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Wspólny mianownik  
dla wszystkich rodzajów mojej 
działalności – naukowej, artystycznej, 
duszpasterskiej – to służyć drugiemu 
człowiekowi. Bo każdy skarb, który 
jeden człowiek ma w sobie, jest po to, 
żeby się nim dzielić, by ten skarb 
(wiedza, odkrycia, wrażliwość, kultura, 
tradycja) stawał się częścią nas 
wszystkich. To jedyny sposób,  
by ten skarb przetrwał – tak definiuje 
swoją rolę ks. prof. dr hab. Piotr 
Nawrot, SVD, pracownik naukowy 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i departamentu 
muzykologii Ministerstwa Kultury  
w Boliwii, misjonarz. 

ny świat. Każ de py ta nie trak tu je po waż nie 
i nie zby wa roz mów cy, nie do mi nu je go, nie 
gra też na zwło kę ani nie mó wi „obok” te ma -
tu, ale od po wie dzi wy do by wa z głę bi sie bie. 
Są pro ste, praw dzi we, wi dać, że pły ną z do -
brze ugrun to wa nej i prze my śla nej ży cio wej 
ścież ki. Tłu ma czy: – Mo je ży cie to wy ko rzy stać 
w peł ni to, co przy no si mi każ da oka zja, dać 
z sie bie wszyst ko, że by nie stra cić żad nej szan -
sy. I po da je przy kład: po nad 30 lat wra cał cią -
gle do jed ne go za pi su cho ra łu gre go riań skie -

go, któ ry to za pis mu zycz ny po wstał w mi -
sjach i któ re go nikt do tam tej po ry nie po tra -
fił od czy tać. Je mu też nie wy cho dzi ło, ale cier -
pli wie, co ja kiś czas wra cał, za sta na wiał się, 
szu kał roz wią za nia. I na gle od krył, jak ten za -
pis moż na zin ter pre to wać. Za czął nad tym 
pra co wać i zo ba czył, że fak tycz nie zna lazł 
klucz. – Suk ces? Tak, ale ten suk ces nie był by 
peł ny, gdy bym po tem swo je go od kry cia nie prze -
ka zał in nym, tak by sta ło się na szą wspól ną wła -
sno ścią, a nie ego istycz nie chro nio ną tyl ko mo ją 
na uko wą zdo by czą. To dla te go te raz, jak przy -
zna je, szu ka każ dej oka zji, by je chać z wy kła -
dem w no we czę ści świa ta, do co raz to in nych 
uczel ni czy in sty tu cji. – To dla mnie bar dzo waż -
ne, że by nie za my kać się w jed nej in sty tu cji, ale 
by moż li wie sze ro ko dzie lić się swo ją wie dzą 
i pa sją. 

 
Lek cję od każ de go ode brać 

Jak mó wi, choć w świe cie aka de mic kim każ -
dy dą ży do te go, by prze cho dząc ko lej ne 
stop nie awan su na uko we go dojść do naj wyż -
sze go, pro fe sor skie go ty tu łu, to dla nie go oso -
bi ście naj waż niej szą ce chą, ja kiej nie po wi nien 
ni gdy tra cić na uko wiec, jest zdol ność ucze nia 
się od dru gie go czło wie ka – in ne go ba da cza, 
ale też każ dej in nej oso by, z ja ką się spo ty -
ka. I za naj waż niej szą lek cję, ja ką w ży ciu ode -
brał, uwa ża tę udzie lo ną mu przez In dian Mo -
xos. Opo wia da: – Gdy pierw szy raz mia łem 
po je chać, by zo ba czyć prze cho wy wa ne przez tę 
nie wiel ką spo łecz ność ma nu skryp ty mu zycz ne, 
to choć mo ja wi zy ta zo sta ła wcze śniej za po wie -
dzia na i przy go to wa na, kie dy po ja wi łem się 
w Ama zo nii Bo li wij skiej, do sta łem na wstę pie 
wa ru nek: „Je śli chcesz te ma nu skryp ty po znać, 
my mu si my naj pierw po znać cie bie”.  

Zo stał więc – on, Po lak, ksiądz, mi sjo narz 
i na uko wiec – na po czą tek… prze eg za mi no -
wa ny z prawd wia ry, czę ści li tur gii, za sad mu zy -
ki itp. – To trwa ło kil ka go dzin, ale kie dy tak się 
otwo rzy łem, w koń cu usły sza łem: „Jak do brze, że 
do nas przy je cha łeś, bo gdy by te ma nu skryp ty zgi -
nę ły, na sza spo łecz ność by zgi nę ła i nic by po nas 
nie zo sta ło”. Oni ro zu mie li, że coś, co zna ło 
do tam tej po ry osiem -dzie sięć osób na świe cie, 
mo że stać się czymś wiel kim, waż nym dla in nych, 
czymś, co mo że po ru szać ser ca i umy sły lu dzi ca -
łe go świa ta. Ale je dy nie pod wa run kiem, że ktoś 
te go nie za bie rze tyl ko dla sie bie.  

Z tej lek cji ko rzy sta do dziś. Dla te go gdy uczy 
in nych (pro wa dził wy kła dy na po nad 40 róż nych 
uczel niach na ca łym świe cie), to w ta ki spo sób, 
by je go stu dent nie tyl ko po znał ma te riał: – Za -
le ży mi na tym, by słu chacz od czuł też tę pa sję, 
któ rą ja mam do da ne go te ma tu, by wy szedł z sa li 
nie tyl ko z lep szą zna jo mo ścią rze czy, ale przede 
wszyst kim by był bar dziej ubo ga co ny. Bo za każ dym 
ra zem cho dzi o to, że by z dru gim czło wie kiem osią -
gnąć to, cze go sam ni gdy bym nie osią gnął. 

 
Do brze am ba sa do ro wać 

Pod kre śla, że ani ja ko na uko wiec/dy dak tyk, ani 
ja ko ar ty sta, ani ja ko mi sjo narz ni gdy nie za czy -
na żad ne go kon tak tu z dru gim czło wie kiem czy 
z no wą in sty tu cją (uczel nią) od wy mu sza nia cze -
go kol wiek. – Kie dy przy je cha łem do Bo li wii, naj -
pierw za czą łem od na ucze nia się ję zy ka, po tem po -
zna wa łem hi sto rię, kul tu rę te go kra ju. To otwo rzy ło 
mnie na lu dzi, dla któ rych mia łem pra co wać i oni 
zo ba czy li we mnie przy ja cie la, ko goś, kto chce się 
stać czę ścią ich spo łecz no ści i wnieść w tę spo łecz -
ność sie bie. I tak ro zu miem w ogó le dzia łal ność mi -
syj ną i swo ją mi sję: nie na rzu cać ni cze go ni ko mu, 
ale otwie rać się na in nych i dzie lić się so bą, a w ten 

spo sób po ma gać im, by zna leź li lep sze ży cie. I to 
chy ba wła śnie naj moc niej wy brzmie wa mię dzy 
sło wa mi, ja kie wy po wia da: że dla nie go wza jem -
ne ucze nie się od sie bie jest naj lep szą for mą pro -
mo wa nia wła snej kul tu ry, wła snych war to ści 
– naj lep szym spo so bem „am ba sa do ro wa nia”.
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Od 1991 r. pro wa dzi ba da nia 
nad ma nu skryp ta mi mu zycz ny mi 

z daw nych re duk cji je zu itów pro win cji pa ra -
gwaj skiej, za cho wa ny mi przez wspól no ty In -
dian Chi qu itos i Mo xos w Bo li wii. Wie lu spe -
cja li stów uwa ża, że je go od kry cia w tym 
za kre sie to jed no z naj więk szych osią -
gnięć w dzie dzi nie mu zy ko lo gii w 2. po -
ło wie XX w. Li sta je go suk ce sów – od zna -
czeń, na gród, pre sti żo wych za gra nicz nych 
sty pen diów, uczel ni z ca łe go świa ta, na któ -

rych pro wa dził wy kła dy, in sty tu cji, któ ry mi 
za rzą dza, wy da nych płyt, pro jek tów ba daw -
czych, do nie sień pra so wych w tak po waż -
nych me diach jak BBC czy „The New York 
Ti mes”... – za ję ła by do bre kil ka na ście stron. 
A jed nak py ta niem, nad któ rym naj dłu żej się 
za sta na wia, jest py ta nie o… suk ces wła śnie. 

 
Oka zji nie zmar no wać 

Spo koj ny i skrom ny. W roz mo wie od ra zu 
przy ku wa uwa gę, wcią ga w swój we wnętrz -



Sukces jest wtedy,  
kiedy moje życie coś znaczy  
dla drugiego człowieka,  
kiedy coś przynoszę innemu  
– nie wymuszam niczego na 
nim, ale sam najpierw otwieram 
się na niego tak, by i on mógł się  
na mnie otworzyć, by powstał 
prawdziwy dialog.
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Ks. prof. Piotr  
Nawrot w pracy  
w Boliwii


