
 

 

 

Poznań-Warszawa, 21. lipca 2022 r. 

 

Czcigodny Laureacie 

 

Pisałeś w swym wierszu: 

 

Więc rzeźbię w tym, co trwałe: w zawiści 

ludzi małych, w tchórzostwie 

zwykłych zjadaczy chleba 

i w niepamięci wszystkich, wszystkich nas 

 

Słowa te streszczają istotę Twojej twórczości, w której podejmujesz sprawy i idee 

najważniejsze dla narodowej wspólnoty. Nie schlebiasz, nie uspokajasz, nie usypiasz, lecz 

budzisz, prowokujesz, uzmysławiasz wartość dziedzictwa i ciężar zobowiązań. Posługując się 

tytułami części Twojej wielkiej syntezy Źródła. Z dziejów myśli polskiej, można 

scharakteryzować zapisane przez Ciebie strony jako nieustanny, żywy dialog z budowniczymi 

nadpowietrznych katedr i rycerzami toczącej się od wieków walki. Sprawiasz, że znów są 

wśród nas obecni, nie pozwalają o sobie zapomnieć, stają się aktywnymi uczestnikami 

współczesnych dążeń do niepodległości. Jesteś jednym z najwierniejszych i najbardziej 

odpowiedzialnych „strażników niewidzialnych arsenałów” i niestrudzonym „tłumaczem 

narodowych testamentów”.  

W Roku Romantyzmu Polskiego pragniemy uhonorować Ciebie jako wybitnego 

znawcę tej tradycji i jej autentycznego kontynuatora. Przekonujesz bowiem, że słowa 

Mickiewicza, Słowackiego, Norwida są nie tylko trwałą częścią narodowego depozytu i 

uniwersalnego dziedzictwa ludzkości, ale też źródłem autentycznej inspiracji, z którego dziś 

czerpać można duchową energię i niegasnące piękno. Romantycy – wyjaśniasz – uczą, jak 

stawać się i być człowiekiem oraz jak istnieć jako naród. Odczytujesz i nam przekazujesz ich 

lekcję autentyczności, wolności i wielkości. A po romantykach wskazujesz i próbujesz 

zrozumieć kolejnych nauczycieli, mistrzów, przewodników: Józefa Piłsudskiego, Zbigniewa 

Herberta, św. Jana Pawła II. Od dawna też z pietyzmem czuwasz nad pamięcią o tych, którzy 

mieli zostać zapomniani: o uczestnikach powstania antysowieckiego po 1945 roku. 



Przypominając o bohaterach, nie pozwalasz, by zapomniano o zdrajcach i kolaborantach, o 

uczestnikach odrażających „czerwonych mszy”.  

Twoja biografia stanowić może pod wieloma względami punkt odniesienia. Płaciłeś 

wysoką cenę za niezależność myśli i niepodległościowy czyn, byłeś inwigilowany i usuwany z 

pracy, wyszydzany i lekceważony.  

Twoja obszerna i jakże różnorodna twórczość jest dla czytelników potężnym 

wyzwaniem, okazją do odnowienia języka, pamięci i wyobraźni. Wiele Twoich zdań przetrwa 

próbę czasu i świadczyć będzie o skomplikowaniu naszej epoki. Sam może najlepiej 

scharakteryzowałeś swoją metodę twórczą, pisząc: 

 

Nie w brązie, nie w martwym marmurze, 

rzeźbię w tym co żywe – jak życie 

 

Przyjmij naszą wdzięczność, „obrońco królestwa bez kresu i miasta popiołów”, za Twą 

wierność i trud.  
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