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Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu chcia³bym zwróciæ uwagê na niezwykle

wa¿ny list biskupów polskich do wiernych, zatytu³owany: „Bezcenne dobro jêzyka ojczystego”. Bêdzie
on czytany w koœcio³ach w niedzielê, 17 stycznia bie¿¹cego roku. Biskupi przypominaj¹, ¿e jêzyk to bez-
cenne dobro ka¿dego narodu. „Wyra¿a siê w nim jego zbiorowa pamiêæ, tradycja, historia i kultura. Jê-
zyk jednoczy naród, pozwala budowaæ jego moraln¹ si³ê i trwaæ mimo zmiennych kolei losu. Jako
synteza wartoœci narodowych stanowi podstawê to¿samoœci narodu”.

Episkopat dziêkuje ludziom kultury, którzy „dbaj¹, by ich zamys³ i myœl zosta³y oddane w piêkny, za-
chwycaj¹cy sposób, buduj¹cy przestrzeñ wzajemnego ubogacenia i dobra”. S³owa podziêkowania bis-
kupi kieruj¹ tak¿e do polonistów i bibliotekarzy. Z uznaniem odnosz¹ siê do plebiscytu „Mistrz mowy
polskiej”, Dyktanda Ogólnopolskiego oraz kampanii spo³ecznej „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Dostrze-
gaj¹ te¿ kap³anów, którzy przekazuj¹c S³owo Bo¿e, troszcz¹ siê tak¿e o jêzykowe piêkno przekazu.

Biskupi z ubolewaniem zauwa¿aj¹, ¿e wraz z rozwojem kultury masowej nasili³y siê w ostatnich la-
tach zjawiska degradacji kultury i jêzyka polskiego. „Zubo¿enie jêzyka obserwujemy u dzieci i m³odzie-
¿y, u doros³ych i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy siê z nim na ulicy i w tramwaju,
w szkole i w pracy, w gazetach i ksi¹¿kach, w teatrze i w programach rozrywkowych” – wyliczaj¹ biskupi.
Dodaj¹, ¿e szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem jest wulgaryzacja jêzyka i lekcewa¿enie kultury naro-
dowej poprzez ukazywanie w sposób karykaturalny tradycji narodowej.

Nawi¹zuj¹c do trudnych momentów w dziejach Polski, biskupi podkreœlaj¹ zas³ugi Koœcio³a, który
ponad granicami zaborów jednoczy³ Polaków przez tê sam¹ wiarê, kulturê religijn¹ i jêzyk. Dodaj¹ te¿,
¿e skuteczn¹ broni¹ w walce o duchow¹ suwerennoœæ Polaków sta³a siê wybitna twórczoœæ polskich ro-
mantyków, pozytywistów i twórców M³odej Polski.

„Nasz naród – jak mówi³ w UNESCO Jan Pawe³ II – przetrwa³ najstraszniejsze doœwiadczenia dziejów;
wielokrotnie skazywany na œmieræ pozosta³ przy ¿yciu i pozosta³ sob¹ poœród rozbiorów i okupacji w opar-
ciu o w³asn¹ kulturê, która okaza³a siê silniejsz¹ potêg¹ od tych, które chcia³y j¹ zniszczyæ” – pisz¹ biskupi.

Jak podkreœlaj¹ biskupi, niezrównanym mistrzem polskiej mowy by³ papie¿ Jan Pawe³ II. Zachêcaj¹,
by mówienie na co dzieñ piêknym jêzykiem polskim sta³o siê trosk¹ wszystkich, a szczególnie osób pub-
licznych na ka¿dym poziomie i stanowisku.

W swoim liœcie biskupi zawarli apel do wszystkich Polaków, w kraju i za granic¹, aby zaanga¿owali
siê w inicjatywy zmierzaj¹ce do obrony kultury i piêkna polszczyzny. „Jego motywacj¹ powinno byæ po-
czucie godnoœci osobistej, szacunek dla samego siebie, dla naszych bliŸnich, dla kraju ojczystego i jego
kultury, która ujmuje i budzi uznanie poznaj¹cych j¹ cudzoziemców”.

To nie pierwszy list biskupów, w którym podnosz¹ kwestiê troski o jêzyk ojczysty. W 1969 r. powsta³
„List Episkopatu na œwiêto Chrystusa Króla «Spo³eczna krucjata mi³oœci» jako «krucjata dobrego s³o-
wa»”. Biskupi sformu³owali w nim zasady z zakresu „mi³oœci w mowie”: 1. Bêdziemy wierni danemu s³o-
wu. 2. Bêdziemy mówiæ prawdê. 3. Stañmy na stra¿y naszego jêzyka i kultury s³owa. 4. Bêdziemy
z ka¿dym rozmawiali przyjaŸnie. 5. Bêdziemy mówiæ o innych tylko ¿yczliwie. „Mi³oœæ domaga siê, abyœ-
my zwracaj¹c siê do bliŸnich, u¿ywali s³ów czystych i kulturalnych, oddaj¹cych piêkno mowy ojców na-
szych” – pisali biskupi. Zachêcali, by wydaæ walkê wulgarnym s³owom, przekleñstwom, a tak¿e, by
unikaæ „wojny s³ów” z otoczeniem.

Panie Ministrze, wiem, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ¿ywotnie zaintereso-
wane wszelkimi inicjatywami s³u¿¹cymi kulturze jêzyka polskiego, dlatego zwracam uwagê na list bis-
kupów, aby wspó³praca z Koœcio³em w tym dziele by³a jeszcze owocniejsza.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




