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 Rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar skrytykował 
projekt ustawy „o wolności 
w nauce” autorstwa Minis-
terstwa Edukacji i Nauki. Nie 
podoba mu się, że dokument 
zakłada wyłączenie możliwo-
ści pociągania do odpowie-
dzialności nauczycieli akade-
mickich za głoszenie przeko-
nań religijnych, światopo- 
glądowych lub filozoficznych. 
– Jestem rozczarowany tym, 

że takie stanowisko przedstawia 
rzecznik praw obywatelskich. 
Przecież jest on powoływany 
po to, aby bronić wolności nas 
wszystkich. Wolność wyrażania 
opinii – zwłaszcza na uniwer-
sytetach – jest wartością samą 
w sobie, której trzeba bronić. 
Co więcej, instytuty badawcze, 
szkoły wyższe, środowiska aka-
demickie – to są te miejsca, 
gdzie powinno dochodzić do 
ścierania się poglądów. Niestety, 
ale to już kolejny raz, kiedy to 
prof. Adam Bodnar jest rzecz-
nikiem idei popieranych wy-
łącznie przez lewą stronę sceny 
politycznej. Miejmy świadomość 
tego, że polska nauka stanęła 
w bardzo niebezpiecznym punk-
cie. Jeżeli teraz tego nie po-
wstrzymamy, to w przyszłości 
może być już za późno. 

 Co jest istotą problemu, o 
którym Pan mówi? 
– Środowiska lewicowe prze-

szły do ofensywy. Przyjęły one 
strategię wykorzystywania prawa 
do niszczenia swoich przeciw-
ników. Lewa strona sceny po-
litycznej – nie tylko w Polsce – 
coraz mocniej wykorzystuje pra-
wo do karania naukowców na 
uczelniach tylko po to, żeby im 
zamknąć usta. W ten sposób 
chcą uniemożliwić jakąkolwiek 

debatę o przyczynach, założe-
niach i celach rewolucji kultu-
ralnej. Dążą oni więc do zabicia 
wolnej debaty o sprawach fun-
damentalnych, które wpływają 
na całe społeczeństwa. 

 RPO w piśmie skierowanym 
do ministra prof. Przemysława 
Czarnka wyraża obawy, że 
proponowane zmiany mogą 
doprowadzić do tego, że ludzie 
nauki będą głosić tezy ob-
raźliwe dla m.in. środowisk 
lgbt i nie zostaną ukarani. 
– Adam Bodnar w tym przy-

padku stosuje argumentację 
całkowicie chybioną. Trudno 
mi sobie wyobrazić, żeby ktoś 
– ze względów religijnych – ob-
rażał drugiego człowieka. Sięg-
nijmy do słownika. „Obraźliwe” 
to znaczy ‘uwłaczające komuś, 
ubliżające czy np. znieważające 
kogoś’. W tej sytuacji trudno 
sobie wyobrazić, żeby komisja 
dyscyplinarna nie reagowała. 
Gdyby to z jakichś powodów 
nie zadziałało, to zawsze po-
zostaje możliwość skierowania 
sprawy na ścieżkę prawną i 
przekazania słów tej czy innej 
osoby pod ocenę sądu. Bez 
względu na to, gdzie jesteśmy 
obrażani – na uczelni, w miejscu 

pracy czy na ulicy – to mamy 
do tego prawo. Każdy z nas 
ma prawo obrony swojego do-
brego imienia przed sądem. 
I nigdy nie możemy z tego pra-
wa rezygnować. Jeżeli czujemy 
się pokrzywdzeni, to powinniś-
my dochodzić sprawiedliwości. 
Do udzielania pomocy obywa-
telom powołany jest RPO. 
To on powinien dbać o zacho-
wanie naszych praw i swobód. 
Tymczasem opowiada się za 
systemem w który lewa strona 
jest uprzywilejowana. 

 To nadanie szczególnych praw 
lewej stronie jest już widocz-
nym zjawiskiem? 
– Lewa strona bardzo mocno 

przeniknęła do świata nauki. 
Jej wpływy są bardzo silne i 
sięgają daleko. Teraz jesteśmy 
świadkami zjawiska – znanego 
z przeszłości z systemów totali-
tarnych – tworzenia psychozy 
strachu. W ciągu ostatnich lat 
komisje dyscyplinarne rozpat-
rywały wnioski o ukaranie wy-
kładowców, którzy otwarcie 
prezentują swoje konserwatyw-
ne poglądy. A najbardziej bul-
wersujące w tym jest to, że 
wszczynano wobec nich postę-
powanie dyscyplinarne również 
za słowa wypowiedziane poza 
uczelnią, za teksty publicystycz-
ne. Pamiętamy sprawę prof. 
Aleksandra Nalaskowskiego, 
który został zawieszony w obo-
wiązkach wykładowcy akade-
mickiego po napisaniu i opub-
likowaniu artykułu krytykują-
cego środowiska lgbt. Z kolei 
rewolucjoniści – prof. Magda-
lena Środa czy prof. Jan Hart- 
man – mogą obrażać innych 
ludzi. Z jaką determinacją śro-
dowiska lewackie broniły prof. 
Ingi Iwasiów z Uniwersytetu 

Szczecińskiego, która podczas 
tzw. strajku kobiet rzucała wul-
garne hasła. Okazuje się, że to 
tylko konserwatywna mniejszość 
wśród naukowców nie może 
wyrażać własnych opinii. 

 Pamiętamy sprawę prof. Ewy 
Budzyńskiej. Zarzuty wobec 
niej były absurdalne. Studen-
tom nie podobało się m.in. 
to, że nazywała człowieka w 
fazie prenatalnej dzieckiem. 
Nie miało również znaczenia 
to, że swoje wykłady oparła 
na badaniach naukowych. Ta 
sytuacja dowodzi, że lewej 
stronie nie zależy na rzetelnej 
debacie. 
– Jest tak dlatego, że rewo-

lucjoniści – chociaż mają tak 
ogromne wsparcia zewnętrzne 
– nie mają argumentów. Chęć 
zamykania ludziom ust jest do-
wodem na to, że oni świetnie 
zdają sobie sprawę z tego, że 
hasła, które głoszą, nie wytrzy-
mają konfrontacji z faktami i 
że nie są w stanie wygrać rze-
telnej debaty naukowej – opartej 
na rozumie i twardych danych 
naukowych, a przy tym wolnej 
od emocji. Tymczasem celem 
lewicy jest – pod płaszczykiem 
rzekomej troski o uczucia innych 

osób – wprowadzenie cenzury 
myśli w środowisku akademic-
kim w Polsce. W czym prze-
szkadza im proponowana przez 
resort edukacji i nauki noweli-
zacja ustawy prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce? Ona 
uniemożliwia wyrzucanie ludzi 
z pracy na wyższych uczelniach 
za poglądy. 

 W krajach Zachodu ten pro-
blem jest bardzo poważny. 
Zbrodnią jest m.in. stwier-
dzenie, że płeć jest uwarun-
kowana biologicznie. Ludzi 
karze się za cytowanie Biblii. 
– To jest ostateczny krach idei 

uniwersytetu. Przez wieki były 
to miejsca, gdzie ludzie sprag-
nieni wiedzy i prawdy robili 
wszystko, co mogli, aby poszu-
kiwać odpowiedzi na najbardziej 
fundamentalne pytania. Tam 
próbowano również badać prawa 
natury, chemii czy fizyki. Dzisiaj 
próbuje się przerobić uniwersy-
tety na miejsca szerzenia ideo-
logii. To jest zbrodnia na nauce. 
I teraz lewica walczy z każdym, 
kto chce uniemożliwić jej de-
strukcję systemu nauczania. 

 Dziękuję za rozmowę. 
Rafał Stefaniuk
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