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1  Najogólniej kultura, to całokształt dorobku materialnego i duchowego człowieka nagroma-

dzonego w ciągu dziejów, przekazywanego i odbieranego przez kolejne pokolenia. Por. Kultura, 

[w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 188–219.

Kultura jaśniejącą pochodnią 
cywilizacji...

MISJA KULTURY1. 
Naturalnym i koniecznym dla czło-

wieka środowiskiem życia, obok świata 
przyrody, jest świat kultury. Obejmuje 
wszystkie obszary jego aktywności – od 
sfery duchowej po materialną. Znamie-
niem kultury jest jej różnorodność. Sam 
termin używany w różnych znacze-
niach, niesie ze sobą wiele treści i sko-
jarzeń, a posługując się nim ujmujemy 
najczęściej tylko niektóre aspekty jego 
zawartości1. W potocznym rozumie-
niu kultura pojmowana jest najczęściej 
jako określone zachowanie lub zespół 
zachowań człowieka. Mówimy o czło-
wieku kulturalnym, którego cechuje 
znajomość norm moralnych i obyczajo-
wych, towarzyska ogłada, takt i obycie. 
W innym kontekście kultura to różne 
wytwory ludzkiej działalności przeciw-
stawiane wszelkim tworom natury, 
kiedy indziej mówimy o kulturze jako 
różnych formach rozrywki albo łączymy 
ją z odbiorem dzieł sztuki. Instytucjo-
nalne rozumienie kultury polega zaś na 

postrzeganiu jej jako zespołu instytucji 
i dóbr, które służą zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych oraz oddziaływaniu na 
ludzi i środowisko (biblioteki, muzea, 
teatry, sale koncertowe, centra i domy 
kultury, galerie). W obrębie kultury mo-
żemy również mówić o jej odmianach, 
przykładowo: kulturze narodowej, ma-
sowej, subkulturach itd. W obszarze 
kultury zwykło się również wskazywać 
na cztery fundamentalne jej dziedziny: 
naukę (ludzkie poznawanie), moralność 
(odpowiedzialne postępowanie), sztu-
kę (wytwarzanie) i religię. Natężenie 
stopnia kultury jest zależne od poziomu 
aksjologicznego jej zjawisk. Dlatego kul-
tura niesie ze sobą ocenę wartościującą, 
zawierającą uznanie pewnego ładu spo-
łecznego, porządku moralnego, przeciw-
stawiającego się bezprawiu, chaosowi 
i duchowemu ubóstwu. We właściwym 
rozumieniu kultura przybiera zawsze 
konotację wartości pozytywnych. Jest 
przestrzenią tego, co szlachetne, dobre, 
prawdziwe, twórcze, piękne i mądre. 

„Człowiek i tylko człowiek jest sprawcą i twórcą kultury (…) w niej się wyraża i w niej się 
potwierdza. Przez kulturę człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień, wcho-
dzących w skład widzialnego świata; człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest 
właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka”.     
              Jan Paweł II /UNESCO, 2 czerwca 1980/ 

Dr Rafał Czupryk –  L ice u m i  Gimn a z j u m w R z e szow ie
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2  Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980 [w:] Jan Paweł II, Wia-

ra i kultura, Rzym 1986.
3  Rdzeń słowa kultura podobny jest niemal we wszystkich językach zachodnich (cultura, cul-

ture, kultur...) i jest często nieprzetłumaczalne na języki ludów łowieckich, pasterskich i zbie-

rackich. Pojęcie nie posiada żadnego odpowiednika w ponad dwustu językach aborygenów au-

stralijskich,  jak również nie  istnieje w językach Khai  i San  ludów południowej Afryki, których 

powszechnie nazywa się buszmenami. Nie znajdziemy go również w językach ludów plemien-

nych w różnych stronach świata. Termin rozwinął się u  ludów rolniczych i od początku ozna-

czał uprawę ziemi. Prawdopodobnie sami rolnicy zaczęli go używać w kontekście powiązanym 

również z człowiekiem, z rozwojem jego umiejętności. Z biegiem czasu słowo kultura zaczęło 

oznaczać wszystko, co mogłoby być w jakikolwiek sposób „uprawiane” – wszystko co jest poten-

cjalne i co także człowiek może zaktualizować lub przyczynić się do jego zaktualizowania.

Znaczenie istotne kultury (...) polega na 
tym, że jest ona właściwym kształtem 
życia człowieka jako takiego2. By zrozu-
mieć sens kultury potrzebna jest wizja 
kultury budującej człowieka w jego naj-
głębszych wymiarach, związanych ze 
sferą etyczno-moralną oraz wrażliwością 
na uniwersalne wartości prawdy, dobra 
i piękna. Rozwój społeczny jest integral-
nie związany z człowiekiem i dlatego 
rozwój kultury może się odbywać tylko 
przy poszanowaniu prawdy o człowieku 
i jego praw naturalnych. Kultura ma za-
tem jedną wielką misję: czynić lepszym 
świat, budując braterską więź człowieka 
z człowiekiem. 

WARTOŚĆ KULTURY2.  
Pojęcie kultura kształtowało się stop-

niowo, wraz z rozwojem ludzkiej świado-
mości. Podstawą wyodrębnienia stała się 
natura, ze spostrzeżeniem, iż są rzeczy, 
które człowiek potrafi zmieniać, kształ-
tować, czynić innymi w przeciwieństwie 
do tych, na które nie ma wpływu. Kul-
tura objęła wszystkie aspekty ludzkich 
działań mających na celu przemianę za-
stanego świata wraz z człowiekiem i dla 
człowieka. Człowiek, jako byt rozumny 
(animal rationale), poprzez swą świado-
mą i wolną aktywność, zmienia naturę 

i czyni ją sobie poddaną – humanizuje ją, 
zastępując porządek naturalny porząd-
kiem zaplanowanym i przemyślanym. 
Termin kultura pochodzi od łacińskiego 
czasownika colo, colere i obejmuje pole 
semantyczne od zamieszkiwania ziemi 
i jej uprawy aż do kultu religijnego3. 
Pierwotny sens oznaczał: zamieszkiwać 
jakiś teren lub kraj; uprawiać ziemię, 
pole, ogród; uprawiać rośliny i hodować 
zwierzęta; czuwać nad czymś czy nad 
kimś, pielęgnować, troszczyć się; odda-
wać się czemuś z pasją, hołdować cze-
muś czy komuś, angażować się w coś; 
kierować czymś, obsługiwać coś, doglą-
dać czegoś; wyposażać coś, zaopatry-
wać, dostarczać; wychowywać, kształ-
cić, doskonalić duchowo; cenić kogoś lub 
coś, czcić; wielbić, obchodzić uroczyście, 
spełniać święte obrzędy. Ogólnie, z gro-
na wymienionych archetypów, wyłania-
ją się trzy zasadnicze elementy: czynie-
nie zabiegów o wzrost i rozwój czegoś, 
potrzeba kształtowania i wychowania 
oraz podstawa czci i adoracji względem 
kogoś lub czegoś. W rezultacie, kultura 
oznacza tu przede wszystkim czynność, 
odnoszenie się do świata zewnętrzne-
go i ograniczenie się do empirycznego 
świata zjawiskowego. Świat grecki miał 
swój termin, mniej empiryczny a bar-
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dziej „ludzki”, a mianowicie: paidagogia 
(pais – dziecko, ago – prowadzę). Poję-
cie ma następujące pasma semantyczne: 
wychowanie, formowanie; prowadzenie 
do szkoły, uczenie, kształcenie; upra-
wa, hodowla; opiekowanie się kimś lub 
czymś, troska, pielęgnowanie; kierowa-
nie, sterowanie, przewodzenie; leczenie, 
ratowanie, strzeżenie przed niebezpie-
czeństwem; usługiwanie, pomaganie, 
życzliwe towarzyszenie komuś; odzna-
czanie, schlebianie, wysokie wartościo-
wanie. Semantyka łacińska koncentru-
je się na odpowiednim kształtowaniu 
świata, grecka zaś sprowadza się do 
formowania samego człowieka podług 
określonego ideału. Współcześnie należy 
łączyć w całość oba te znaczenia, choć 
jedno i drugie nie ma w sobie wymiaru 
estetycznego lub ma go w ilości jedy-
nie śladowej. Oba pojęcia związane są 
z człowiekiem jako osobą4. 

Pojęcie kultura spopularyzował, wpro-
wadzając do literatury, Marcus Tullius 
Cicero (106-43 p.n.e.). W dziele zatytuło-
wanym Disputationes Tusculanae okre-
ślenie cultura agri, związane z uprawą 
ziemi, użył w sformułowaniu cultura 
animi jako uprawą umysłu, co definio-
wało nową koncepcję filozofii – Cultura 
animi philosophia est. „Kulturo!, czym-
że bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale 
czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś 
pozakładała miasta, ty rozproszonych 
ludzi powołałaś do życia społecznego, 
ty zespoliłaś ich między sobą najpierw 
przez wspólne osiedla, później przez 
małżeństwa, a wreszcie przez wspól-
notę mowy i pisma. Tyś wynalazczynią 
praw, nauczycielką dobrych obyczajów 

i ładu”5. W dalszej części dzieła Cyceron 
pisał: „I podobnie jak pole, chociaż ży-
zne, nie może być urodzajne bez uprawy, 
również i dusza bez nauki. Jedna rzecz 
bez drugiej jest więc bezsilna. Uprawą 
duszy zaś jest filozofia: ona wyrywa 
z korzeniami wady i przygotowuje du-
szę do przyjęcia ziarna, powierza im 
je i, że tak powiem, zasiewa, aby doj-
rzawszy przyniosły jak najbardziej ob-
fite owoce”6. Autor zwrócił uwagę na 
„warunki owocowania ludzkiej duszy”. 
Dobre owoce zależą zarówno od podat-
ności duszy na uprawę (gotowości i chę-
ci kształtowania charakteru) jak i od-
powiedniej uprawy (wiedzy jak należy 
charakter kształtować). Ów ponadczaso-
wy wymiar tej prawdy dociera także do 
człowieka współczesnego, który poprzez 
kulturę może zaktualizować w sobie 
najlepsze cechy (cnoty). Każdy bowiem, 
z natury dobry, gotowy jest stać się lep-
szym. Człowiek potrzebuje kultury du-
szy (animi cultura). „Uprawa człowieka” 
jest zatem szansą wzrostu „człowieka 
w człowieku” na drodze wysiłku kształ-
towania osoby pięknej, która wybierając 
dobro, chce żyć w prawdzie. Dusza ludz-
ka bez kultury pozostaje w stanie niedo-
rozwoju, zarasta chwastami wad – staje 
się, jak mówili Grecy i Rzymianie, duszą 
barbarzyńcy. 

OSOBOWY WYMIAR KULTURY3. 
Człowiek tworząc kulturę, zachowując 

świadomość sensu swego życia, wybie-
ra drogę jego realizowania, w ten spo-
sób także sam staje się kulturą. Poprzez 
kulturę – kultywowanie dóbr i wartości 
naturalnych – ma szansę dojść do praw-

4  Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 402.
5  Rozmowy Tuskulańskie, [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne, t.3, tłum. J. Śmigaj, Warszawa 1961.
6  Tamże.
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7  F. Adamski, Człowiek, wychowanie, kultura, Kraków 1993, s. 176.
8  Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, zob.: http://www.kns.gower.pl/vaticanum/gaudium.htm 
9  F. Adamski, Człowiek, wychowanie, kultura, s. 201.
10  Tamże, s. 71.
11  F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 108.

dziwego i pełnego człowieczeństwa. 
W kulturze, osiąga taki stopień rozwoju 
i poznania, jakiego nie mógłby osiągnąć 
zdawszy się tylko na własne siły. Gdyby 
bowiem można było odłączyć jednostkę 
całkowicie od jej kultury i od jej społeczne-
go dziedzictwa, stałaby się ona głupcem, 
żyjącym we własnym świecie bezkształt-
nych doznań, prymitywniej jednak niż 
zwierzęta, ponieważ zabrakłoby jej już 
przewodnictwa instynktu, który stanowi 
podstawę zachowania się zwierząt. Stąd 
więc wszelka ludzka społeczność, choćby 
najbardziej pierwotna czy barbarzyńska, 
stanowi jakąś kulturę i właśnie proces kul-
turowy czy też tradycja powołuje do życia 
społeczeństwo7. Kultura stanowi zatem 
zorganizowany system życia, zachowania 
społecznego, zgodnego z jej prawami i re-
gułami rozwoju. Obejmuje cały rozwój na-
tury ludzkiej: wiarę, idee, zwyczaje, naukę, 
sztukę, język, wszystko czym człowiek 
doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia 
swego ducha i ciała; stara się drogą pozna-
nia i pracy poddać sam świat pod swoją 
władzę; czyni bardziej ludzkim życie spo-
łeczne tak w rodzinie, jak i w całej społecz-
ności państwowej przez postęp obyczajów 
i instytucji; wreszcie w dziełach swoich 
w ciągu wieków wyraża, przekazuje i za-
chowuje wielkie doświadczenia duchowe 
i dążenia na to, aby służyły postępowi wie-
lu, a nawet całej ludzkości8. Kultura jest 
więc emanacją osoby ludzkiej, jest szcze-
gólnym rodzajem personalizacji rzeczywi-
stości, a więc tworzenia niejako „drugiego 
świata” na obraz człowieka. W dążeniu do 
przemiany rzeczywistości człowiek reali-

zuje swoje fizyczne i psychiczne potrze-
by. Tylko on tworzy kulturę i tylko w niej 
i dzięki niej może żyć życiem prawdziwie 
ludzkim9. W kulturze, człowiek stara się 
ująć w swoje ręce świat, a przede wszyst-
kim samego siebie, by zrealizować wła-
sny ideał. Jego działanie pozostaje zawsze 
działaniem kulturotwórczym. 

Jeżeli istotą kultury jest przemiana na-
tury i samego człowieka, to aby proces ten 
przebiegał wedle właściwych wyobrażeń, 
myśli i planów, potrzebna jest właściwa 
wizja samego człowieka. W jej kształ-
towaniu ogromną rolę odgrywa religia 
– ona również nadaje określony wymiar 
kulturze. Aby przezwyciężyć narastające 
dziś zagrożenia dla rodziny i świata, na-
leży budować – jak mówił Sługa Boży Jan 
Paweł II – „cywilizację miłości”. Kulturo-
wa wizja człowieka, akcentująca w nim 
pierwiastek wieczności, ograniczoności, 
ale i niepodważalnej godności, stwarza 
filozoficzno-społeczną bazę jego rozwoju 
jako osoby pozostającej w określonych re-
lacjach ze światem rzeczy i innych osób. 
Model kultury osadzony na tych warto-
ściach, uznając, że jej pierwszorzędnym 
i zasadniczym zadaniem jest wychowa-
nie, będzie poprzez nie urabiał człowie-
ka w taki sposób, ażeby stawał się coraz 
bardziej człowiekiem10. Personalistycz-
ne spojrzenie na kulturę daje klucz do 
zrozumienia ontologicznej prawdy i ak-
sjologii człowieka. Akcentuje związek 
kultury z przeobrażeniem, które polega 
na doskonaleniu świata zewnętrznego 
i samego człowieka jako punktu central-
nego owego świata11. Według persona-
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lizmu człowiek jest osobą, podstawową 
ontologiczną zasadą. Wartość osoby 
ludzkiej jest wartością nadrzędną, dla-
tego ostatecznym celem i sensem każ-
dej kultury jest zawsze człowiek, jego 
wszechstronny osobowy rozwój. Kultu-
ra powinna zawsze afirmować niezby-
walną wartość ludzkiej osoby, co słusz-
nie potwierdził Gabriel Marcel mówiąc: 
być dla człowieka jest bardziej istotne 
aniżeli mieć12 

W personalistycznym spojrzeniu na 
kulturę człowiek, na drodze osobowego 
działania, jednostkowego czy społecz-
nego, tworzy określoną rzeczywistość, 
która stanowi świat kultury. Zasadniczo 
chodzi tu o działania które są świadome 
i dobrowolne, czyli o działania poznaw-
cze, działania wolitywne, które osiągną 
swoją kulminację w akcie miłości13. We 
wszystkich zjawiskach kulturowych 
człowiek występuje jako ten, który 
reflektuje nad swoją myślą i zgodnie 
z nią działa. Jego działanie, świadome 
i dobrowolne, znajduje wyraz w okre-
ślonym wytworze kulturowym. Dlate-
go mamy prawo nazwać kulturowymi 
te zjawiska, w których można dostrzec 
moment ingerencji człowieka jako bytu 
rozumnego. Wspólną cechą wszystkich 
zjawisk kulturowych jest więc ich po-
chodzenie od człowieka14. Dodatkowo, 
kultura związana jest z wartościami – 
celami uznanymi za wartościowe, któ-
re rozwijają człowieka. Nie ma kultury 
bez wartości wyższych, ale nie można 
również realizować wartości wyższych 

poza kulturą. Wszelkie kulturotwórcze 
działanie wymaga więc respektowania 
naturalnej hierarchii wartości, to zna-
czy używania ich z dobrem ludzkiej 
osoby15. W tym kontekście, wszystkie 
wartości powinny być podporządkowa-
ne sferze być a nie mieć. Nie znaczy to, 
że wartości „materialne” albo „niższe” 
są deprecjonowane: są one przecież 
niezbędne dla życia człowieka, dla je-
go zdrowia, zdobycia wykształcenia, 
zawodu, opieki. Nie mogą jednak stać 
się celem samym w sobie. Muszą być 
zawsze podporządkowane integral-
nie pojmowanemu dobru człowieka. 
W przeciwnym razie duchowo go zubo-
żą16. Podstawą kultury, mającej służyć 
przywróceniu zachowania równowagi 
współczesnego świata, jest pełna praw-
da o człowieku. Człowiek, który wyraża 
się i obiektywizuje w kulturze, jest cały 
jeden i niepodzielny. Przeniknięta czyn-
nikiem sacrum kultura domaga się trak-
towania go z pełnią należnej mu godno-
ści, ale i miłości – właśnie dlatego, że 
jest człowiekiem. I właśnie budowana 
na takich założeniach kultura staje się 
fundamentem cywilizacji miłości, która 
jedynie jest w stanie przezwyciężyć na-
rastające dziś znamienne egzystencjal-
ne zagrożenia człowieka i świata17. 
4. PROBLEMATYKA KULTURY W NAUCZANIU 
JANA PAWŁA II 

Do wielkich współczesnych obrońców 
człowieka i jego kultury należał niewąt-
pliwie papież Jan Paweł II. Od początku 
swego pontyfikatu temat kultury uczy-

12  S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Lublin 1996, s. 181.
13  M. A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, t. 19, Lublin 1999, s. 35.
14  Tenże, Odzyskać świat realny, t. 23, Lublin 1999, s. 380. 
15  S. Kowalczyk, Filozofia kultury, s. 54.
16  Tamże, s. 98.
17  F. Adamski, Człowiek, wychowanie, kultura, s. 207.
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18  Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, zob.: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_

pawel_ii/ encykliki/fides_ratio_0.html
19  Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO…, dz. cyt.
20  Por. Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Dzień Środków Społecznego Przekazu, Rzym, 24 maja 1984, 
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nił jednym z najistotniejszych wątków 
swoich rozważań. Powołując się na sło-
wa św. Tomasza z Akwinu (komentujące-
go Analityki Wtóre Arystotelesa: Genus 
humanum arte et ranione vivat), rozsze-
rzył ich sens, stwierdzając, iż kultura 
jest charakterystyczną cechą ludzkiego 
życia. Każdy człowiek jest przecież włą-
czony w jakąś kulturę, zależy od niej i na 
nią oddziałuje, co oznacza, że człowiek 
„jest jednocześnie dzieckiem i ojcem 
kultury, w której żyje”18. Przemawiając 
w siedzibie UNESCO papież zauważył, 
iż: „(...) kultura jest właściwym sposo-
bem istnienia i bytowania człowieka. 
Człowiek i tylko człowiek jest jedynym 
sprawcą i twórcą kultury; człowiek i tyl-
ko człowiek w niej się wyraża i w niej się 
potwierdza (...) żyje prawdziwie ludz-
kim życiem dzięki kulturze. (...) Kultura, 
dzieło człowieka, jest dla człowieka. Jest 
ona tym, przez co człowiek staje się bar-
dziej człowiekiem: bardziej „jest” (...)”. 
Kultura zatem – o czym nauczał papież – 
pozostaje zawsze w istotnym i koniecz-
nym związku z tym, kim człowiek „jest”, 
natomiast związek jej z tym, co człowiek 
„ma”, jest nie tylko wtórny, ale i całko-
wicie względny. Wszystko, co człowiek 
posiada, (...) o tyle jest kulturotwórcze, 
o ile człowiek przez to, może (…) peł-
niej być człowiekiem (…) we wszyst-

kich właściwych dla człowieczeństwa 
wymiarach jego bytowania”. I dlatego 
papież mocno podkreślił: „(...) nie ulega 
wszak wątpliwości, że pierwszym i pod-
stawowym faktem kulturalnym jest 
sam człowiek duchowo dojrzały – czyli 
człowiek w pełni wychowany, zdolny 
wychowywać sam siebie i drugich”19. 
Nie można zatem mówić o kulturze bez 
ludzkiej podmiotowości i sprawczości20. 
Kultura zawsze wywodzi się od osoby 
ludzkiej21. To ludzka natura jest miarą 
kultury i to dzięki niej człowiek nie staje 
się więźniem żadnej ze swych kultur, ale 
umacnia swoją osobową godność, żyjąc 
zgodnie z głęboką prawdą swego bytu22. 
Co więcej, działanie sprawcze człowie-
ka, integrując cały jego dynamizm, prze-
jawia się w czynie, którego wewnętrzną 
i konstytutywną właściwością jest mo-
ralność. Kultura zatem ma ścisły zwią-
zek z moralnością. W przemówieniu do 
przedstawicieli świata kultury w Rio de 
Janeiro papież stwierdził: „moralność 
jest jej esencją, podstawowym wymia-
rem, wewnętrzną właściwością”23. Z tym 
wymiarem kultury wiąże się artystycz-
na i naukowa, gospodarcza i polityczna 
działalność człowieka oraz jego wypo-
czynek i praca. Powiązanie etyki z kul-
turą, tytułuje człowieka – jak stwierdza 
papież – mianem osoby kulturalnej. I da-
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lej dodaje: „Aby tworzyć kulturę, trzeba 
do końca i integralnie widzieć człowieka 
jako szczególną, samoistną wartość, ja-
ko podmiot związany z osobową trans-
cendencją”24. Konstatując, kultura nie 
istnieje bez człowieka, bowiem ona jest 
jego dziełem. Bez kultury nie ma też 
człowieka, który poprzez kulturę aktu-
alizuje swoje możności i potencjalności. 

Człowiek w nauczaniu papieża to jedy-
ny podmiot i przedmiot kultury w całym 
swym człowieczeństwie, w integralnym 
zespoleniu ducha i ciała. Jeżeli zatem 
człowiek to pewna całość duchowo-ma-
terialna, trzeba też uznać, że kultura, 
będąca skutkiem aktywności człowieka, 
musi odzwierciedlać ową całość. Dla pra-
widłowego rozumienia kultury koniecz-
na jest prawdziwa wiedza o człowieku, 
a jednocześnie sama kultura pozwala 
zdobyć ową wiedzę. Słuszny jest zatem 
podział na kulturę duchową i material-
ną, zależnie od charakteru i treści wy-
tworów, w których się ona przejawia, 
bo jak stwierdza Jan Paweł II „(…) z jed-
nej strony dzieła kultury materialnej 
świadczą zawsze o jakimś uduchowie-
niu materii, o poddaniu tworzywa ma-
terialnego energiom ludzkiego ducha: 
inteligencji, woli – z drugiej zaś strony, 
dzieła kultury duchowej, świadczą, na 
odwrót, o swoistej materializacji ducha 
i tego, co duchowe”25. Nie ma więc kul-
tury bez ducha. Ale nie ma również kul-
tury bez materii. Tak samo jak człowiek 
wyraża się poprzez mowę, na którą skła-
dają się materialne znaki przenoszące 
niematerialną myśl, tak samo, w sposób 
ogólny, człowiek jako człowiek wyraża 
się poprzez kulturę – specyficzne wcie-

lenie ducha. Humanizm jaki powinien 
przemawiać przez kulturę definiuje ją 
samą, co wyraźnie zaakcentował papież 
mówiąc: „(...) Prawdziwa kultura jest hu-
manizacją, podczas gdy niekultura czy 
kultury fałszywe dehumanizują. Dlatego 
człowiek, wybierając kulturę, prowadzi 
grę, w której idzie o jego losy. Humani-
zacja, inaczej mówiąc, rozwój człowieka, 
dokonuje się we wszystkich dziedzinach 
rzeczywistości, w których zajął lub zaj-
muje miejsce człowiek: w jego wymiarze 
duchowym i cielesnym, we wszechświe-
cie, w społeczeństwie ludzkim i bożym. 
Chodzi tedy o harmonijny rozwój, w któ-
rym wszystkie sfery przynależności oso-
by ludzkiej wzajemnie się przenikają. 
Kultura nie dotyczy ani samego ducha, 
ani samego ciała, ani samej indywidu-
alności, ani instynktu społecznego czy 
też samego wymiaru kosmicznego. Re-
dukowanie ad unum pociąga zawsze 
za sobą dehumanizujące kultury, które 
absolutyzują bądź to ducha, bądź ma-
terię, które powodują wewnętrzne roz-
darcie człowieka lub też pozbawiają go 
osobowości. Kultura powinna rozwijać 
człowieka i to każdego człowieka w za-
kresie jego integralnego i pełnego czło-
wieczeństwa, umożliwiając poszczegól-
nemu człowiekowi i wszystkim ludziom 
całkowity rozwój każdego ludzkiego wy-
miaru. Zasadniczym więc celem kultury 
jest doskonalić byt ludzki i zapewnić mu 
konieczne środki do rozwoju jego indy-
widualnego i społecznego charakteru. 
Wszystkie formy aktywności kulturalnej 
biorą początek z cultura animi, wedle 
wyrażenia Cycerona – z kultury myśli 
i miłości, dzięki którym człowiek wzno-
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si się do swej najwyższej godności, po-
legającej na myśleniu, a wyrażającej się 
w najbardziej wysublimowanym darze, 
jakim jest miłość. Prawdziwa cultura 
animi jest kulturą wolności, wypływają-
cą z głębi ducha, z jasności myśli, z hoj-
nej i bezinteresownej miłości. Bez wol-
ności nie można posiąść kultury. (…) 
Cultura animi musi dbać jednocześnie 
o kształcenie i wychowanie, musi uczyć 
człowieka poznawania rzeczywistości, 
ale zarazem wychowywać go tak, aby 
stawał się człowiekiem w całokształcie 
swego istnienia i relacji międzyludz-
kich. Człowiek nie może zrealizować 
siebie w pełni, zrealizować w pełni 
swego człowieczeństwa, jeśli nie żyje 
nadprzyrodzonym wymiarem swego 
własnego istnienia (…)”26.

Kultura jako właściwość człowieka jest 
również wyrazem międzyludzkiej ko-
munikacji, współmyślenia i współdzia-
łania27. Wypływa bezpośrednio z natury 
rozumnej i społecznej człowieka28. To 
dzięki niej pojedynczy ludzie kierują się 
ku sobie tak, iż budują społeczności two-
rzące właściwe sobie kultury. Wyjątko-
wą rolę w tym procesie odgrywają rodzi-
na i naród. Wspólnota rodziny w ocenie 
Jana Pawła II stanowi podstawowe śro-
dowisko kulturotwórcze, zaś naród jest 

tą wspólnotą, którą łączą różne spoiwa, 
ale nade wszystko kultura: naród istnie-
je „z kultury” i „dla kultury”29. W Ad-
hortacji Apostolskiej Christifideles laici 
czytamy: „(…) poprzez „kulturę” trzeba 
rozumieć wszystko, czym człowiek do-
skonali i rozwija wielorakie uzdolnienia 
swojego ducha i ciała; stara się drogą 
poznania i pracy poddać sam świat pod 
swoją władzę (…)”30. „Każdy naród ży-
je dziełami swojej kultury. (…) Istnieje 
podstawowa suwerenność społeczeń-
stwa, która wyraża się w kulturze naro-
du. Jest to zarazem suwerenność, przez 
którą najbardziej suwerenny jest czło-
wiek”31. Kulturę należy zatem uważać za 
wspólne dobro każdego narodu, za wy-
raz jego godności, wolności i twórczego 
zmysłu; za świadectwo jego dziejowej 
drogi. W tym kontekście, przemawiając 
do młodzieży na Wzgórzu Lecha w 1979 
r. papież mówił: „(…) Kultura polska jest 
dobrem, na którym opiera się życie du-
chowe Polaków. Ona wyodrębnia nas ja-
ko naród. Ona stanowi o nas przez cały 
ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła 
materialna. Bardziej niż polityczne gra-
nice”32. Papieskie wskazanie na kulturę 
jako fundament życia narodowego przy-
pomina, że „tylko tworząc kulturę moż-
na ją zachować” (tamże). Kultura jest 
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więc dana i zadana, a jej dziedzictwo 
wymaga wierności, pomnażania i prze-
kazywania jej dóbr następnym pokole-
niom, co dokonuje się poprzez wychowa-
nie. Kultura narodu jest więc dla każdego 
z jego synów i córek, podstawową szkołą 
życia, „(…) jest nieustającą szkołą rzetel-
nego i uczciwego patriotyzmu i właśnie, 
dlatego też umie stawiać wymagania, 
umie podtrzymywać ideały, bez których 
trudno człowiekowi uwierzyć w swo-
ją godność i siebie samego wychować” 
(tamże). To powiązanie kultury z wy-
maganiami, a nie z liberalizmem i roz-
rywką, pozostaje wciąż aktualnym wy-
zwaniem wobec współczesnego świata 
– szczególnie dziś, w dobie postmoder-
nistycznych i relatywistycznych ten-
dencji także w przestrzeni kultury. 

W papieskiej ref leksji nad kulturą, 
wiele miejsca zajęły również rozważa-
nia o kryzysie i zagrożeniach kultury. 
Jan Paweł II niejednokrotnie wypo-
wiadał się, że znakiem czasu jest za-
nik w kulturze przejrzystej hierarchii 
wartości. Mętny obraz rzeczywistości 
wskazuje na postępującą negację sen-
su i celu życia, hedonizm i relatywizm 
w świecie wartości i celów. Wyraźny 
zaś upadek autorytetów wprowadza 
dysharmonię w proces wychowania 
i samowychowania. Kryzys kultury 
wynika ze swoistego kryzysu prawdy 
o człowieku, w tym braku odpowiedzi 
na fundamentalne pytanie: Kim jest 
człowiek? Jakże wielu jest zagubio-
nych i zalęknionych, którzy nie wie-
dzą kim są i jak żyć! A przecież każdą 
kulturę charakteryzuje określony sys-
tem wartości i ich hierarchia. Kultura 
bez wartości osobowych, o zaburzo-

nej hierarchii, pozbawiona autoryte-
tów, niszczy człowieka, wypala jego 
sumienie, studzi serce – sprowadza 
do pozycji narzędzia, środka, ofiary. 
Ostatecznie mamy do czynienia z re-
dukcją, degradacją, dehumanizacją, 
depersonalizacją osoby i ze zniwecze-
niem prawdziwej kultury, która trium-
fuje nową jakością: kulturą złudzeń, 
półprawd, rozpaczy i śmierci. Wspólną 
jakby cechą tych zagrożeń jest nie-
właściwa (błędna) wizja człowieka, 
któremu wydaje się – o czym pisze pa-
pież w encyklice Evangelium Vitae, że 
„może zapanować nad życiem i śmier-
cią, ponieważ sam o nich decyduje”33. 
Dodatkowe odejście od prawdy o inte-
gralności duchowo-cielesnej człowie-
ka na rzecz bądź to uznania go za byt 
wyłącznie materialny (najwyżej zor-
ganizowane zwierzę), bądź za „ducha 
czystego” (rodzaj „anioła”), poważnie 
redukuje człowieka, co wyraźnie znaj-
duje odzwierciedlenie w traktowaniu 
kultury. Chociaż nigdy nie traci ona 
cechy odwzorowywania jedności bytu 
ludzkiego, podobnie jak człowiek nie 
może utracić owej jedności, to jednak 
może przestać pełnić swoją główną 
funkcję: inspirować człowieka do by-
cia człowiekiem. Prawdziwa kultu-
ra, w opinii papieża, jest „duszą spo-
łeczeństwa” i zrodzona jest z wiary 
w człowieka. To kultura ducha, kultu-
ra moralna, kultura prawdy uszlachet-
nia człowieka i czyni go lepszym. Gdy 
któregoś z tych elementów brakuje, 
kultura przeżywa kryzys, staje się za-
grożeniem dla wolności, przekształca 
się w antykulturę, w której dominuje 
„antropocentryczna pycha” i „mental-
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ność przeniknięta egoizmem i hedoni-
stycznym materializmem”. W ten spo-
sób tworzą się sprzyjające warunki dla 
„kultury nihilistycznej, zubażającej 
sens ludzkiej egzystencji”, co w konse-
kwencji prowadzi do „kultury o dykta-
turze relatywizmu”. Jej przejawem są: 
a) negacja istnienia prawdy obiektyw-
nej, czego konsekwencją jest zrówna-
nie dobra i zła; b) instytucjonalizacja 
dewiacji moralnych jako publicznych 
cnót; c) ostracyzm społeczny i prawna 
karalność dobra. W takiej „kulturze” 
dozwolone jest wszystko (chociażby 
przyzwolenie na aborcję, eutanazję, 
konsumizm odwracający właściwą re-
lację między byciem i posiadaniem) 
poza publicznym deklarowaniem wier-
ności zasadom porządku naturalnego 
i chrześcijańskiego34. „Nowa kultura” 
staje się „kulturą śmierci” – jest agre-
sywna i pełna przemocy, co w konse-
kwencji zamyka człowieka na prawdę 
– czyni go nie zdolnym do życia inte-
gralną pełnią swego człowieczeństwa. 

Podsumowując te krótkie rozważa-
nia, kultura odnosi się do człowieka 
i stanowi środek ochrony jego czło-
wieczeństwa. Skoro człowiek dzięki 
kulturze ma stawać się „bardziej czło-
wiekiem”, oznacza to, że kultura ma 
dbać o integralną wizję osoby ludzkiej. 
Pozytywne traktowanie kultury, co 
wynika z nauczania papieskiego, sytu-
uje ją jako pochodną stworzonej przez 
Boga duchowo-cielesnej struktury 
człowieka, o którą to strukturę zasad-
niczo dba właśnie kultura. Jeżeli jed-
nak człowiek zacznie uznawać siebie 
za zwierzę (materializm marksistow-
ski i liberalny) lub za anioła (idealizm, 
nurty New Age), wtedy też zacznie 

tworzyć i rozwijać kulturę dotyczą-
cą głównie albo jego strony cielesnej, 
albo jego sfery duchowej, co zawsze 
będzie w jakiś sposób zafałszowaniem 
zasadniczej prawdy o nim samym. 
Cofnięcie się kultury z właściwych jej 
pozycji i zadań ochrony integralności 
bytu ludzkiego to źródło głębokiego 
kryzysu kultury, o którym pisał Jan Pa-
weł II w encyklice Evangelium vitae. 

5. PRZESŁANIE
Począwszy od tradycji greckiej, po-

przez nowożytne prądy myślowe, roz-
ważania nad kulturą kierują ludzką 
myśl ku szukaniu odpowiedzi na fun-
damentalne, egzystencjalne pytania. 
Człowiek, jako byt osobowy, świado-
mie tworzy kulturę, co wynika z je-
go rozumności. Przemienia świat ze-
wnętrzny i przez to samego siebie. 
Kultura rodzi się więc w człowieku i do 
niego wraca, dlatego wytwory kultury 
to obraz (znak, symbol) wiedzy o świe-
cie oraz wyraz (ekspresja, przejaw) wo-
li doskonalenia świata. Oznacza to, że 
jakość kultury jest pochodną prawdzi-
wości wiedzy i prawości woli jej twórcy 
– legitymuje jego głębię ducha i wymia-
ry jego człowieczeństwa. Nikczemna 
przeto kultura pomnaża w świecie zło, 
szlachetna zaś pomnaża dobro. Kultura 
będzie jaśniejącą pochodnią cywilizacji 
o ile człowiek przyjmie za swą misję bu-
dowę braterskiej (osobowej) wspólnoty 
serc solidarnych w rozumieniu niezby-
walnych wartości – osadzonych na fun-
damencie ewangelicznej prawdy i jej 
uniwersalnego przesłania. 

„Czym jest kultura? Kultura jest wy-
razem człowieka. Jest potwierdzeniem 
człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy 
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i człowiek przez nią tworzy siebie. Two-
rzy siebie wewnętrznym wysiłkiem du-
cha: myśli, woli, serca”. Jan Paweł II /
Gniezno, 3 czerwca 1979/

STRESZCZENIE
Naturalnym i koniecznym dla czło-

wieka środowiskiem życia, obok świata 
przyrody, jest świat kultury. Obejmuje 
wszystkie obszary jego aktywności 
– od sfery duchowej po materialną. 
By zrozumieć sens kultury potrzebna 
jest wizja kultury budującej człowieka 
w jego najgłębszych wymiarach, zwią-
zanych ze sferą etyczno-moralną oraz 
wrażliwością na uniwersalne war-
tości prawdy, dobra i piękna. Rozwój 
społeczny jest integralnie związany 
z człowiekiem i dlatego rozwój kul-
tury może się odbywać tylko przy po-
szanowaniu prawdy o człowieku i jego 
praw naturalnych. Człowiek potrze-
buje kultury – kultury duszy (Cicero: 
animi cultura). „Uprawa człowieka” to 
szansa wzrostu „człowieka w człowie-
ku” na drodze wysiłku kształtowania 
osoby pięknej, która wybierając dobro, 
chce żyć w prawdzie. Kluczem do zro-
zumienia ontologicznej prawdy i aksjo-
logii człowieka jest personalistyczne 
spojrzenie na kulturę. Człowiek jako 
osoba jest wartością nadrzędną, dlate-
go ostatecznym celem i sensem każdej 
kultury winien być zawsze człowiek. 
Kultura powinna zawsze afirmować 
niezbywalną wartość ludzkiej osoby, 
co trafnie skonstatował Gabriel Mar-
cel mówiąc: być dla człowieka jest 
bardziej istotne aniżeli mieć. Obrońcą 
człowieka i jego kultury był papież Jan 
Paweł II, który niejednokrotnie pod-
kreślał, iż kultura odnosi się do czło-

wieka i stanowi środek ochrony jego 
człowieczeństwa. To pozytywne trak-
towanie kultury sytuuje ją – o czym 
mówił papież – jako pochodną stwo-
rzonej przez Boga duchowo-cielesnej 
struktury człowieka, o którą to struk-
turę zasadniczo dba właśnie kultura. 
Papieski postulat trwania kultury na 
właściwych jej pozycjach, w realiza-
cji zadań ochrony integralności bytu 
ludzkiego, jest nadal aktualny i wyma-
ga wciąż pogłębionej ref leksji. 

SUMMARY
Culture As a Shining Torch of Civili-

zation... 
The world of culture, apart from the 

world of nature, is a natural and essen-
tial environment for the human being. 
It comprises all of his areas of activity 
– from the spiritual sphere up to the 
material one. In order to comprehend 
the sense of culture, it is necessary to 
create a vision of culture which builds 
man in his most profound dimension 
connected with the ethical and moral 
sphere as well as sensitivity to univer-
sal values of truth, good and beauty. 
Social development is integrally bo-
und with man and for that reason the 
cultural growth can occur only if the 
truth about the human being and his 
rights are respected. Man is in need of 
culture – culture of soul (Cicero: cul-
tura animi). “The cultivation of man” 
increases the chance for the “growth 
of a human being as such” by means of 
an effort to shape a beautiful person 
who chooses good and desires to live 
truthfully. The key to understanding 
the ontological truth and human axio-
logy appears to be the personalistic 
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look at culture. The human being as 
a person is considered to be a higher 
value and for that reason the last go-
al and sense of culture always should 
be man. Culture should affirm the 
undeniable importance of the human 
person which was accurately ascerta-
ined by Gabriel Marcel: for man being 
is more significant than having. John 
Paul II, who was the defender of man 
and his culture, repeatedly emphasi-
zed that culture pertains to the hu-
man being and constitutes the centre 
of protection of his humanity. Treating 
culture in this positive way makes it 
– which the Pope spoke of – a ref lec-
tion of the spiritual and bodily human 
structure created by God and mainly 
taken care of by culture. The papal po-
stulate of keeping culture in the right 
places when providing the protection 
for the integrity of human existence 
is still current and requires deepened 
ref lection. 

BIBLIOGRAFIA
Dokumenty papieskie: 
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzi-

bie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980; 
Przemówienie do przedstawicieli świa-

ta kultury, Rio de Janeiro, 1 lipca 1980; 
Przemówienie do intelektualistów, 

Coimbra, 15 maja 1982; 
Przemówienie do świata kultury, 

Quito, 30 stycznia 1985 [w:] Jan Paweł 
II, Wiara i kultura, Rzym 1986. 

Źródła elektroniczne:
Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 

zob.: http://www.kns.gower.pl/vatica-
num/gaudium.htm 

Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evan-

gelii nuntiandi; zob.: http://www.kns.
gower.pl/pawel_vi/ evangelii.htm

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Chri-
stifideles laici, zob.: http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii /apost_exhorta-
tions/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_
christifideles-laici_pl.html

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splen-
dor, zob.: http://www.opoka.org.pl/bi-
blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ encykliki/
veritatis_1.html

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium 
Vitae, zob.: http://www.vatican.va/ho-
ly_father/ john_paul_ii/encyclicals/ do-
cuments/hf_jp-ii_enc_25031995_evange 
lium-vitae_pl.html

Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio, 
zob.: http://www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/jan_pawel_ii/ encykliki/fides_
ratio_0.html

Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, Rzym, 
24 maja 1984, zob.: http://www.pa-
piez.wiara.pl/index.php?grupa=6&ar-
t=1171625529&dzi=1119296291

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzie-
ży na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 
1979, zob.: http://www.papiez. wiara.pl/in-
dex.php?grupa=6&art=1243244310&dzi-
=1112776957&katg=. 

Jan Paweł II, Przemówienie do przed-
stawicieli świata kultury zgromadzo-
nych w kościele Świętego Krzyża, War-
szawa, 13 czerwca 1987, zob.: http://
generationjp2.com/pol/modules/smart-
section/item.php ?itemid=362 

Opracowania:
Adamski F., Człowiek, wychowanie, 

kultura, Kraków 1993.
Adamski F., Edukacja, rodzina, kultura. Stu-

dia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999. 



ARTICLES

200

Bartnik Cz., Personalizm, Lublin 1995. 
Cyceron, Pisma filozoficzne, t.3, tłum. 

J. Śmigaj, Warszawa 1961.
Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004. 
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kra-

ków 2005. 
Kowalczyk S., Filozofia kultury. Próba 

personalistycznego ujęcia problematyki, 
Lublin 1996. 

Krąpiec M. A., U podstaw rozumienia 

kultury, t. 15, Lublin 1991. 
Krąpiec M. A., Człowiek w kulturze, t. 

19, Lublin 1999. 
Krąpiec M. A., Odzyskać świat realny, 

t. 23, Lublin 1999. 
Krąpiec M. A., Ja-człowiek, Lublin 1991. 
Kuper A., Kultura. Model antropolo-

giczny, Kraków 2005. 
Mattei R., Dyktatura relatywizmu, 

Warszawa 2009.

„Czyż, nie wiecie, żeście Świątynią Boga i że Duch Bozy mieszka w Was?
 Jeżeli ktoś zniszczy Świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.

Świątynia Boga jest święta a wy nią jesteście.”
1Kor 3 16-17


