
Referat powinien być niczym pocałunek…
Metodyczne przesłanie Profesora Floriana Plita wygłoszone do 

koleżanek i kolegów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego na jednym z pożegnań

15 grudnia 2012 r. (data jest ważna, będzie do niej nawiązanie) moi przyjaciele 
urządzili mi bardzo sympatyczny capstrzyk jubileuszowy z okazji 65. rocznicy urodzin 
i zbliżającego się rozwodu, a może tylko separacji, z Uniwersytetem Warszawskim. 
Jak zawsze w takich sytuacjach były kwiaty, mowy, listy gratulacyjno-kondolencyjne, 
na szczęście w dość ciepłej tonacji. Potem trzy wykłady, a na koniec pora na prze-
mówienie (wykład? referat?) delikwenta. Przewidując, że atmosfera będzie nieco 
żartobliwa (doktoranci stanęli na wysokości zadania i rzeczywiście tak było), starałem 
się mówić jak najmniej o moim życiorysie (nudny punkt większości jubileuszy), ale 
przekazać słuchaczom jeszcze jakieś treści metodyczne. W końcu to moi uczniowie! 
A ponieważ uroczystość się przedłużyła, catering czekał, szaszłyki stygły, trzeba było 
wykład istotnie skrócić. Jednak w następnych dniach w rozmowach parę osób do 
niego powracało, pytało o szczegóły, zatem nadałem mu formę pisemną, rozesłałem 
kolegom, nie przewidując, że po paru latach będę proszony o zgodę na druk.

* * *
Niestety, nieprzestrzeganie wyznaczonego czasu wystąpienia, przeciąganie re-

feratów (zwykle tych najnudniejszych) w nieskończoność, to powszechna choroba 
konferencji naukowych. Prowadzący obrady krępuje się, chrząka, wstaje, przestępuje 
z nogi na nogę, ale nie potrafi przerwać, zwłaszcza jeśli przeciągającym jest pro-
minentny profesor. Referujący zapewne nie zdają sobie nawet sprawy z faktu, jak 
negatywne świadectwo sobie wystawiają: nie dość, że kiepski mówca (wykładowca), 
marny naukowiec, który nie potrafi dokonać selekcji materiału i wyboru rzeczy naji-
stotniejszych, to jeszcze arogancki pyszałek – nie szanuje czasu innych, wprowadza 
zamęt do harmonogramu (ludzie mają prawo przyjść na wybrany referat, o on burzy 
porządek obrad), denerwuje następnego referenta, zmusza innych do skracania wystą-
pień, ogranicza czas przewidziany na dyskusję. Zatem, uważa się za najmądrzejszego 
i nie chce słuchać innych. A przecież, zgodnie ze średniowieczną dewizą Uniwersytet 
jest to zgromadzenie ludzi poszukujących prawdy i nie ma więc na nim miejsca dla 
tych, którzy mniemają, że prawdę już posiedli.

Niestety, te zbyt długie wystąpienia często składają się głównie z obszernego 
wprowadzenia, podziękowań osobom, które zaprosiły do udziału w konferencji, 
rozbudowanego planu, zapewnień, iż problematyka jest niezmiernie ważna, ale na 
tyle złożona i szeroka, że referent z konieczności musi ograniczać się do spraw 
najważniejszych. Potem jeszcze czas na ewentualną promocję własnej książki („tam 
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znajdziecie państwo szersze omówienie”), a gdy już to skończy, okazuje się, że prze-
widziany czas wystąpienia upłynął.

Zła maniera nadmiernie długich wstępów często pojawia się też w wystąpieniach 
studentów na seminariach, zwłaszcza wtedy, gdy nie mają oni niczego interesującego do 
powiedzenia, gdyż nic nowego od poprzedniego wystąpienia nie przygotowali. Uczciwie 
trzeba jedynie zaznaczyć, że nie wydłużają tych wystąpień, raczej czekają na moment, 
gdy prowadzący pozwoli im skończyć. Wówczas, zwalczając owe przydługie zapewnie-
nia, co też będzie w wystąpieniu, odwoływałem się do przykładu pocałunku.

Referat powinien być niczym pocałunek… Jak zareagowałaby Pani (na moich 
seminariach przeważały studentki), gdyby Pani chłopak zaczął zapewniać: Chciałbym 
Cię pocałować. Zatem najpierw stanę w odległości około półtora metra od Ciebie 
i spojrzę Ci w oczy. Uśmiechnę się, lekko rozchylając usta. Wtedy Ty też spojrzysz 
na mnie i uśmiechniesz się. Następnie raz jeszcze się uśmiechnę. Podniosę dłonie 
i lekko rozchylę ręce. Nadal uśmiechnięty przybliżę się o krok. Mam nadzieję, że Ty 
też uczynisz krok ku mnie. Wtedy będziemy już na tyle blisko, że będę mógł wyciąg-
nąć ręce i dotknąć Twych ramion. Jeśli Ty nie uczynisz tego kroku ku mnie, wtedy 
ja – nadal się uśmiechając – postąpię krok kolejny, wyciągnę ku Tobie ręce i z bliska 
spojrzę Ci w oczy… mam nadzieję, że wtedy Ty znów uśmiechniesz się, rozchylisz 
swe usta. Przymknę oczy…

Opowiadanie to może być znacznie dłuższe i rozbudowane, może zawierać cytaty 
z wprowadzenia do referatu. Reakcja studentek była podobna: śmiały się, z ich ust 
padały sformułowania: Powiedziałabym: Nie gadaj, tylko całuj, albo nawet radykalne: 
Przegoniłabym takiego. Wtedy ja stwierdzałem: To niech i Pani w końcu przejdzie 
do referatu, a nie opowiada, co w nim ma być. W efekcie, już po paru tygodniach 
wystąpienia na seminariach były nieco (tylko) konkretniejsze i znacznie krótsze.

W słodkim przeświadczeniu o słuszności mojego postępowania żyłem aż do 
konferencji dydaktyków geografii w listopadzie 2011 r. Tam to jeden z naukowców 
z bardzo poważą miną i w sposób niezwykle skomplikowany informował wszystkich 
o sprawach, o których każdy przeciętnie inteligentny dydaktyk geografii doskonale 
wie. Z przyznanych mu 15 minut 16 wykorzystał na „zapowiedzi przedślubne”, czyli 
informowanie o tym, jak skonstruowany jest jego referat, a po następnym kwadransie 
przewodniczącemu udało się odebrać referentowi głos. Nim zamilkł, zdołał nam 
powiedzieć, że nie dotarł jeszcze do połowy, a słuchając dalszego ciągu wystąpienia 
z pewnością byśmy wiele skorzystali. Kiedy zwróciłem mu uwagę i powiedziałem, 
że referat winien przypominać pocałunek, ofuknął mnie i stwierdził, że jego wystą-
pienie skonstruowane zostało zgodnie ze wskazówkami wybitnych metodologów 
nauki, którzy takie właśnie szerokie wprowadzenia zalecają. Wymienił przy tym jakieś 
nazwiska typu Mc Gyver, McDonalds, McIntosh and Avocado. Wprawdzie jestem 
głęboko przekonany, że nigdy ich prac nie czytał, ale…
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Zacząłem się zastanawiać.

Kolejne zdarzenie miało miejsce w przerwie podczas innej konferencji we wrześ-
niu 2012 r. w Lublinie. Tym razem referentka (nie geografka) pouczyła mnie, że 
pomijanie planu prezentacji to wyraz przestarzałej szkoły metodycznej. Aktualnie 
zaleca się, by prezentacje PowerPoint rozpoczynać wielopoziomowo rozbudowanym, 
systemowo i hierarchicznie skonstruowanym planem, sukcesywnie aproksymując ów 
plan wystąpienia na kolejnych slajdach, następnie przedstawiając metody badawcze 
możliwe do wykorzystania w badaniach (ale nie muszą być one wykorzystywane), 
a potem… to wystarczy już tylko pokazać jak najwięcej przezroczy, nawet bez komen-
tarza, nieco przekraczając limit czasowy. I znów było odwołanie do autorytetów.

Zastanawiałem się coraz poważniej.

Anglicy zwykli mawiać, że jeśli nie piłeś ani kropli alkoholu, ale kilka osób mówi 
ci, że jesteś pijany, to choć się z tym absolutnie nie zgadzasz, jednak na wszelki 
wypadek… zostań w domu. Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że moi 
rozmówcy mieli dużo racji. Rzeczywiście, wprowadzenie do wykładu (referatu, pre-
zentacji, artykułu, pracy naukowej itd.) być powinno, jest wręcz konieczne. Powinno 
słuchacza (czytelnika) zainteresować, wręcz zaintrygować, dzięki zasygnalizowaniu, 
a może lepiej – zasugerowaniu, jaki będzie ciąg dalszy. Powinno być ono jednak mak-
symalnie zwięzłe, krótkie, bez jednego nawet zbędnego słowa (słuchacz/czytelnik 
nie powinien zasnąć zbyt szybko). Szukałem idealnego wzorca, aż chyba go w końcu 
znalazłem. Wzorzec ten brzmi:

PRAGNĘ CIĘ CAŁOWAĆ AŻ DO ŚWITU.

Przeanalizujmy to zdanie, kolejne jego elementy. Mamy tu wyraźnie, jednoznacz-
nie określony obiekt badań: CIĘ, CIEBIE. Mamy też zwięźle przedstawioną proce-
durę postępowania: CAŁOWAĆ. Może się okazać, że na kolejnych etapach postę-
powania badawczego zasadne będą jej uszczegółowienia, możliwe, że wprowadzimy 
inne, bardziej wyrafinowane procedury działania (metody, techniki badawcze), ale 
pamiętajmy, że to dopiero początek, to nasz pierwszy, a nie ostatni slajd. Ponadto 
procedura badawcza winna być odpowiednio dobrana do obiektu i celu badań. Nie-
jednokrotnie ulegamy manii metodycznych nowinek, tymczasem już ponad pół wieku 
temu taką postawę skrytykował światowej sławy metodolog Sławomir Mrożek [1959] 
w „Męczeństwie Piotra Oheya”. Gdy w mieszkaniu Piotra Oheya zagnieździł się 
tygrys łazienkowy, przyszedł naukowiec, by zainstalować niezwykle skomplikowaną 
aparaturę badawczą do pomiarów owego tygrysa. Niegdyś tygrysy mierzono tyczką 
bambusową, ale nowa aparatura, chociaż nie pozwalała na pomiary dokładniejsze, 
lecz była bardziej skomplikowana, czasochłonna i zajmowała więcej miejsca. Sądzę, 
że większość z nas, gdyby znalazła się na miejscu obiektu badania, uznałaby, że ter-



318 Czasopismo Geograficzne 91(1–2)

min CAŁOWAĆ jest dostatecznie precyzyjny i że – przynajmniej na początku – nie 
potrzebuje większego uszczegółowiania procedur.

Mamy też przedstawiony zakres czasowy badań: AŻ DO ŚWITU. Zwróćmy uwa-
gę na fakt, że sformułowanie to wyznacza zakres czasowy z precyzją dostosowaną 
do specyfiki badań. Żyjemy w dobie komputerów, które potrafią policzyć wszystko 
do siedemnastego miejsca po przecinku (i dalej), tworząc nikomu nie potrzebne 
pozory precyzji. Często ulegamy tej manii, chociaż dane, które poddajemy precyzyj-
nej obróbce statystycznej mają bardzo przybliżony, szacunkowy charakter. Ale czy 
zawsze jest to potrzebne? Gdy opisujemy trendy demograficzne na poziomie gminy 
z dokładnością do 0,1 promila, może się okazać, że „gwałtowny wzrost stopy zgo-
nów” w kolejnym roku wynika z faktu, iż wracająca samochodem z dyskoteki trójka 
pijanych młodych ludzi wpakowała się na drzewo dopiero po zabawie sylwestrowej, 
a nie po dyskotece andrzejkowej. W kalendarzu znalazłem informację, że 16 grud-
nia, dzień po uroczystości, wschód Słońca w Warszawie nastąpi o godzinie 7.40. 
Z astronomicznego punktu widzenia za wschód Słońca uznaje się moment, gdy na 
wysokości horyzontu znajdzie się środek wznoszącej się ku górze tarczy słonecznej. 
Jednak w naszych codziennych wyobrażeniach wschód Słońca następuje w mo-
mencie, gdy nad horyzontem pojawi się rąbek jego tarczy. Dlatego ten „potoczny” 
wschód Słońca jest wcześniejszy od astronomicznego. Szczególnie dużą różnicę 
mamy w miesiącach zimowych, a zwłaszcza w tych dniach, gdy Słońce nie wznosi się 
stromo ku górze, ale powoli „wytacza się” nad horyzont. Ale świt jest jeszcze wcześ-
niej i zależy w znacznej mierze od czynników atmosferycznych, np. od zachmurzenia. 
Prognozy pogody na jutro przewidują zachmurzenie duże i opady deszczu, co będzie 
opóźniało moment świtu. O której on jednak nastąpi? Z pewnością sporo przed 7.40. 
Można byłoby to próbować wyliczyć, ale na podstawie obserwacji z dnia dzisiejszego 
przypuszczam, że będzie to około 6.58. Czy jednak rzeczywiście taka precyzja jest 
nam w tym przypadku potrzebna, czy jest ona w ogóle pożądana, gdy deklarujemy 
pragnienie (zaproszenie do) długotrwałego całowania. Tej PROCEDURZE znacznie 
bardziej odpowiada określenie DO ŚWITU, niż np. „aproksymatywnie do godziny 
6.58, z możliwością skrócenia w przypadku mniejszego od prognozowanego stop-
nia zachmurzenia, zwł. przez chmury niskie, bądź też ewentualnego wydłużenia 
w przypadku wystąpienia zamglenia. Odchylenia od godziny 6.58 nie powinny jednak 
przekroczyć…”. Przypuszczam, że większość z nas w przypadku takiej deklaracji 
wolałaby usłyszeć DO ŚWITU. Ja też.

Wreszcie słowo PRAGNĘ. Właśnie PRAGNĘ, nie zaś „będę” czy też „chcę”. 
Różne są motywy wyboru tematyki badawczej, ale w każdym przypadku, a już w ta-
kim szczególnie, warunek konieczny, choć nie wystarczający, stanowi osobiste zaan-
gażowanie, emocjonalny stosunek do obiektu (tematyki) badań [Wilson, 1968]. Bez 
niego nasza praca naukowa, a w konsekwencji także głoszenie referatów, wykładów, 
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odczytów zamienia się w odrabianie pańszczyzny, czyli – stosując nowszą terminolo-
gię – punktozę. Równocześnie trzeba pamiętać, że we wszelkich badaniach z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych sukces zależny jest od akceptacji ze strony 
ludzi, których dotyczyć ma nasze działanie, przy czym najbardziej oczekiwaną jest 
postawa współpracy [patrz Babbie, 2008] i liczne prace innych autorów). „Chcę” 
brzmi egocentrycznie i zbyt mało emocjonalnie, „będę” to fałszywa pewność siebie, 
a przecież przystępując do badań naukowych zawsze liczyć musimy się z możliwością 
porażki, koniecznością cofnięcia się, by szukać innych, bardziej adekwatnych (soft?) 
procedur. PRAGNĘ zawiera wszystko – i nasze zaangażowanie emocjonalne i ot-
warcie na drugą osobę, oczekiwanie współpracy w działaniach społecznych i nasze 
wewnętrzne rozterki, niepewność badacza.

Ale zdanie jest czymś więcej niż prostą sumą słów, podobnie jak synteza to więcej 
niż suma składowych. Z naszego zdania implicite wynika, że zamierzone procedury 
badawcze mogą mieć perspektywicznie charakter rozwojowy. Mogą one przynieść 
konkretne efekty praktyczne, co jest obecnie stawiane jako bardzo istotna wskazówka 
przy opracowywaniu KRK, kart przedmiotów itd. Ponadto, jeśli nawet na pierwszym 
etapie, przystępując do procedury całowania, mamy organizacyjnie do czynienia 
tylko z typowym klastrem, to istnieją realne szanse, że perspektywicznie dojdzie do 
podejmowania nowych zadań i powstania typowego, trwałego konsorcjum, co było 
modelem uprawiania nauki tak silnie lansowanym przez kolejnych ministrów Nauki 
(i Szkolnictwa Wyższego): prof. dr hab. Michała Kleibera, prof. dr hab. Barbarę Ku-
drycką, prof. dr hab. Jarosława Gowina. 

Zatem proszę Was: nie zapominajcie tego metodycznego przesłania i starajcie się 
– jak najczęściej – wdrażać je w życie. Wprowadzenie jest konieczne, ale nie może 
być zbyt długie: 

PRAGNĘ CIĘ CAŁOWAĆ AŻ DO ŚWITU.
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