełniają zobowiązania:

”
Przyjmując godność doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać 
wiedzę i postępować w mądrości, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyź-
nie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie przyrzekam 
wierność ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, 

Szczególnie widoczny jest niedostatek krytycznych analiz na temat funkcjonowania 

osobliwego w kontekście europejskim sposobu organizacji studentów i doktorantów 

na polskich uniwersytetach. W artykule zastanawiamy się nad efektywnością systemu 

radzieckiego1 jako narzędzia zmiany i reprezentacji interesów, ponieważ ważnym współ-

czesnym kontekstem działania tego systemu jest wzrost mobilności akademickiej. 

Struktura artykułu odzwierciedla nasze dryfowanie pomiędzy przekutymi w żądania po-

trzebami doktorantów a ograniczeniami, na jakie natra�aliśmy. W artykule zastanawiamy 

się nad naszym miejscem i konsekwencjami naszych działań. Krytyczne badanie własnego 

miejsca, w tym przypadku uniwersytetu, który jest przestrzenią pracy naukowej doktoran-

tów i działań rad doktorantów, związane jest z problemem braku dystansu. Staraliśmy się 

przezwyciężyć to ograniczenie, pisząc we dwóch, wspólnie negocjując każdy fragment 

tekstu. Ponadto poszczególne zagadnienia skonsultowaliśmy w szerszym gronie osób za-

angażowanych w działania przywoływane w artykule2. 

Ramy metodologiczne

Ramy metodologiczne artykułu zbudowaliśmy w oparciu o �lozo�ę Martina Heideggera, 

której podstawowe koncepcje (wyłożone w książce “Bycie i czas”) wykorzystamy do opisania 

konkretnego samorządu doktorantów w przestrzeni ich universum, jakim jest uniwersytet. 

Przyjmujemy, że Bycie (niem. Sein; ang. Being) jest warunkiem zaistnienia bytów takich jak 

doktoranci. Z kolei, byty (niem. sein; ang. beings) to nasze życie jako doktoranci i posługu-

jemy się tym pojęciem w liczbie mnogiej, ponieważ wszyscy doktoranci współtworzą sa-

morząd (Art. 208, pkt. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym). Dzięki prawom państwa i obycza-

jom akademii (Bycie) możemy w ogóle dostrzec, jak objawiają się młodzi naukowcy (byty) 

w Polsce, tak jak dzięki światłu możemy dostrzec kolory. Takie użycie �lozo�i Heideggera 

pozwala nam podkreślić, że jako doktoranci jesteśmy produktem stanowiącej mocy prawa. 

Uświadomienie sobie tego jest początkiem rozpoznania własnego miejsca, a w konsekwen-

cji badania warunków produkcji wiedzy akademickiej.

Rozpoznania naszego świata – tego, co SIĘ (niem. Das Man; ang. the They) powinno ro-

bić jako doktoranci, żeby żyć w zgodzie z otoczeniem, a także tego, jak natura tego świata 

uniwersytetu zmienia się w Procesie Bolońskim – dokonywaliśmy działaniami politycznymi 

posługując się w tym celu Radami Samorządu.

Odwołując się do kategorii bycia-w-świecie, a tym samym do relacyjnego ujmowania 

miejsca i przestrzeni, można przeanalizować sytuację doktorantów w odniesieniu do miej-

sca, czyli uniwersytetu. Za Hanną Buczyńską-Garewicz możemy powiedzieć, że „[a]naliza 

sposobu bycia człowieka prowadzi do określenia przestrzenności jako relacji wytwarzanej 

w procesie bycia (życia), którego niezbywalnym momentem jest rozumienie. Człowiek, ist-

1 Ten przymiotnik jest starszy niż ZSRR i o podobnym znaczeniu co ‘rajcowski’, lecz określenie ‘radziecki’ 
podkreśla ważny związek rad uniwersyteckich z narzędziem emancypacji klasy robotniczej, czyli z ra-
dami robotniczymi.  
2 Dziękujemy doktorantkom, których uwagi miały wpływ na ostateczny kształt artykułu: Magdalenie 
Chruściel, Monice Popow, Magdalenie Prusinowskiej oraz Małgorzacie Zielińskiej.
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Uczelniana Rada Doktorantów

Wejście trójki przedstawicieli WNS do URD umożliwiło artykulację żądań i postulatów 

na ogólnouczelnianym forum doktoranckim. O ile postulat wprowadzenia stypendiów 

doktoranckich na wszystkich wydziałach został bezdyskusyjnie poparty przez wszystkie 

członkinie i członków URD, to inne propozycje odwołujące się do wyrównywania szans 

(np. stypendium przechodnie, które w sytuacji niedoboru środków �nansowych obejmo-

wałoby wszystkich, ale wypłacane byłoby co kilka miesięcy, a częstotliwość wypłat zwięk-

szałaby się wraz z poprawą sytuacji �nansowej wydziału) spotkały się z brakiem zrozumie-

nia i zarzutem o lewicowość. Tym samym okazało się, że przestrzeń URD jest przestrzenią 

współpracy, ale i kon�iktu między doktorantami z różnych wydziałów. Można powiedzieć, 

że linia przebiega między wydziałami, które wypłacają wszystkim (lub prawie wszystkim) 

doktorantom stypendia, a wydziałami, na których stypendiów brak. Podział ten pokrywa 

się również z podziałem na szeroko pojętą humanistykę oraz nauki ścisłe i przyrodnicze. 

Ilustracją dla tych odmiennych perspektyw odnoszących się do umiejscowienia siebie 

w strukturze społeczno-ekonomicznej jest wypowiedź (nie dosłowna, ale oddająca sed-

no sprawy) osoby reprezentującej przyrodników na temat kiepskiej sytuacji �nansowej 

uczestników �lologicznego studium doktoranckiego: Skoro zarabiacie tak mało, to nie mo-

żecie poszukać sobie lepszej pracy?. Dodać trzeba, że znaczna część doktorantek-�lolożek 

to nauczycielki. Odmienne warunki ekonomiczne i perspektywy na przyszłość wpływa-

ją na świadomość własnej, czasem postrzeganej jako elitarna, pozycji klasowej w społe-

czeństwie. Wpływa to na wzajemne postrzeganie i budowanie stereotypów wokół różnic 

między naukami (wydziałami) oraz na motywację i chęć angażowania się w określone ini-

cjatywy. Brak szczegółowych badań i analiz w tym zakresie nie pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenia, ale można zauważyć, że postulaty radykalnej zmiany wychodzą od przedsta-

wicieli WNS3, którzy poprzez odnoszenie własnych działań do teorii, które są przedmiotem 

ich studiów, chcą je przetestować w praktyce. Niniejszy tekst jest również tego przykła-

dem. Poprzez analizę dwuletnich działań, w których braliśmy udział, chcemy zmierzyć się 

z własnymi przekonaniami (teoriami) na ich temat.

Zmiana reguł Bycia

W sprawie braku stypendiów doktoranckich na WNS odbyło się kilka spotkań przedstawi-

cieli Samorządu z władzami uniwersytetu (kierownik studiów, dziekan, prorektor ds kształ-

cenia). Złożyliśmy też propozycję zmody�kowania reguł wypłacania stypendiów tak, aby 

od początku otrzymywał je każdy, choćby co kilka miesięcy (Nerka, 2009 a). Uzasadnieniem 

odpowiedzi odmownej było stwierdzenie, że „Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym kreuje 

jedynie możliwość, a nie obowiązek, przyznania takiego stypendium” (Nerka, 2009 a). Rów-

nież „aktualna sytuacja ekonomiczna Wydziału nie pozwala na podejmowanie pozytywnych 

3 Co ciekawe, lecz potwierdzone jedynie rozmowami z aktywistami z innych krajów, postulaty zmia-
ny wyprowadzane są z nauk społecznych także w Niemczech i we Francji, jednak nie jest to regułą. 
We Włoszech najbardziej radykalne są wydziały historyczne, a w Grecji – politechniki, bo kryterium jest 
tam nie dziedzina wiedzy, lecz zagwarantowana autonomia uczelni.

odwagę, pracowitość, dociekliwość w zgłębianiu nauki i w dążeniu do prawdy. 
Uznając prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje społeczności uniwersytec-
kiej – z wolą sprostania moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budu-
jących godność tej Uczelni i godność stanu akademickiego” (Art. 134 Statutu)

Zgodnie z regulaminem Samorządu Doktorantów UG (Regulamin, 2007) samorząd 

tworzą wszyscy doktoranci uniwersytetu, a rady są formalnymi reprezentacjami samo-

rządu. Zapis taki oznacza, że każda z uczestniczek i każdy z uczestników studiów dokto-

ranckich tworzy samorząd i może mieć wpływ na jego działanie.

Wzięcie Rad

Na początku listopada 2008 roku (w dniu złożenia ślubowania) świeżo przyjęci doktoranci 

zorientowali się, że stypendiów doktoranckich na ich wydziale nie wypłaca się. W ogłoszeniu 

o naborze na te studia nie wspomniano o tej anomalii, a jedyna dostępna informacja opisy-

wała procedurę przyznawania tych stypendiów. Doktoranci z poprzednich lat nie wspomi-

nali o problemach �nansowych. Znając prawdę część doktorantów być może w ogóle nie 

wzięłaby udziału w procesie rekrutacji (w tym jeden z autorów tego tekstu).

W ciągu dwóch poprzednich lat studiów zabrakło dyskusji o niewypłacanych stypendiach 

doktoranckich, których brak został milcząco zaakceptowany. Ze względu na nowość projektu 

tych studiów zabrakło również przepływu informacji między pierwszymi rocznikami dokto-

rantów a studentami tego samego wydziału, którzy nie dowiedzieli się o warunkach �nan-

sowych, na jakich pisane są prace doktorskie, zanim sami nie stali się doktorantami. Można 

odnieść było wrażenie, że wokół doktorantów wytworzyło się coś, co Paulo Freire nazywał 

„kulturą ciszy” (1975: 30), w której doktoranci, mimo tego, że posługiwali się złożonym, teore-

tycznym językiem do opisu swoich prac badawczych, to jednocześnie milczeli o warunkach, 

w jakich te prace powstają. W efekcie dopasowali się do stworzonych dla nich warunków 

i nawet studenci tego samego wydziału byli przekonani, że doktoranci otrzymują swoje sty-

pendia. Kolejne roczniki doktorantów rekrutowały się częściowo z tego samego wydziału, co 

jest podstawowym dowodem na milczenie doktorantów. Ponadto już jako doktoranci w nie-

formalnych rozmowach wery�kowaliśmy wyobrażenia studentów na temat naszych stypen-

diów, rzekomo wysokich. Mówienie o stypendiach było tym trudniejsze, że co drugi rocznik 

doktorantów studiował zaocznie, tzn. płacąc za możliwość prowadzenia pracy badawczej.

Dnia 18 listopada 2008 roku kilkunastosobowa grupa doktorantów pierwszego roku 

wzięła udział w spotkaniu Samorządu doktorantów uczelni, które miało być poświęcone 

wyborom Uczelnianej Rady Doktorantów (URD). Zebranie udało się przełożyć, gdy okaza-

ło się, że doktoranci WNS mieliby na nim tylko bierne prawo wyborcze, bo na ich wydziale 

nie przeprowadzono wyborów do Rady Wydziałowej. A ogłosić takie wybory powinna do-

tychczas działająca rada. W ten sposób przybyli na zebranie doktoranci dowiedzieli się, że 

na ich wydziale istnieje Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD), która o�cjalnie reprezentuje 

interesy wszystkich doktorantów na wydziale. W ciągu kilku dni odbyły się wybory na wy-

dziale, więc na kolejnym zebraniu Samorządu doktoranci WNS mogli być wybierani, a jeden 

z przedstawicieli WNS został przewodniczącym URD.
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ringu na wydziale zajmującym się społeczeństwem i jego normami z „Regulaminem we-

wnętrznej służby porządkowej Uniwersytetu Gdańskiego”, w którym mowa m.in. o tym, 

że zadaniem Straży jest w szczególności „zwracanie uwagi na osoby przebywające w bu-

dynkach UG (zachowujące się w sposób odbiegający od przyjętych powszechnie norm np. 

nieodpowiednio ubranych do pory roku, posiadające przy sobie podejrzane bagaże, zacho-

wujących się w sposób nienaturalny)” musiało prowadzić do incydentów. Do pierwsze-

go z nich doszło 22 stycznia 2009 między doktorantami a strażnikiem w przerwie zajęć 

z �lozo�i, na których nota bene rozmawialiśmy o dorobku Michela Foucault i jego idei 

Panoptikonu. Poszukiwaliśmy sojuszników poza środowiskiem doktorantów, chcieliśmy 

uniknąć sytuacji, w której doktoranci WNS, a w szczególności WRD, kojarzyliby się tylko 

z protestami i postulatami zmian, gdyż takie wydzielenie nas ze społeczności doktoran-

tów uznawaliśmy za stygmatyzujące.

Większe oburzenie wśród bywalców na Wydziale i w konsekwencji dalsze przesunię-

cie naszych zainteresowań z kwestii prawnych na ekonomiczne wywołane zostało zaku-

pionymi przez władze dekoracjami wnętrza budynku WNS. Z perspektywy doktorantów 

znajdujących się trudnej sytuacji �nansowej, kosztowna, ale też zagłuszająca rozmowy 

i nie posiadająca wartości artystycznych ekspozycja, która nagle pojawiła się na WNS, zo-

stała wstawiona nam zamiast stypendiów. W piśmie skierowanym do Dziekan Wydziału, 

WRD wnioskowała o usunięcie dekoracji (Nerka, 2009 c), co poparła Dziekan jednocze-

śnie zaznaczając, że „w świetle obowiązujących przepisów prawa, Wydziałowa Rada Dokto-

rantów WNS może jedynie pełnić funkcję doradczą a nie współzarządczą w sprawach zwią-

zanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej UG” (Nerka, 2009 c). Odnieść można 

było wrażenie, że jako jedyni pełniliśmy jednak tę funkcję, ponieważ niezadowolonych 

z instalacji było wielu, także wśród profesorów, ale tylko nam udało się kolektywnie wy-

powiedzieć na ten temat. Takich pism po prostu SIĘ nie robi.

Zdając sobie sprawę z tego, że doktoranci są nieliczną grupą na Uczelni (ok. 1500 

osób, co stanowi 5% z 30 tysięcy studentów UG) intensywnie poszukiwaliśmy sprawy, 

wokół której udałoby się zgromadzić bardziej znaczną ilość osób, a jednocześnie takiej, 

żeby nasz problem braku stypendiów doktoranckich był w niej obecny. Taką „sprawą” 

stała się inna kosztowna dekoracja zamiast stypendiów i był nią nowopowstały płot wo-

kół kampusu. W sprawie płotu kampanię protestów prowadził Otwarty Komitet Uwal-

niania Przestrzeni Édukacyjnych, który został powołany między innymi przez doktoran-

tów i działał w porozumieniu z WRD WNS (Kowzan, Prusinowska, 2009). W ramach tej 

współpracy oraz akcji solidarnościowej zainicjowanej przez Międzynarodowy Ruch Stu-

dencki, WRD wysyłała „List w sprawie ataku policji na studentów w Barcelonie” (Nerka, 

2009 d) do Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. WRD wystąpiła także z o�cjalnym 

zapytaniem o stan autonomii Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki czemu dowiedzieliśmy 

się, że porozumienia, jakie podpisał Uniwersytet z Policją, nie rozszerzyły uprawnień 

funkcjonariuszy państwa do wkraczania na teren UG i poza sytuacjami zagrożenia życia 

może się to odbyć tylko za zgodą Rektora (Nerka, 2009 e). Było to istotne dla nas ustale-

nie, ponieważ z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dochodziły nas wieści 

o nieprzestrzeganiu autonomii uczelni przez Policję (CIA, 31.1.2009).

decyzji w zakresie stypendiów doktoranckich” (Nerka, 2009 a). Niejasny zapis w Ustawie i brak 

wskazania źródeł �nansowania stypendiów powinien być rozpatrywany na korzyść dokto-

rantów i być może powinniśmy powołać się w tej sprawie na orzeczenia Najwyższego Sądu 

Administracyjnego. Jednak przez dwa lata kadencji Rad nie udało nam się zmobilizować na 

tyle, by sądownie dowieść naszych racji. Jedną z przyczyn słabości Rad, jest to, że w URD nie 

ma przedstawicieli prawników (nie uczestniczyli w żadnym zebraniu Rady Uczelnianej ka-

dencji 2008-2010), a większość problemów, z jakimi borykają się Rady to problemy prawno-

administracyjne.

Mimo impasu w podstawowej dla doktorantów sprawie stypendiów doktoranckich, kon-

tynuowaliśmy krytyczny przegląd wszelkich możliwości �nansowania pracy doktorantów. Na 

WNS udało nam się doprowadzić do zmiany kryteriów przyznawania stypendiów za wyniki 

w nauce. Kiedy okazało się, że Regulamin zależy od Samorządu, zebraliśmy grupę roboczą, 

która wprowadziła szereg zasadniczych zmian, a następnie przedyskutowaliśmy te zmiany na 

forach internetowych w szerszym gronie. W rezultacie praktycznie wyeliminowaliśmy wpływ 

ocen z zajęć prowadzonych dla doktorantów w ramach programu studiów doktoranckich, 

ponieważ, jak uważamy „[s]posób dystrybucji tych stypendiów (średnia ocen) nie ma prze-

cież nic wspólnego z Naukami, za to wiele z promowaniem konformizmu, wewnątrzzespoło-

wej rywalizacji oraz egoizmu.” (Kowzan, 2009). Różnicowanie doktorantów ocenami zostało 

wcześniej ustanowione właśnie głównie jako podstawowe kryterium przyznawania stypen-

diów naukowych. Mimo zmiany Regulaminu, nie udało nam się wyeliminować oceniania 

doktorantów, jednak antyspołeczny wpływ wystawiania ocen został zminimalizowany.

Przy układaniu nowego Regulaminu (Nerka, 2009 b) staraliśmy się stworzyć takie warunki, 

aby dochodzenie do stypendium było możliwe różnymi drogami: publikując artykuły nauko-

we, pracując dydaktycznie lub organizacyjnie na rzecz WNS. Wbrew obecnym tendencjom, 

zminimalizowaliśmy przewagę znaczenia artykułów anglojęzycznych, ponieważ próby utrzy-

mywania przez doktorantów kontaktu z lokalnymi czytelnikami uważaliśmy za równie warto-

ściowe, co wymianę idei na forum międzynarodowym. W tym czasie dotkliwie odczuwaliśmy 

brak możliwości prowadzenia zajęć ze studentami, dlatego w kryteriach przyznawania sty-

pendium naukowego wysoko punktowaliśmy tych, którym by się to udało. Obecnie takie kry-

terium może osłabiać motywację do działań kolektywnych na rzecz stypendiów doktoranc-

kich (od 1044 zł), ponieważ nawet niskie stypendium naukowe (174-400 zł) może zachęcać 

doktorantów do podejmowania bezpłatnej pracy dydaktycznej na zasadach tzw. praktyki.

Znaczenie (w) przestrzeni uniwersytetu:  
od krytyki wydatków po zasiedlanie miejsca

Nasza walka o stypendia doktoranckie odbywała się w kontekście rozbudowy Kam-

pusu Bałtyckiego uniwersytetu. Argumenty o trudnej sytuacji �nansowej Wydziału nie 

spotykały się ze zrozumieniem doktorantów, ponieważ dostrzegaliśmy, że wokół nas po-

jawiają się rzeczy całkowicie zbędne. Sprawami niektórych kontrowersyjnych wydatków, 

takich jak system kamer monitorujących korytarze nowego budynku WNS, staraliśmy się 

zainteresować inne środowiska. Było to o tyle ułatwione, że połączenie systemu monito-
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nieprzewidywalnego charakteru wielości jest wydzielenie z niej części, która mogłaby 

publicznie reprezentować całość. Za taką kanalizującą i uniemożliwiającą wypracowanie 

nowych form demokracji w ramach communitas/wielości możemy uznać rady doktoran-

tów. W takim ujęciu rady doktorantów cechują się ambiwalencją, jako element struktury 

spełniają funkcję adaptacyjno-wychowawczą, a jako reprezentacja samorządu (commu-

nitas/wielość) jest narzędziem emancypacji. 

Kooptacja a mobilność doktorantów

Fundamentalne znaczenie dla zrozumienia problemów doktorantów ma Proces Bo-

loński, który zakłada, że studia trzeciego stopnia mają produkować doktorów nie tylko 

na potrzeby uniwersytetów, ale także na potrzeby (rzekomo istniejące) szerszego rynku 

pracy. To powoduje, że uczestników studiów doktoranckich jest więcej niż potrzeba dla 

reprodukcji uniwersytetu, tj. zastępowania pracowników odchodzących na emerytury 

– młodymi. W 2009 roku problemem było dla nas jako Samorządu to, że doktoranci nie 

mieli możliwości odbywania praktyk dydaktycznych na UG – nie było dla nas zajęć, a nie-

kiedy poddawano w wątpliwość nasze umiejętności prowadzenia ewentualnych. Grozi-

ło to tym, że nikt, kto ukończy nasze studia nie dostanie pracy na uczelni wyższej (po co 

zatrudniać kogoś bez doświadczenia?), więc cała produkcja studiów przeznaczona bę-

dzie na poza-akademicki rynek pracy. A funkcja reprodukcyjna uniwersytetu należałaby 

dalej tylko do asystentów.

Aby przezwyciężyć ograniczenia przygotowanej dla nas roli, w marcu 2009 roku roz-

poczęliśmy prowadzenie samokształceniowych warsztatów dydaktycznych. W propozy-

cji przedstawionej przez doktorantów czytamy, że

”
doktoranci organizują warsztaty, na które zapraszają także pracowników UG (ale 
nie w roli prowadzących, a uczestników), a warsztaty te wpisywane są do indeksów 
(i stanowią zaświadczenie o naszym przygotowaniu pedagogicznym). Dużą zale-
tą jest to, że takie warsztaty powinny zmniejszyć obawy pracowników UG przed 
dopuszczeniem nas do studentów. Odnośnie dyskusji o roli doktorantów w two-
rzeniu wiedzy – m.in. poprzez takie inicjatywy możemy wiedzę tworzyć; współ-
działać z wykładowcami na stopie partnerskiej, a nie „odbierać wykształcenie” 

 (Prusinowska, 2009, wiad. 1)

W ramach samokształcenia prowadziliśmy dyskusje, wymienialiśmy się doświadczenia-

mi, hospitowaliśmy zajęcia oraz prosiliśmy studentów o ewaluację zajęć inicjując dyskusje 

na salach wykładowych. Stworzyliśmy też formularz oceny zajęć prowadzonych dla dokto-

rantów i mocno poparliśmy kontrowersyjną na polskich uczelniach ideę oceny wykładow-

ców przez studentów. Konsekwencją zainteresowania jakością edukacji uniwersyteckiej 

było wydelegowanie przedstawicielki URD do uczelnianego oraz przedstawiciela WRD 

WNS do wydziałowego zespołu projektującego wewnętrzny system jakości kształcenia.

Interesujące wydaje się to, że doktoranci tak bardzo zainteresowali się jakością edu-

kacji. A przecież edukacja stała się dla nich ryzykowna: ukończenie studiów nie jest rów-

noznaczne z uzyskaniem stopnia doktora i nie gwarantuje pracy, choć zużywa zasoby, 

Ze względu na to, że studia doktoranckie są nowym zjawiskiem na uczelniach, jako 

ich uczestnicy nie tylko próbowaliśmy rozpoznać przestrzeń, w jakiej się znaleźliśmy, 

lecz także próbowaliśmy znaleźć w niej dla siebie miejsce. Takim miejscem ważnym dla 

wewnętrznej komunikacji i mobilizacji okazał się pokój przyznany doktorantom w no-

wym budynku WNS, do którego wprowadziliśmy się w trakcie roku akademickiego 

2008/2009. Dlatego, o ile wybory WRD WNS odbyły się w starym, przeznaczonym do 

zburzenia budynku Instytutu Pedagogiki, o tyle działalność Rady zbiegła się z procesem 

zasiedlania nowego budynku przez mieszczące się dotąd w różnych budynkach insty-

tuty na Wydziale. Pokój doktorantów stał się miejscem spotkań z aktywistami różnych 

środowisk Trójmiasta, a dzięki darom powstała w nim mała, nieo�cjalna biblioteka ksią-

żek i czasopism.

Uwikłanie w struktury władzy i hierarchii uniwersyteckiej

Organy samorządu (rady) wchodząc w relacje z administracją uniwersytetu, wchodzą 

tym samym w relacje władzy. Uniwersytet, jak każda duża instytucja z silnie rozbudowa-

ną strukturą biurokratyczną (administracja), obok struktury formalnej wytwarza struktury 

nieformalne. Z punktu widzenia przepisów i regulaminów miejsce samorządu w struktu-

rze jest jasno wyznaczone, a procedury działań ściśle określone. Aktywność w obrębie tej 

struktury opiera się na produkcji pism (wniosków, opinii, podań) oraz o�cjalnych spotka-

niach z władzami na poziomie wydziałów lub rektoratu. W toku działań w obrębie struk-

tury formalnej okazało się jednak, że o�cjalne pisma mogą wywoływać reakcje w obrębie 

struktury nieformalnej, która w ten sposób staje się polem nieustającej negocjacji o miej-

sce doktorantów w strukturze uniwersytetu (patrz: wyżej opisany przykład koresponden-

cji w sprawie dekoracji budynku). Na przykład wysuwanie żądań i postulatów w formie 

o�cjalnych pism może zostać odebrane jako zachowanie niekulturalne sprzeczne z uni-

wersyteckim kanonem zachowania (inf. własna na podstawie prywatnej rozmowy z pra-

cownikiem administracji). Zatem pojawia się tu problem konformizmu, który można od-

nieść do Heideggerowskiej kategorii SIĘ, czyli tego co powinno się robić lub nie powinno 

się robić względem oczekiwań społecznych. Trudno zrozumieć czego dotyczy SIĘ, do-

póki nie przekroczy się czynem którejś z niewypowiedzianych zasad. Odwołując się do 

koncepcji Victora Turnera (2005: 27), naruszenie zasad, którymi rządzi się struktura, może 

wynikać ze stanu liminalności, w której znajdują się doktoranci. Liminalność to centralna 

faza rytuału przejścia, w naszym przypadku od studenta do doktora. Przejawia się ona 

w zakłopotaniu pracowników administracji uczelni, gdy nie wiedzą, czy traktować nas 

jak studentów, czy jak pracowników naukowych. Konsekwencją stanu liminalności jest 

powstanie communitas – rodzaju wspólnoty, która tworzy się poprzez komunikowanie 

sobie nawzajem tych sytuacji, w których ludzie nie wiedzą, jak nas traktować. Zgodnie 

z potwierdzającą się w części naszych doświadczeń koncepcją Turnera, w obrębie com-

munitas ulegają zawieszeniu normy i hierarchiczne układy zależności, a panuje równość 

i pomoc wzajemna (2005: 230-231). Communitas Turnera można rozumieć jako demon-

strację możliwości każdej wielości (ang. multitude) z koncepcji Antonio Negriego (Hardt, 

Negri, 2005). Jest to o tyle znaczące, że wg Negriego metodą utrzymywania w ryzach 
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Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o opinię, na podwa-

żanie której zabrakło nam sił, po czym sprawa została zamknięta. W opinii Ministerstwa 

stosunek prawny łączący doktorantów z uczelnią nie ma charakteru pracowniczego 

rozumianego jako „wykonywanie określonego rodzaju pracy na rzecz i pod kierownic-

twem pracodawcy za wynagrodzeniem” (MNiSW, 2009), chociaż to właśnie kwestia wy-

nagrodzenia jest przedmiotem sporu. Niedookreślenie naszego statusu i odczuwalne 

zawieszenie pomiędzy studentami a pracownikami nie znajduje zdaniem Ministerstwa 

odbicia na poziomie legislacyjnym, gdyż 

”
[p]rzepisy dotyczące praw i obowiązków doktorantów oraz relacji pomiędzy 
uczelnią a doktorantami nie zostały zamieszczone w dziale dotyczącym pracow-
ników uczelni, ale znalazły się w odrębnym dziale, dotyczącym spraw związanych 
ze studiami i studentami , więc „doktorant ma status podobny do tego, jakim 
legitymuje się student”  (MNiSW, 2009)

W kwestii kontrowersyjnych praktyk, do których doktoranci mogą zostać zmuszeni, 

zdaniem Ministerstwa:

”
sformułowanie dotyczące odbywania praktyk zawodowych nie pozostawia wąt-
pliwości, iż są one elementem studiów doktoranckich; nawet jeżeli uznać ich pro-
wadzenie za rodzaj pracy wykonywanej na rzecz uczelni, to jej zakres nie może 
wpłynąć na zmianę statusu doktoranta”  (MNiSW, 2009)

Nasz postulat wypłacania przez Uczelnię stypendium doktoranckiego, gdy ta zechce 

skorzystać z pracy doktorantów, również nie znalazł oparcia w interpretacji przepisów 

przez Ministerstwo:

”
Stypendium doktoranckie nie ma charakteru świadczenia wypłacanego obliga-
toryjnie, lecz jest przyznawane na wniosek doktoranta. Przesłanką jego otrzy-
mania jest terminowe realizowanie przez doktoranta programu studiów dokto-
ranckich i wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 
lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w reali-
zację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.

(MNiSW, 2009)

Potwierdzono natomiast możliwość działania w ramach struktur uczelni, możliwość 

organizacji akcji protestacyjnych przez Samorząd doktorancki w celu poparcia swoich 

żądań oraz możliwość wpływania na kształt „aktów normatywnych dotyczących dokto-

rantów” (MNiSW, 2009) poprzez Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD).

Jednym z pierwszych kontaktów URD z KRD było sformułowanie propozycji �nan-

sowania stypendiów doktoranckich bezpośrednio przez MNiSW. List wywołał trwogę 

wśród kierownictwa KRD (informacja z korespondencji mailowej), które w naszym od-

biorze, w tak sformułowanym żądaniu dostrzegło ryzyko pogorszenia swoich dobrych 

relacji z Ministerstwem. Mimo początkowych napięć relacje z KRD rozwijały się, czego 

efektem jest włączenie przewodniczącego URD w struktury KRD. Sprawą otwartą pozo-

staje, jaki to ma wpływ na realizację naszych postulatów, innymi słowy, czy obecność re-

prezentanta w strukturach ogólnopolskich przekłada się na poprawę sytuacji lokalnej.

które moglibyśmy zainwestować w karierę zawodową. W przypadku doktorantek na 

drodze ich kariery akademickiej staje tzw. szklany su�t (Kopciewicz, Rzepecka, 2009: 87). 

Co więcej, studia doktoranckie wiążą się z odkładaniem decyzji o posiadaniu dzieci, 

brakiem zdolności kredytowej, które w społecznym odbiorze sytuują doktorantów, jako 

osoby niedorosłe, skazane na „społeczny niebyt” (Soćko, 2010). Zdaniem Oskara Szwa-

bowskiego (w druku):

”
zaniżanie standardów pogłębiać może wykluczenie kulturowe i ułatwiać dalsze, 
samowolne panowanie elit. Jest ono wrogie etosowi demokratycznemu, chociaż 
się na niego powołuje. Elastyczne podejście do standardów, zaniżanie wymagań 
sprawia, że ludzie nie mogą rozwijać swojego potencjału, utrzymywani są w sta-
nie wiecznej niedojrzałości.

Dlatego nacisk kładziony przez doktorantów na kwestię jakości kształcenia jest wybo-

rem politycznym i świadczy o rozpoznaniu własnych interesów.

Kooptowanie niewygodnych doktorantów bez stypendiów do różnych organów Uni-

wersytetu spowodowało, że zaczęło brakować nam aktywnych ludzi. Przykładowo nie 

byliśmy w stanie wysyłać swoich przedstawicieli na spotkania rad instytutów, a skon-

centrowaliśmy się na Radzie Wydziału. Jednocześnie staraliśmy się wprowadzić naszych 

przedstawicieli do rad mieszkańców hoteli asystenckich, gdzie – podobnie jak w przypad-

ku domów studenckich – doktoranci byli uprawnieni do zamieszkania, ale w praktyce ich 

wnioski zawsze rozpatrywane są jako ostatnie. Ważnym kontekstem naszych wysiłków 

zmierzających do zdobycia wpływu na kształt naszego Bycia na Uniwersytecie były donie-

sienia o planowanej reformie szkolnictwa wyższego. Jednym z postulatów reformy było 

wprowadzenie kilkuletniego okresu karencji na zatrudnianie doktorów na uczelni, na któ-

rej uzyskali stopień doktora. Groźba wymuszania na nas mobilności podważyła sens na-

szych prób zrozumienia działania Uniwersytetu i brania odpowiedzialności za jego stan.

Mimo że samorząd tworzą wszyscy, to w przypadku niektórych spraw dotyczących 

wszystkich doktorantów, pojawiało się oczekiwanie, że zajmie się tym Rada. Z jednej 

strony kwestie formalne muszą być załatwiane poprzez organy samorządu, ale z drugiej 

strony postrzeganie Rady jako organu, który coś załatwia może być przejawem braku 

identy�kacji z samorządem. Być może właśnie to jest przyczyną zbyt małego zaangażo-

wania w działania samorządu (nie tylko Rady). Przyczyn małego zaangażowania może 

być kilka, począwszy od braku czasu, który wypełnia praca zarobkowa poza uczelnią 

wymuszona brakiem stypendiów, po zwykły brak zainteresowania działaniami na rzecz 

społeczności akademickiej, z którą nie wszyscy doktoranci wiążą swoją przyszłość.

Nie porzucając konstruktywnych spotkań na temat odległej i niedotyczącej nas przy-

szłości Uniwersytetu zainteresowaliśmy się możliwością założenia związku zawodowe-

go doktorantów w celu wywalczenia stypendiów doktoranckich. Zaletą tego rozwiąza-

nia byłoby także to, że doktoranci mogliby walczyć o swoje prawa niezależnie od tego 

na jakiej uczelni podczas studiów przebywają. Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Oby-

watelskich z pytaniem o możliwość powołania związku zawodowego doktorantów ze 

względu na to, że związani jesteśmy z Uczelnią quasi stosunkiem pracy (Doktorant, 2010). 
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których mamy co najmniej cztery, nie zapewniają jej. Gdy dochodzi więc do sytuacji, że 

można by podzielić się z resztą doktorantów jakimś sukcesem czy porażką rad, to zwykle 

wymaga to uciążliwego wyjaśniania i wprowadzania w złożoność początkowej sytuacji 

problemowej. W rezultacie przepływ informacji i wspólna produkcja znaczeń z czasem 

wygasają, a dominować zaczynają relacje oparte na przyjaźni. Jakakolwiek polityka pro-

wadzona przez rady staje się polityką kuluarową, bo niczego poza kuluarami towarzy-

skich spotkań i grup mailingowych po prostu nie ma.

Warto w tym miejscu zauważyć, że problem nie dotyczy jedynie braku agory czy wspólnie 

użytkowanych mediów, które reprezentowałyby interesy doktorantów i studentów. Obecnie 

system radziecki (oparty na radach) nie stwarza możliwości podejmowania autonomicznych 

decyzji dotyczących warunków pracy danej wielości (studentów, doktorantów) na uniwersy-

tecie. Rady jedynie reagują na zmiany legislacyjne dotyczące grup, które reprezentują, oraz 

dzielą środki im przyznane. Nie są w stanie mobilizować zasobów innych niż łaskawie im 

wydzielone. W przeciwieństwie do systemu związkowego, dominującego na uczelniach eu-

ropejskich, na naszym Uniwersytecie ani studenci, ani doktoranci nie kontrolują sklepów, 

kawiarni, barów (nawet, gdy te w nazwie mają „studencki”), księgarni, przedszkoli uniwersy-

teckich (bo ich nie ma), klubów, ani nawet domów studenckich. Działalność tych instytucji 

podlega Kanclerzowi. W systemie radzieckim rzeczywisty wpływ studentów i doktorantów 

na podstawowe dziedziny życia i pracy tych wielości jest żaden. Zmiana tego stanu podpo-

rządkowania studentów organom administracji nie należy do planów związanych z Proce-

sem Bolońskim, więc mogłaby dokonać się prawdopodobnie jedynie poprzez transformację 

uniwersytetu dokonaną przez masowy protest zainteresowanych.

Rytuał nie-do-przejścia: dorosłość czy dziadostwo?

Trudna sytuacja doktorantów tłumaczona i de facto usprawiedliwiana bywa czasa-

mi tym, że studia doktoranckie pełnić mają funkcję rytuałów przejścia, podczas których 

oddalamy się od bycia studentami, a uczymy się stawania równymi dotychczasowym 

autorytetom naukowym i pedagogicznym. Jak każda popularna teoria – teoria rytuałów 

stworzona przez Arnolda van Gennepa i rozwinięta przez Victora Turnera – staje się to-

talizująca, gdy jest nadużywana. Nie każdy proces jest rytuałem. Rytuał zakłada powrót 

w nowym stanie lub jakąś formę reintegracji społecznej (Turner, 2005: 30). Przykładowo, 

dzieci opuszczają wioskę i wchodzą do lasu, żeby wyjść z niego i wrócić do wioski jako 

dorośli. Ukończenie studiów doktoranckich nie gwarantuje powrotu na uczelnię, lecz 

wręcz przeciwnie – jest pożegnaniem się z nią. Wynika to z idei mobilności akademickiej, 

która spowoduje, że europejskim standardem będzie praca poza uczelnią macierzystą. 

O studiach doktoranckich można by więc mówić jako o rytualnym włączaniu nie w insty-

tucję (miejsce), ale we wspólnotę polskich uczonych. Przede wszystkim jednak organizu-

jąc rytuał nie zakłada się masowej eliminacji uczestników w jego trakcie.

Studia doktoranckie muszą spełniać rachunek ekonomiczny, a podstawowym kosztem 

tych studiów jest obrona pracy doktorskiej. Gdyby wszyscy przyjęci na studia doktoranc-

kie bronili doktoraty, oznaczałoby to �nansowe tarapaty dla wydziałów, które legitymują 

Problemy partycypacji: prędkość, pozycja i alienacja

Rozpoczynając studia doktoranckie nie spodziewaliśmy się zostać aktywistami usiłu-

jącymi mobilizować zasoby w celu wywołania zmiany wewnątrz uniwersytetu. Wcielanie 

się w samorząd nie było w naszych planach. Zajęciu aktywnych pozycji towarzyszyło 

przekonanie, że doktoranci nauk społecznych muszą umieć sobie pomóc, jeśli mieliby 

w przyszłości pomagać innym.

Istotą bycia doktorantami jest przestanie nimi być, czyli uzyskanie tytułu doktora. 

Bycie doktorantami jest więc Heideggerowskim byciem-ku-śmierci. Skończenie ze sobą 

w zadanym czasie trudno jednak samo w sobie uznać za rodzaj egzystencji autentycznej 

postulowanej przez Heideggera. Osoba, która przejdzie przez studia i obroni pracę dok-

torską w ciągu 4 lat może być wykorzystana jako usprawiedliwienie dla niesprawiedliwej 

i niewystarczającej alokacji zasobów, ponieważ w jej indywidualnym przypadku okazały 

się one wystarczające. Z drugiej strony zaangażowanie w sprawy wspólne, podejmo-

wanie prób zmiany doskwierających aspektów naszej pracy (tj. braku płacy) niesie ze 

sobą groźbę zadomowienia się tak w miejscu (dany uniwersytet) jak i w nieokreślonym 

statusie (uczestnicy studiów doktoranckich).

Dylematy, przed jakimi stajemy jako doktoranci, dają się zebrać w rodzaj zasady nie-

oznaczoności Heisenberga: im bardziej walczymy o określenie naszej pozycji, tym bar-

dziej prędkość pisania doktoratu staje się niepewna. Z kolei, gdy zaczynamy dbać o tę 

prędkość, to tracimy pewność, co do naszej pozycji na uniwersytecie i tego, czy istnieje 

jakakolwiek pozycja po doktoracie. Przed podobnymi dylematami stają doktoranci in-

nych uczelni w Polsce i, jak pisze Witold Kieńć

”
[ci], którzy zdołają, będą próbować sił w awansie indywidualnym. Ci, którym się 
to nie uda, mogą wobec wyczerpania wszelkich możliwości skłaniać się ku wal-
ce kolektywnej, tak jak doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
którym ani rynek pracy, ani ścieżki formalne, nie dają możliwości poprawy bytu. 

(Kieńć, 2010, s.4)

Z czasem aktywność w radach stała się jednak dla nas także obciążeniem psychicznym, 

ponieważ alienowała nas od mniej aktywnych doktorantów. Najwyraźniejszym tego wy-

miarem było narastające poczucie bezsilności (Kalekin-Fishman, Langman, 2010). W na-

szym kolektywnym uczeniu się uniwersytetu zabrakło czegoś, co biolodzy nazywają 

stygmergią4, czyli środowiskowych mechanizmów koordynujących wysiłki jednostek 

– pozostawiających po ich pracy czytelne ślady (Stigmergy, 2010). Ani doktoranci, ani 

nawet studenci, nie mają na Uczelni swojej gazety – żadnego medium, w którym od-

bywałaby się dyskusja na temat spraw wspólnych. Tę rolę w jakimś stopniu pełnił pokój 

doktorantek i doktorantów oraz forum na platformie edukacyjnej (moodle). Mimo to lu-

dzie coraz częściej komunikowali się bezpośrednio między sobą niż publicznie, czyli za 

pośrednictwem wspólnego medium. Być może jeden wspólnie tworzony kanał informa-

cyjny mógłby zapewnić stygmergię. Bowiem rozproszone mailingowe grupy dyskusyjne, 

4 Pojęcie pochodzi ze złożenia greckich słów stigma (znak) oraz ergon (działanie).
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Natomiast, jeżeli chodzi o naszą pozycję na uniwersytecie, to poprawiliśmy swoją wi-

doczność poprzez intensywne działania zarówno w obrębie Rad (formalnej struktury) jak 

i poza nimi (communitas/wielości). Zauważamy, że sama instytucja (uniwersytet) zaczyna 

dbać o obecność doktorantów w procesach decyzyjnych i projektach naukowych. Na tej 

podstawie możemy powiedzieć, że zwiększanie swojej widoczności (również poprzez 

pisanie artykułów na temat doktorantów) i zasiedlanie miejsc może być dobrą strategią 

tak oporu jak i emancypacji.

Sytuacja doktorantów nie zmieniła się jednak na tyle, żeby mówić o ich kolektywnym 

wyjściu z wyzyskiwanej i pozbawionej dorosłości klasy prekariatu-dziadostwa. Powraca tu 

problem mobilizacji zasobów do działań kolektywnych na szerszą skalę. Skoro nie udało 

się stworzyć masowego ruchu na poziomie uniwersytetu, to trudno oczekiwać zmian na 

poziomie makrospołecznym. Być może powodem tej sytuacji jest struktura reprezentacji 

(system radziecki), która kooptuje ludzi aktywnych, przywiązuje ich do jednej tylko insty-

tucji (struktury) oraz sprowadza podejmowanie decyzji do kuluarowego dogadywania się, 

utrudniając tym samym możliwość budowania demokratycznej wspólnoty (communitas).

W kontekście Procesu Bolońskiego i planowanej reformy szkolnictwa wyższego w Pol-

sce studia doktoranckie stają się istotnym elementem nowego porządku i wskaźnikiem 

jego sukcesu. Zwiększanie znaczenia tych studiów nie oznacza jednak emancypacji ich 

uczestników. Dochodzi do tego zróżnicowanie warunków pracy naukowej w obrębie 

różnych dyscyplin – nadawanie prestiżu jednym, a deprecjonowanie znaczenia innych. 

Problemy te naszym zdaniem wymagają dalszych badań.

się setkami doktorantów (przykład limitu przyjęć na doktoranckie studia dzienne na Wy-

dziale Filologicznym UG to 80 osób [Limity, 2010]). Zatem z punktu widzenia rachunku 

ekonomicznego wydziałów sukces wszystkich uczestników studiów jest nieopłacalny. 

Liczba doktorantów w Polsce rośnie od 2 695 osób w roku akademickim 1990/1991 przy 

869 otwartych przewodach doktorskich do 35 671 osób w roku 2009/2010 przy 7 250 

otwartych przewodach. Co więcej, w ostatnich latach liczba otwartych przewodów spa-

da, od najwyższej w historii 8 869 w roku 2004/2005 (GUS, 2010: 34).

Powstaje pytanie: Co to za rytuał, którego znaczna część uczestników nie wychodzi 

z lasu? Nie jest to rytuał „przejścia”. Przypomina to raczej świat z thrillera psychologicznego 

„Cube”, w którym mordercza instalacja wymusza na ludziach myślenie i teoretyzowanie na 

temat zasad jej działania. Dlatego spełniające kryteria ekonomiczne studia doktoranckie 

mogą być rozumiane jako rytuał nie-do-przejścia lub jako funkcjonalna dla kapitalizmu ma-

szynka do upokarzania ludzi ambitnych, ponieważ kanalizuje energię ludzi oraz niweluje 

znaczenie sukcesu edukacyjnego. Ludzie z naddatkiem energii mogliby być niebezpieczni 

dla każdego porządku. Jednak po latach upokorzeń związanych m.in. z odmawianiem im 

praw pracowniczych, absolwent takich studiów będzie w stanie spokojnie przyjąć pracę, 

którą równie dobrze mógł wykonywać zaraz po studiach lub wręcz po maturze, tyle że 

wtedy miał dużo wyższe aspiracje (CrimethInc Ex-Workers’ Collective, 2007).

W raporcie Izabeli Desperak i Judyty Śmiałek autorki dowodzą, że doktoranci są czę-

ścią większej całości – są prekariatem, czyli nową klasą społeczną; już nie robotnikami, 

lecz pracownikami bez życia rodzinnego i bez perspektyw (2010: 16). Ze względu na to, 

że wyzyskowi tej klasy towarzyszy niemożność usamodzielnienia się jej przedstawicieli, 

dla lepszego zrozumienia tego konglomeratu zjawisk określać je proponujemy mianem 

dziadostwa. Dziadostwo to z jednej strony tandeta (kiczowate wykonanie, fasadowe 

wy-kształcenie, „śmieciowa” praca), ale z drugiej kondycja człowieka uniemożliwiająca 

dorosłość. Ludzie są młodzi, póki uczą się, studiują, lecz kolejne etapy życia (w prekaria-

cie) uniemożliwiają im podejmowanie autonomicznych wyborów, które stanowią o isto-

cie dorosłości. Z młodości przechodzą w starość bez dorosłości. Wikłają się przy tym 

w relacje całkowitej zależności i pozostają bez czasu i środków na zorganizowany opór. 

Porządek, który tworzy takie bariery rozwojowe dla znacznej części populacji i legitymi-

zuje tego typu pułapki również nazywamy dziadostwem.

Zakończenie

Przystępując do pisania artykułu, poszczególne sprawy, w które byliśmy zaanga-

żowani traktowaliśmy jako zamknięte. Jednak w toku analizy ujawniły się wątki, które 

wymagają nie tylko dalszych pogłębionych analiz, ale i kolejnych działań. Wracając do 

podstawowego pytania, które dało impuls do kolektywnych działań – Gdzie są nasze 

stypendia? – możemy powiedzieć, że jako samorząd posunęliśmy się o cztery stypen-

dia doktoranckie do przodu. Na tle innych wydziałów UG, gdzie wciąż nie ma żadnych 

stypendiów doktoranckich jest to sukces. Jednak w stosunku do postulatów objęcia 

wszystkich doktorantów stypendiami, to zaledwie znak, że zmiany są możliwe.
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