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Dyskusja, jaka rozwinęła się po opublikowaniu projek-
tu ustawy o Międzynarodowym Programie Kopernikańskim,  
a w szczególności liczne protesty wielu poważnych gremiów, 
zachęcają do komentarza. Otóż lektura tych tekstów skłania 
mnie do wniosku, że ataki posunęły się nieco zbyt daleko. 
Poza jednym tekstem profesora Urbańczyka *, który broni mi-
nistra Czarnka, twierdząc, że wprowadza on twórczo w życie 
prawo Kopernika-Greshama (mówiące, że pieniądz gorszy 
wypiera lepszy), widzę wszędzie posądzenie ministra o niecne 
zamiary. A to o chęć efektywnego (a w dalszej perspektywie 
również formalnego) zlikwidowania Polskiej Akademii Nauk, 
a to o zamach na wolność nauki poprzez przyspieszone upo-
litycznienie badań naukowych, a to o przyszłe promowanie  
w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika „jedynie słusznej ideo- 
logii”. Mówi się ponadto o rosnących wpływach lubelskiego 
lobby, które – objąwszy władzę – usiłuje, metodami poza-
naukowymi, uzyskać dominującą pozycję w krajobrazie pol-
skiej nauki. 

Jak słyszałem od przyjaciół, pan minister Czarnek  
w wywiadzie telewizyjnym oraz w Sejmie odciął się niedawno 
od omawianego projektu ustawy. Ponieważ jednak w naszym 
pięknym kraju nikt nie ma do nikogo zaufania, a zaufanie do 
rządu osiąga historyczne minimum, sądzę, że nikt, nawet 
pan minister, nie spodziewał się, że jego słowa, jak również 
zapewnienia innych członków rządu, przekonają sceptyków.

Nie ma się czemu dziwić. Niepokój budzi już data 
1 czerwca, jako proponowany termin wejścia ustawy w życie. 
To pośpiech istotnie szalony i wskazujący, że autorzy pro-
jektu są (byli?) zdecydowani działać szybko i stanowczo, 
bez zbędnych dyskusji i wahań oraz bez zwracania uwagi 
na ewentualne krytyczne opinie zainteresowanych. Dodajmy 
bombastyczny wstęp do projektu, definiujący cel ustawy jako 
ni mniej ni więcej tylko doprowadzenie w 20 lat nauki polskiej 
do poziomu światowego. Postawienie takiego zadania reali-
zuje, co prawda, wezwanie wieszcza, by „mierzyć siły na za-
miary”, ale równocześnie dla wszystkich znających sytuację 
nauki w Polsce musi wydać się niemożliwym do spełnienia 
mirażem. Nie ulega też wątpliwości, że tak wielki cel (nawet 
jeżeli nieosiągalny) wymagał będzie skierowania do nowej 
Akademii ogromnych środków finansowych, co oczywiście 
musi wzbudzać zaniepokojenie innych aktorów działających 
w obszarze nauki.

Nie da się, rzecz jasna, wykluczyć, że sceptycy mają 
rację, mówiąc, iż minister przygotowuje w sekrecie jakieś 

złowrogie plany. Muszę jednak przyznać, że podejrzenia te 
wydają mi się mocno przesadzone, jako że właściwie trudno 
znaleźć dobre, oparte na faktach, argumenty mogące je prze-
konująco uzasadnić. Poruszamy się zatem w sferze przy-
puszczeń. A biorąc pod uwagę, że w naszym kraju nawet 
przestępcy korzystają z klauzuli domniemania niewinności, 
nie można odmówić tego prawa ministrowi, zwłaszcza gdy 
odcina się on publicznie od pomysłu swoich niezidentyfiko-
wanych podwładnych/współpracowników. Nie byłbym zasko-
czony, gdyby cała afera okazała się odbiciem jakichś sporów 
wewnątrz resortu (a może i poza nim), a przeciwnicy mini-
stra wywołali ją, aby go ośmieszyć I skompromitować. Toteż 
środowiska pomawiające ministra o nieszczerość i bezecne 
zamiary stawiają się, chcąc nie chcąc, w roli zwolenników 
teorii spiskowych, poszukujących w każdym zjawisku tajem-
niczego, groźnego i złowieszczego drugiego dna. Buduje się 
w ten sposób obraz, w którym nie ma miejsca na spokojną 
dyskusję i wyjaśnienie, o co naprawdę chodzi oraz jakie są 
prawdziwe przyczyny i cele zdarzeń.

W optymistycznym scenariuszu można sobie przecież 
wyobrazić, że stworzenie nowej instytucji jest potrzebne, 
aby zdobyć polityczne poparcie dla operacji podwojenia 
środków na badania i osiągnięcia w ten sposób finanso-
wania nauki na poziomie 2% PKB, zgodnie z zaleceniami 
Komisji Europejskiej. Gdy to mówię, słyszę, że jestem naiwny, 
przyjaciele podejrzewają, że może przedawkowałem jakieś 
leki, albo miałem wypadek połączony ze wstrząsem mózgu. 
Ale, pytam, kto zabrania pomarzyć?

Sugerowałbym zatem odejście od makiawelicznego 
obrazu działań ministra Czarnka i rozpoczęcie rzeczowej 
analizy sytuacji. Nie da się przecież z góry wykluczyć ze 
strony autorów projektu pewnej dozy dobrej woli. Również 
ludzie zajmujący się nauką winni więc wykazać się dobrą 
wolą. Wobec tego, tymczasowo, zanim poznamy więcej faktów, 
zalecam zawieszenie oskarżeń o nieuczciwość. Myślę, że 
rozsądnie jest postępować tak, jak opisał to dawno temu je-
den z polityków brytyjskiej Labour Party: 

Generosity is part of my character, and I therefore ha-
sten to assure this Government that I will never make an alle-
gation of dishonesty against it wherever a simple explanation 
of stupidity will suffice **.

Co można podsumować, w wolnym tłumaczeniu na 
język polski: JEŻELI GŁUPOTA JEST WYSTARCZAJĄCYM 
WYJAŚNIENIEM, NIE SZUKAJ INNYCH.

ANDRZEJ BIAŁAS

The trouble with the world is that
the stupid are cocksure and the

intelligent are full of doubt
(Bertrand Russell)

W poszukiwaniu źródeł idei 
Narodowego Programu Kopernikańskiego

* Gazeta Wyborcza, 21 IV 2021.
** Antony Jay, LEND ME YOUR EARS, Oxford dictionary of political quotations, str. 183 (Oxford University Press, 2010).
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