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Marek Dyżewski 

 

RANGA KULTURY  
 

W WYMIARZE CHRZEŚCIJAŃSKIM I NARODOWYM 
 

 Magnificencjo –  Ojcze Rektorze, 
 Magnificencjo – Ojcze Założycielu tej Uczelni, 
 Ekscelencje – Księża Biskupi, 
 Dostojni goście, 
 Szanowna Profesuro, 
 Droga Młodzieży. 
 

 Polski historyk sztuki, Jacek Woźniakowski w tytule swej książki postawił 

pytanie: Czy kultura jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna? Czy do zbawie-

nia, o tym wie tylko Sędzia Najwyższy. My natomiast na pytanie o znaczenie kultury 

możemy odpowiedzieć: tak, kultura jest człowiekowi potrzebna, bowiem to dzięki 

kulturze „w człowieku rodzi się człowiek”.   

 Nam ludziom nie wystarczy narodzić się z łona matki. Tym właśnie różnimy 

się od innych istot, iż one od razu, od pierwszych chwil ich życia, są tym, czym mają 

być, my zaś zjawiamy się na świecie w stanie „niegotowości” i z wielkim trudem 

musimy dopiero stawać się  tym, czym winniśmy być. Jak temu sprzyjać? Jak budo-

wać człowieka w człowieku? Wychowywać. Trzeba człowieka wychowywać: we-

dług Prawdy, Dobra i Piękna.  

 Cyceron, który stworzył pojęcie kultury, rozumiał wychowanie jako swego ro-

dzaju uprawę. Dostrzegł, że tak jak możliwa jest cultura agri –  uprawa roli, tak też 

możliwa jest cultura animi – uprawa ludzkiego ducha. 

 Z takiej uprawy ducha rodzi się człowiek. Rodzi się także ludzka zbiorowość, 

rodzi się naród. Rodzi się i trwa – wbrew najbardziej niesprzyjającym okoliczno-

ściom. „Jestem synem narodu – mówił w UNESCO św. Jan Paweł II – narodu, 

który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez 

sąsiadów skazywany na śmierć, ale pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował 

własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji suwerenność jako naród 
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– nie w oparciu o jakiekolwiek środki fizycznej potęgi, ale w oparciu o własną kul-

turę”. 

 Fakt, że na tekście traktatu wersalskiego jak premier rządu przywróconej do 

życia Rzeczypospolitej składał podpis światowej sławy artysta, Ignacy Jan Paderew-

ski, miał symboliczną wymowę. Bo to właśnie dzięki wielkim twórcom naszej kul-

tury naród przetrwał noc niewoli i wyszedł z niej nawet duchowo wzmocniony. 

 Swoistym dziękczynieniem wobec polskich Królów-Duchów było zainicjowane 

przez Józefa Piłsudskiego sprowadzenie z Francji prochów Juliusza Słowackiego i 

złożenie ich wśród grobów królewskich w Wawelskiej Katedrze. Przemówienie, 

jakie na tej uroczystości (28 czerwca 1927 roku) wygłosił marszałek, wywarło na 

zebranych wstrząsające wrażenie. Mówił: „Słowacki idzie. Idzie między Władysła-

wy i Zygmunty, idzie między Jany i Bolesławy. Idzie nie z imieniem, lecz z nazwi-

skiem, świadcząc także o wielkości pracy i wielkości ducha Polski. Idzie, by prze-

dłużyć swe życie, by być nie tylko z naszym pokoleniem, lecz i z tymi, którzy na-

dejdą. Idzie jako Król-Duch”.  

 Skończywszy przemówienie marszałek Piłsudski zwrócił się do oficerów 

otaczających trumnę wieszcza ze słowami: „W imieniu rządu Rzeczypospolitej po-

lecam panom odnieść trumnę do krypty królewskiej – by królom był równy”. 

 W całej historii minionego stulecia nie ma chyba dla nas dnia bardziej prze-

łomowego niż drugi dzień czerwca 1979 roku. Papież-Polak pierwszy dzień w Oj-

czyźnie. Msza św. w centrum stolicy. Z wszystkiego, co mówił i jak mówił, z każdej 

jego myśli, każdego gestu, emanowało niezwykłe piękno – piękno polskiej kultury, 

która przez Niego przemawiała do nas z całą potęgą. Wszystko, co w niej najcen-

niejszego, co wytworzone zostało przez tysiąc lat, ześrodkowało się w sercu i umy-

śle polskiego papieża. Uwewnętrzniwszy jej skarby, cudownie ją uosabiał. Sam jawił 

się jako arcydzieło polskiej kultury. 

 I to jej wyśpiewał pieśń dziękczynienia 3 czerwca na wzgórzu Lecha w 

Gnieźnie wobec zgromadzonej młodzieży: „Te słowa mówi do Was człowiek, który 

swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literatu-
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rze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom chrze-

ścijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom”. 

 Rzecz znamienna: im wybitniejszy jest człowiek, tym głębszą ma świado-

mość swego długu wobec ojczystej kultury. Adam Mickiewicz pisał do Joachima 

Lelewela: Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie, a ono jest wyssane w macierzystym chle-

bie. 

 Ojciec Święty, mówiąc do młodzieży, chciał właśnie „spłacić dług, jaki za-

ciągnął wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od „Boguro-

dzicy”. Przy tej okazji ukazał wagę owej pieśni dla naszych dziejów i dla kształtu 

naszych dusz. „Bogurodzica” to nie tylko „najstarszy pomnik polskiej literatury, to 

także wyznanie wiary, to polskie Credo, to nasza katecheza, to dokument chrześci-

jańskiego wychowania”, które sprawiło, że nawet drobne przejawy życia codzien-

nego miały w Polsce wymiar religijny. 

  Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
  Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
  dla darów Nieba ... 
     Tęskno mi, Panie... 
  Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
  Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, 
  „Bądź pochwalony!” 
     Tęskno mi, Panie... 

 Tak widział Polskę Cyprian Norwid. 

 A jaka Polska ukazała się, gdy następca apostołów, syn tej ziemi, kierował do 

rodaków wielkie słowa? „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez 

Chrystusa”. – Huragan braw. „A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca 

zrozumieć bez Chrystusa”. – Znów: grzmot braw niosących się przez cały Plac 

Zwycięstwa i z otwierających się do niego ulic. „Nie można też bez Chrystusa zro-

zumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i 

przechodzą przez tę ziemię”. Gdy brawa są zbyt słabe, by dać wyraz uniesieniu 

serc, milionowa rzesza odpowiada śpiewem: My chcemy Boga, my poddani, On naszym 

królem, On nasz Pan. Albo: Nie rzucim Chryste świątyń twych, Nie damy pogrześć wiary. Al-

bo: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam. 
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 Tak wstawał naród z kolan. Tak – dotąd zniewalany – odzyskiwał pełnię re-

ligijnej tożsamości. I dawał temu wyraz śpiewając pieśni, których cały majestat od-

słaniał się w świetle słów Ojca Świętego. 

 Mówi się: tak śpiewamy, jak wierzymy. Rzeczywiście: pieśni są wyrazem naszej 

religijności. Lecz przede wszystkim one tę religijność kształtują, gdyż w pieśniach 

Boże prawdy, jawiąc się w blasku piękna, głębiej trafiają do umysłów i serc. 

 A są też pieśni pełniące funkcję wychowawczą: kształcące różne przymioty 

charakteru, w tym umiłowanie Ojczyzny. Szczególne miejsce w skarbcu polskiej 

kultury mają pieśni, w których dwie służby: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie ściśle się 

z sobą łączą. 

 Ileż to razy rycerstwo polskie ruszało do boju z „Bogurodzicą” na ustach. 

Wierni tej tradycji, konfederaci Barscy, walcząc w obronie Ojczyzny i wiary ojców 

śpiewali: 

  Nigdy z królami nie będziem w aliansach, 
  Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, 
  Bo u Chrystusa my na ordynansach – 
  słudzy Maryi. 
 
 Bój pod tak świętymi sztandarami dawał Polsce sławne zwycięstwa. Victoria 

wiedeńska roku w roku 1683 ocaliła przed katastrofą Europę i chrześcijańską kultu-

rę. Komunikat, jaki o tym zwycięstwie przesłał papieżowi Innocentemu XI jego 

sprawca, król Polski, Jan III Sobieski, był ujętym w trzy słowa wyznaniem wiary. 

Wiary jego i polskiego rycerstwa. Słowa owe nawiązywały do wieści przesłanej nie-

gdyś przez Cezara: Veni – Vidi – Vici. (Przybyłem – Ujrzałem – Zwyciężyłem). Polski 

monarcha pisał zaś: Venimus – Vidimus – Deus Vicit. (Przybyliśmy – Ujrzeliśmy – Bóg 

zwyciężył). 

 Deo et Patrie. Trudno wyliczyć pieśni, w których te dwie nuty się z sobą 

splatały. Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą. Cudowna kolęda Francisz-

ka Karpińskiego zabrzmiała po raz pierwszy na pasterce roku 1792, gdy ważyły się 

losy Polski. Wiatr historii, który przez kolejne stulecia wiał przez tę kolędę, i inne 
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pieśni o Narodzeniu Pańskim, nadawał im coraz to nowy słowny kształt, coraz to 

nowe oblicze, tyleż religijne, co patriotyczne. 

 Gdy zaś szło o bój w obronie Ojczyzny, niemal zawsze pieśń była głosem 

słanym ku niebu. W hymnie Armii Krajowej autorstwa wybitnego humanisty, Ka-

zimierza Kumanieckiego, brzmi apel: 

  Naprzód do boju żołnierze 
  Polski podziemnej. Za broń! 
  Boska potęga nas strzeże, 
  Woła do boju was dzwon. 
   

  Godzina pomsty wybija 
  Za zbrodnie, mękę i krew. 
  Do broni! „Jezus Maryja!” 
  Żołnierski woła nas zew! 
 
 W tym kontekście wart przypomnienia jest epizod z Powstania Warszawskie-

go. Andrzej Romocki, dowodząc kompanią „Rudy” batalionu „Zośka”, jako jedyny  

wyprowadził swój oddział ze Starówki nie kanałami, ale „wierzchem”, przez Ogród 

Saski, dosłownie pod bokiem stacjonującej tam dywizji Ericha von dem Bacha. By-

ła noc. Polscy powstańcy wzięli żołnierzy Rudego za Niemców. Ktoś otworzył 

ogień. Romocki krzyknął: „Nie strzelać! Idą polskie oddziały ze Starówki: Baon 

Zośka. Niech żyje Polska!”. Zdjąwszy hełmy, jak zwykle odśpiewali słowa harcer-

skiej modlitwy: 

  O Panie, Boże nasz, 
  W opiece swej nas miej. 
  Harcerskich serc ty drgnienia znasz, 
  Nam pomóc zawsze chciej. 
 

  Wszak Ciebie i Ojczyznę  
  Miłując – chcemy żyć, 
  Harcerskim prawom w życia dniach 
  pragniemy wiernym być. 
 
 Oto postawa ludzi wiary, ludzi miłujących Ojczyznę. 

 Ta miłość, „święta” – jak pisał biskup Krasicki – miłość, którą „czują umysły 

poczciwe”, jest w naszej kulturze jedną z główny cnót. 
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 Mądry Cyceron uczył: Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość 

wszystkiego zawarła w sobie Ojczyzna. 

 Kto zwie straceńcami młodzieńców z Powstania ten nie wie, że im przyświe-

cał wers z pieśni Horacego: Dulce et decorum est pro patria mori (Słodko i zaszczytnie 

jest umrzeć za Ojczyznę). Słowa z Ewangelii św. Jana: Nie ma większej miłości od tej,  

gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (Jan 15,13) nadają ofierze bohaterów Po-

wstania wymiar sakralny. 

 Kilka dni temu w Katedrze Wawelskiej uroczyście obchodzono dwusetną 

rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. W poruszającej homilii arcybiskup Marek 

Jędraszewski przypomniał, że ojczyznę definiują trzy elementy – ziemia, kolejne poko-

lenia ludzi ją zamieszkujących oraz dzieje. 

 Ziemia. Jak ją miłować i jak czcić – dał przykład polski papież. Widzę w pa-

mięci ów gest, na początku jego pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny. 

Zszedłszy ze stopni samolotu klęka na ziemi i składa na niej pocałunek. 

 Tak też rozpoczął swą misję jako młody kapłan. Do miejsca, gdzie został 

posłany, szedł pieszo wśród łanów zbóż. „Pamiętam” – pisał we wspomnieniach –  

„że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii w Niegowici uklękną-

łem i ucałowałem ziemię”.  

 W ostatnich chwilach pierwszej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty żegnał 

się z nami słowami: „Całuję tę Ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje ser-

ce”. A po dwunastu latach, objaśniając w Kielcach wagę słów „Czcij Ojca swego i 

Matkę swoją”, wyraźnie poruszony wołał: „To jest moja Matka ta Ziemia! To jest 

moja Matka ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!” 

 Mieczysław Kotlarczyk, który uczył Karola Wojtyłę sztuki żywego słowa, w 

swych pismach przywołał wydarzenie mówiące o tym, jak silnie mogą odczuwać to 

braterstwo ludzie zamieszkujący tę samą ziemie, mający wspólne dzieje i wychowani 

na tych samych arcydziełach kultury. 

 „Przenieśmy się na moment” – pisze Kotlarczyk – „do carskiej Rosji w 

dniach I wojny światowej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pośród naszej polskiej 
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emigracji w Moskwie, w Polskim Teatrze przy Twerskim Bulwarze. Grają Dziady 

drezdeńskie. Dramat się zaczyna. Artyśli-guślarze wyczarowują wobec skupionej 

widowni Mickiewiczowską wizję naszego martyrologium. Dramat kończy się wi-

dzeniem Księdza Piotra. (..) Kurtyna zapada; tylko że jakoś nikt z miejsca nie rusza; 

rzecz trwa dalej – bo oto na proscenium zjawia się Ksiądz Piotr – Juliusz Osterwa i 

do głębi wzruszonym głosem podejmuje Litanie pielgrzymską z Mickiewiczowskich 

Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego: 

 Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy barskich poległych za wiarę i 

wolność – wybaw nas, Panie! 

 Przez męczeństwo dwudziestu tysięcy obywateli Pragi wyrżniętych za wiarę i 

wolność – wybaw nas, Panie! 

 Przez męczeństwo młodzieńców Litwy zabitych kijami, zmarłych w kopal-

niach i na wygnaniu –  wybaw nas, Panie! 

 Na widowni robi się kamienna cisza (nie zapominajmy, że dzieje się to tuż 

pod bokiem carskiego Kremla). Osterwa tymczasem dochodzi do tych pamiętnych 

słów: „O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej – prosimy cię, Panie!” –  

i wtedy dzieje się rzecz niesłychana. Chyba od czasu prapremierowego Wesela nie 

przemówiła ze sceny polskiej może jeszcze nigdy potęga słowa w sposób bardziej 

przejmujący i sugestywny. Na obcy bruk rzucona pielgrzymia Polonia, magią słowa 

wyzwolona, zrywa się z miejsc i w ściany teatru moskiewskiego uderza powtarza-

nym coraz silniej wstrząsającym wołaniem: „O niepodległość, całość i wolność Oj-

czyzny naszej – prosimy Cię, Panie!” 

 Wspominając po latach to niepowtarzalne przeżycie jako naoczny świadek, 

powie Stefan Jaracz: „Teatr przestał wówczas być teatrem i stał się Kościołem, 

wszyscy aktorzy skupieni na scenie oraz publiczność na widowni szlochali bezu-

stannie. Także Osterwa nie mógł opanować wzruszenia i łzy strumieniami spływały 

mu po twarzy”. 

 „Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie” – 

mówił św. Jan Paweł II do młodzieży w Gnieźnie. „I tak jest do dzisiaj. Inspiracja  
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chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości artystów. Kultura pol-

ska stale płynie szerokim nurtem natchnień, mających swoje źródło w Ewangelii”. 

 To prawda. Muzyka Henryka Góreckiego i Wojciecha Kilara sięga duchowej 

głębi i wznosi się na szczyty piękna w ich dziełach sakralnych. Zarazem mówi ona 

wiele o polskiej duszy, będąc zwierciadłem naszego przeżywania wiary i naszej po-

bożności. Gdy w obecności Ojca św. w rzymskiej auli św. Pawła zabrzmiała Kila-

rowska Missa pro pace, wzruszony Ojciec św. powiedział: „Majestatyczna prostota i 

piękno zakorzenione w chrześcijańskiej tradycji. I wyrastające z tej tradycji piękno 

polskiego ducha”. 

 Gdy otwierając kolejny rok akademicki śpiewamy: Vivat Academia! Vivant pro-

fesores! Niech żyje akademia wraz z jej profesorami!, warto postawić sobie pytanie: Jaka to 

winna być jak akademia? I jak najlepiej służyć może narodowej kulturze? 

 Na spotkaniu ze społecznością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na 

Jasnej Górze w roku 1979 Jan Paweł II przypomniał, że „uniwersytet spełnia swój 

cel, gdy (..) prowadzi do tego”, że w jego kręgu „rozwija się człowiek, że się wyzwa-

la jego wszechstronny potencjał duchowy. Potencjał umysłu, woli i serca. (..) Uni-

wersytet – mówił Ojciec Święty – jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury. Zachodzi 

tylko obawa, czy to arcydzieło nie ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu, i to w 

wymiarze globu”. 

 W latach osiemdziesiątych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych miał 

miejsce głośny w środowisku akademickim spór o model kształcenia uniwersytec-

kiego. Co powinno być jego celem? Czy tylko „przygotowanie do życia w świecie 

nowoczesnej wiedzy i techniki”, czy również: „przygotowanie do życia w świecie 

kultury”. Czy w cywilizacji informatycznej, która wysuwa roszczenie do całkowite-

go wzięcia w posiadanie umysłu człowieka, może być miejsce na Homera? 

 Filozof AlLan Bloom w książce „Umysł zamknięty” dowodził, że człowiek, 

któremu obce są „Wielkie Księgi”, człowiek, który nie przeszedł przez „lekcję” Bi-

blii, mitologii, Homera, Platona, Dantego, Szekspira czy Goethego, przestaje być 

człowiekiem, jakiego formowała kultura w ciągu minionych trzech tysięcy lat. Taki 
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człowiek przestaje być zdolny do „Wielkiej Rozmowy”, jaką poprzez „Wielkie 

Księgi” prowadzili dotąd ci, którzy są, z tymi, którzy byli. Nie rozumiejąc języka 

„Wielkich Ksiąg”, taki człowiek w świecie kultury staje się cudzoziemcem. 

 Wielkie Księgi. Niechaj ów termin oznacza dla nas kanon dzieł – nie tylko 

sztuki słowa. Także muzyki, malarstwa, rzeźby. architektury, teatru, filmu, każdej 

ekspresji artystycznej, która tworzy w nas „to, co ludzkie”.  

 Znamiennie brzmi podtytuł, jaki zapowiada treść słynnej, wydanej w roku 

1987 książki Blooma: O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i 

zubożyło dusze dzisiejszej młodzieży. 

 Duchowe zubożenie stało się skutkiem odcięcia tej młodzieży od kulturowe-

go dziedzictwa, od tradycji. A wielki Norwid uczy: Wiedz, że to przez tradycję wyróżnio-

ny jest majestat człowieka od zwierząt polnych. A ten, co od sumienia historii się oderwał dziczeje 

na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę zamienia się. 

 Słowo „tradycja” wzięte od łacińskiego czasownika tradere ma dwojaki sens.  

Jako rzeczownik oznacza cały skarbiec kultury przekazany nam przez minione poko-

lenia. A jako czasownik tradycja oznacza sam proces tego przekazywania. Takie wła-

śnie proces dzieje się w tej toruńskiej uczelni. 

 Powiem więc jeszcze raz: Vivat Academia! Vivant Profesores! Niech żyje ta aka-

demia wraz z jej profesorskim gronem!  

 Bo tutaj chlebem macierzystej kultury karmi się młodzież. 

 Tutaj otwiera się jej serca na trzy głosy, jakimi śpiewa swą pieśń kultura: na 

Piękno, Prawdę i Dobro. 

 Tutaj wdraża się wychowanków do służby narodowej kulturze, rozumianej 

jako przekazywanie jej dóbr z pokolenia na pokolenie i przyczynianie się do jej roz-

woju. 

 Tu wreszcie z całą gorliwością realizowany jest testament św. Jana Pawła II 

wyrażony jego słowami, jakie kierował do zgromadzonej w Gnieźnie młodzieży. 

„Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! 
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Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Po-

mnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom”.  


