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Age discrimination
Felieton ABBY pt. Młodym być i więcej nic... („PAUza Akademicka” 123) świetnie chwyta byka za rogi.
W USA, od kiedy Prezydent Ronald Reagan urzędował
mając blisko 80 lat, zerwano z ograniczaniem wieku, przynajmniej na uczelniach stanowych. Bo jakże wymagać ograniczeń
w pracy z uwagi na wiek w „podległych” placówkach, skoro
„szef” jest w podeszłym wieku.
Na moim uniwersytecie w tym roku dopiero odszedł
na emeryturę w wieku 84 lat prof. Paul Maier, świetny historyk,
który przepracował na uniwersytecie 51 lat.
Oczywiście, profesorowie w tym wieku unikają prac
jako kierownicy katedr czy dziekani lub rektorzy, choć i ta droga nie jest przed nimi zamknięta. Z tym, że w USA na ogół
do administrowania garną się profesorowie o zmyśle organizacyjnym i po „zakończeniu” kariery naukowej. Bowiem nie da się
jej kontynuować w administracji.
Zresztą wspominanie wieku w tej czy innej formie jest
w USA nawet karane jako age discrimination. Poszkodowany
może dochodzić wysokiego odszkodowania. W życiorysie nigdy
nie podaje się daty urodzenia, chociaż inne daty, jak ukończenia szkoły, łatwo wskazują na prawdopodobny wiek. Rozmowa
na temat wieku z kimkolwiek na uczelni należy do braku taktu.

„Młodzi” fizycy i matematycy, w tym polscy, skonstruowali
bomby – atomową i wodorową, ale gdy byli „starsi” i „mądrzejsi”
protestowali przeciwko ich użyciu w ramach ruchu Pugwash
i nawet dostali za to Pokojową Nagrodę Nobla. Nie ma racji znany amerykański futurolog Ray Kurzweil, gdy twierdzi,
że człowiek zmieni się w inne „stworzenie” z chwilą gdy komputery będą szybciej myślały od człowieka. Może będą szybsze,
ale czy mądrzejsze?
Dobrym przykładem służy Jean-Jacques Rousseau,
który – gdy współ-wydał encyklopedię i trochę dorobił się –
sprzedał zegarek, bowiem uważał, że zegarek służy biednym,
a on przecież już takim nie był. Obecna moda na telefony komórkowe, zwłaszcza wśród młodych wcale nie oznacza, że są
lepiej poinformowani, a przez to... mądrzejsi. Być może jest
nawet przeciwnie, z uwagi na chaos informacyjny w jaki się
wdali.
Co do mnie, numer mojej komórki zna tylko moja żona.
Myślę bowiem podobnie, jak stary francuski filozof...
Andrew Targowski
Western Michigan University

Życie według Adama Korpaka

Kiedy pamięć zawodzi
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