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Narodowy „Przewrót Kopernikański”

 Ale jest też w rysunkach Korpaka smutek pochodzący z innej zupełnie dziedziny. 
Pojawia się w tym świecie śmierć, ukazana środkami pochodzącym z naszej głębokiej, tanatycznej 
wyobraźni: to kobieta, której suknia ukrywa szkielet. 

Postacie kobiece pełnią w sztuce rysunkowej Korpaka ważną rolę, a właściwie pełnią wiele ról.
Są piękne i eteryczne, stare i grube, godne pożądania i zgoła odrażające. Kryją też w sobie tajemnicę, 
której nie potrafi przeniknąć nawet bystre oko rysownika.

Kobiety są silniejsze niż mężczyźni, choć może w mniejszym stopniu pozbawione złudzeń, ale też 
świadome swojej siły. Mężczyźni częściej zostają ofiarami: widzimy ich w klatkach, w zamknięciu, 
w sytuacjach bez wyjścia. 

To wszystko co tutaj piszę, jest szybką próbą odtworzenia metaforycznej i aforystycznej warstwy 
sztuki rysunkowej Adama Korpaka. Czyli, inaczej mówiąc, jej przesłania, które bez wątpienia są 
literackie. Ale nie tylko. Kreska artysty jest stanowcza i wyrazista, bardzo zdecydowana. 
Jego rysunki realizują zasady i wymagania maksymalnej ekspresji w sztuce, nie są ulotne, 
impresyjne, choć komentują jakąś wybraną chwilę i sytuację.
 
Nie jestem krytykiem sztuki, więc wolę nie zapuszczać się na niepewne dla mnie tereny. 
Odnajduję w tych rysunkach coś z poczucia humoru i coś z doświadczenia pokolenia, do którego 
sama należę. Z całą jego różnorodnością, ale i smutkiem, dystansem do świata, wrażliwością na 
różne nieuniknione, losowe przypadki.
 
Korpak stara się unikać dydaktyzmu. Namawia nas tylko do bystrego spojrzenia na siebie samych. 

Marta Wyka
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Rys. Adam Korpak

List ministra Włodzimierza Bernackiego – link

Projekt ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim (dalej 
NPK) nie wzbudził aprobaty w środowisku akademickim, szczególnie 
ze względu na pomysł powołania Międzynarodowej Akademii Ko-
pernikańskiej. Głosy krytyczne wskazują m.in. na niejasny stosunek 
tej instytucji do Polskiej Akademii Nauk, a niektóre przypuszczają, 
że jest to krok w kierunku likwidacji PAN. Minister P. Czarnek temu 
zaprzecza, ale W. Bernacki, wiceminister MEiN, pełnomocnik rządu 
do monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauk, 
powiada, że PAN nie ma być zlikwidowany, ale zreformowany, co 
dopuszcza rozmaite interpretacje. Pomijając ten oczywiście funda-
mentalny problem, może warto odnotować, że niewielu komentatorów 

zwraca uwagę na preambułę do zapowiadanej ustawy. Oto fragment 
owego wstępu: „19 lutego 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin 
Mikołaja Kopernika. Natomiast 25 maja 2043 roku przypada 500 rocz-
nica jego śmierci. Owych 20 lat wyznacza perspektywę czasową dla 
wielkiego narodowego projektu, którego celem jest dołączenie polskiej 
nauki do poziomu czołowych centrów naukowych na świecie. [NPK] 
stanie się najwspanialszym pomnikiem, jaki nasze pokolenie może 
– wyrażając swoją wdzięczność – wznieść dzisiaj na cześć Mikołaja 
Kopernika. Myślą przewodnią proponowanego przedsięwzięcia jest 
stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych. Dzięki świeżo-
ści, kreatywności, innowacyjności oraz zaangażowaniu międzynaro-
dowych autorytetów staną się one ośrodkiem o znaczącym prestiżu 
naukowym, a jednocześnie będą silnie oddziaływały w skali globalnej”. 

Zacytowany fragment ujawnia bardzo szczytny zamiar „wiel-
kiego narodowego projektu”, jakim jest „dołączenie polskiej nauki 
do poziomu czołowych centrów naukowych na świecie”. Trudno za-

przeczyć, że gdyby deklarowany cel został osiągnięty, mielibyśmy 
do czynienia z drugim przewrotem kopernikańskim (pierwszy został 
opisany przez T. Kuhna w książce Przewrót kopernikański. Astronomia 
planetarna w dziejach myśli Zachodu; pierwsza część oryginalnego 
tytułu The Copernican Revolution). Nie żartuję, aczkolwiek, aby pol-
ska dołączyła do poziomu czołowych centrów naukowych świata, 
potrzeba, nie tylko, aby pojawiło się w Polsce odkrycie na miarę 
teorii heliocentrycznej, mniejsza o to, czy na cześć jej twórcy czy 
bez tego odniesienia, oraz aby znacząco wzrosła jakość przeciętnej 
produkcji naukowej. Problem jednak w tym, czy jest to realne. Można 
sobie wyobrazić, że jakiś polski matematyk udowodni hipotezę Rie-
manna, archeolog z jakiejś rodzimej uczelni odnajdzie arkę Noego, 
fizyk z naszego kraju dokona syntezy teorii względności i mechaniki 
kwantowej lub filozof znad Wisły zaproponuje coś porównywalnego  
z poglądami Wittgensteina – na pewno byłyby to osiągnięcia najwyż-
szej próby. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ogólny poziom polskiej 
nauki, NPK polega na, mówiąc kolokwialnie, postawieniu wozu przed 
koniem. Autorzy projektu kategorycznie stwierdzają, że będzie tak, 
jak stwierdza preambuła, tj. w przeciągu dwudziestu lat nauka polska 
osiągnie poziom światowy, a stanie się to właśnie dzięki wdrożeniu 
NPK. Wyznaczenie takiego właśnie czasu jest zabawne samo w sobie  
i świadczy o naukoznawczej ignorancji. Preambuła kończy się sformu-
łowaniem: „Dlatego stanowimy niniejszą ustawę”, w którym wyraźnie 
dźwięczy irracjonalna wiara w magiczną moc ustaw – ot, uchwalimy 
ustawę i sprawa załatwiona. 

Fakty są zaś takie. Nauka w Polsce jest niedoinwestowana. 
Nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wynoszą (wraz z środkami 
unijnymi) około 1,2% PKB. Trudno oczekiwać, aby znacząco wzrosły  
w następnych latach z uwagi na gospodarcze skutki pandemii, 
zwłaszcza inflację. Znaczące jest, że w założeniach tzw. Nowego 
Polskiego Ładu w ogóle nie ma mowy o nauce i edukacji. Czołowe po-
tęgi naukowe łożą przynajmniej 3% PKB na badania i ich organizację, 
a 2% jest zalecaną minimalną wielkością w UE, a widać, że daleko 
nam do tego. Do tego dochodzi złe zarządzanie (wystarczy przypo-
mnieć poczynania ministra Czarnka w sprawie ewaluacji czasopism), 
co zresztą potwierdza projekt ustawy o NPK, np. w dziwactwach  
w klasyfikacji dyscyplin naukowych czy lokalizacji poszczególnych ko-
legiów (Nauk Medycznych – Olsztyn, Nauk Prawnych – Lublin, a więc 
w najbardziej znaczących krajowych centrach tych specjalności). 
Nie bardzo wiadomo, jak Międzynarodowa Akademia Kopernikańska  
ma być finansowana i w jakich nakładach. W tej sytuacji opowia-
danie o stworzeniu sieci efektywnych instytucji naukowych, świeżości, 
kreatywności, innowacyjności, zaangażowaniu międzynarodowych 
autorytetów, znaczącym prestiżu naukowym i silnym oddziaływaniu 
w skali globalnej jest rzucaniem słów na propagandowy wiatr. Czas 
pokaże, czy stoi za tym tylko niekompetencja administratorów nauki 
polskiej czy też jakiś ukryty zamiar polityczny, aby całkowicie uzależnić 
świat akademicki od kaprysów dysponentów władzy.

JAN WOLEŃSKI
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