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temat państwa zawsze podkreślał nad-
rzędność etyki nad polityką. Mówił, że 
ani naród, ani państwo nie powinny być 
budowane wbrew zasadom moralnym – 
wbrew dobru człowieka. Autor artykułu, 
analizując wypowiedzi i pisma kardyna-
ła, wydobywa z nich takie zagadnienia, 
jak pochodzenie państwa, jego relacje do 
Boga, źródła i normy etyczne państwa, 
suwerenność i granice, stosunek do oby-
wateli i udział katolików w życiu pań-
stwowym.

Największy, liczący ponad 60 stron, 
artykuł Zdzisława Janeczka, to przekrój 
całej epoki, od powstania styczniowe-
go do drugiej wojny światowej. Autor 
artykułu przypomniał, że kardynał w 
swoim nauczaniu nawiązywał do prze-
szłości, powstań narodowych i historii 
ośrodków polskiej polityki. Przestrzegał 
przed zagrożeniami komunizmu i na-
rodowego socjalizmu. Wielokrotnie da-
wał wyraz przekonaniu, iż system kapi-
talistyczny jest zły i nieetyczny oraz, że 
jest on odpowiedzialny za anarchię w 
ekonomice narodowej i życiu moralnym. 
W swoim nauczaniu ks. prymas podno-
sił także problem odpowiedzialności za 
przyszłe pokolenia. Piętnował w swo-
ich wypowiedziach przesadny nacjona-
lizm oraz faszyzm jako ruchy neopo-
gańskie, bronił Starego Testamentu, ja-
ko źródła Boskiego Objawienia. Autor 
artykułu wskazał też na występujący w 
nauczaniu kardynała problem: człowiek 
i historia oraz miejsce Polski w Europie 
i świecie.

Serię rozpraw zamyka artykuł 
Alojzego Czecha „Kształt ekono-
mii obecnej w Radzie Społecznej przy 
Prymasie Polski 1933-1939”. Po krót-
kim opisie, czym była Rada i jaką pełni-
ła funkcję, autor zamieścił życiorysy jej 
członków i opisał dorobek.

Książkę zamyka „Wybrana biblio-
grafia dotycząca osoby i społeczne-
go nauczania ks. kardynała Augusta 
Hlonda”, opracowana przez redaktora, 
ks. Grzegorza Poloka oraz dokumenta-
cja wystawy pt. „Życie i dzieło księdza 
Prymasa Augusta Hlonda (1881-1948)”. 
Warto pracę tę przedstawić szerszemu 
gronu zainteresowanych zarówno dzie-
jami naszego kraju, jak też Kościoła pol-
skiego. Książka pokazuje bowiem jedną 
z najbardziej zasłużonych, tak dla Polski, 
jak i Kościoła, postaci w naszej histo-
rii, przybliża poglądy i myśli kardynała, 
które nie straciły nic ze swojej aktualno-
ści i do dzisiaj mogą stanowić odniesie-
nie dla polityków, ekonomistów, działa-
czy społecznych.

Ks. kardynał August Hlond – społecz-
ny wymiar nauczania, red. ks. Grzegorz 
Polok, Katowice 2006, ss. 222.

Jan Ziółek

Zanim Pan Profesor Tadeusz 
Chrzanowski po raz pierwszy przy-

jechał do Lublina wykładać na ówczes-
nej Sekcji Historii Sztuki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego – a było 
to bez mała trzydzieści jeden lat temu 
– jego nazwisko nie było nam obce, zna-
liśmy je bowiem z licznych i bardzo in-
teresujących publikacji, których lektura 
sugerowała jednoznacznie, że oto bę-
dziemy mieli do czynienia z niezwykle 
ciekawym typem uczonego o rozległej 
wiedzy i różnorodnych, nie zawsze spo-
legliwych poglądach. Naszą ciekawość 
pogłębiło jeszcze stwierdzenie jedne-
go z profesorów (także krakowianina), 
który reklamował nam osobę Tadeusza 
Chrzanowskiego nie tylko jako wybit-
nego historyka sztuki i znakomitego 
wykładowcy, ale także jako absolutne-
go mistrza fotografii dokumentacyjnej, 
który potrafił w trakcie inwentaryzacji 
zabytkowego kościoła wykonywać rów-
nocześnie doskonałe zdjęcia jego wnętrz 
i detalu architektonicznego. Nic więc 
dziwnego, że czekaliśmy na przyjazd 
Tadeusza Chrzanowskiego z nieukry-
waną niecierpliwością. Wreszcie poja-
wił się na lubelskim dworcu PKP póź-
nym wieczorem w październiku 1975 
roku. Wysoki, postawny, z pogodnym 
spojrzeniem wesołych oczu spogląda-
jących ciekawie zza okularów zdobią-
cych wyrazistą twarz zamkniętą od góry 
wspaniałą grzywą włosów przyprószo-
nych już wówczas lekką siwizną. Zanim 
zdążyliśmy cokolwiek powiedzieć, usły-
szeliśmy pierwszy z nieskończonej se-

rii dowcipów o góralach, którymi raczył 
nas przez lata.

Potem były systematyczne przyjaz-
dy – co dwa tygodnie – na zajęcia, któ-
re bardzo szybko zyskały sobie pokaźną 
grupę zafascynowanych nim, jego wie-
dzą i erudycją studentów. Pan Profesor, 
jak rzadko który z naszych wykładow-
ców, potrafił bowiem w trakcie wykła-
du przybliżyć nie tylko wszystkie aspek-
ty poruszanego tematu, ale rozweselał 
jednocześnie słuchacza licznymi aneg-
dotami i opowiastkami tak, że wycho-
dził on z zajęć nie tylko z bagażem 
bardzo konkretnej wiedzy, ale rów-
nież z poczuciem mile spędzonego cza-
su. Nic więc dziwnego, że liczba semi-
narzystów Pana Profesora rosła w bły-
skawicznym tempie. I chociaż formal-
nie był kierownikiem Katedry Kultury 
Artystycznej, dzięki jego rozległej wie-
dzy i niebywale szerokim zainteresowa-
niom, kolejne pokolenia studentów pisa-
ły pod kierunkiem Pana Profesora prace 
magisterskie na tematy obejmujące wy-
brane zagadnienia ze sztuki polskiej, po-
cząwszy od średniowiecza aż po wiek 
XX, z położeniem nacisku na szczegól-
nie przez niego ulubioną sztukę sarma-
cką. W efekcie, w trakcie szesnastu lat 
pracy na KUL, Pan Profesor Tadeusz 
Chrzanowski wypromował stu kilku-
dziesięciu magistrów. Równie impo-
nujący jest dorobek Pana Profesora ja-
ko promotora prac doktorskich. Z tego, 
liczącego blisko trzydzieści osób, gro-
na już troje badaczy usamodzielniło się, 
a kilku następnych oczekuje na kolokwia 

24 grudnia 2006 roku zmarł 
Prof. dr hab. 
Tadeusz Chrzanowski, 

emerytowany profesor KUL, współtwórca i kie-
rownik Katedry Kultury Artystycznej (1975-1991), 
Kierownik Sekcji Historii Sztuki (1986-1989).

Pan Profesor Tadeusz Chrzanowski był człowiekiem 
wielkiej prostoty serca i szczerości ducha, ukochanym 
przez akademicką młodzież wykładowcą, świetnym 
znawcą kultury sarmackiej XVII i XVIII wieku, nie-
zastąpionym cicerone po skarbach sztuki polskiej i 
europejskiej, człowiekiem, który uczył, jak sztukę 
poznawać, szanować i cenić. Zmarły Pan Profesor 
był także mistrzem dowcipu w staropolskim sensie 
tego słowa, niestrudzonym podróżnikiem, wreszcie 
wielkim przyjacielem ludzi, o którym powtarzamy 
za Dantem: il dolce duce, nasz „mistrz dobrotliwy”.

Msza św. żałobna została odprawiona w piątek 29 
grudnia 2006 r. w Kościele Mariackim w Krakowie. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu 
Salwatorskim.

Mistrz dobrotliwy
Prof. Tadeusz Chrzanowski (14 V 1926 – 24 XII 2006)
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habilitacyjne, co nie pozostaje bez wpły-
wu na miejsce i rolę Instytutu Historii 
Sztuki KUL, zarówno w strukturze uni-
wersytetu, jak i na mapie analogicznych 
polskich ośrodków naukowych. 

Ale imponujący dorobek dydaktyczny 
oraz publicystyczny Pana Profesora (ze-
stawiona właśnie bibliografia jego prac 
to aż 814 pozycji, wśród których obok 
kilkudziesięciu książek napisanych sa-
modzielnie lub wspólnie z dr. Marianem 
Korneckim, licznych tomików Katalogu 
Zabytków Sztuki, większych i mniej-
szych studiów naukowych, reportaży, re-
cenzji i felietonów, nie zabrakło również 
wierszy (którymi debiutował na łamach 
„Tygodnika Powszechnego” w 1948 ro-
ku), to zaledwie część – ta oficjalna, 
a więc łatwa do skatalogowania – jego 
prawdziwie sarmackiej osobowości, oso-
bowości z pewnością złożonej, choć bez 
wątpienia zawsze otwartej na potrzeby 
innych. Gdy Tadeusz Chrzanowski po-
jawiał się w Lublinie, natychmiast prze-
stawaliśmy myśleć o kłopotach dnia co-
dziennego, poprawiało się nasze samo-
poczucie, a przyszłość jawiła się nam 
wszystkim w ciepłych, optymistycznych 
barwach.

Gdy w 1991 roku przeszedł na eme-
ryturę, jego kontakty z KUL-em nadal 
pozostały żywe i systematyczne. Nasi 
studenci, a przede wszystkim młodsi 
pracownicy naukowi, w dalszym ciągu 
mogli liczyć na jego daleko idącą pomoc 
i rozległą wiedzę. W miarę upływu cza-
su, gdy coraz bardziej zaczął podupadać 
na zdrowiu, wyciszał się, zamykał w so-
bie, milkł.

Od ślubu w 1952 roku, wielką radoś-
cią i miłością Pana Profesora była jego 
rodzina. Ożywiał się gdy mówił o żonie 
Teresie, córkach Elżbiecie i Agnieszce, 
która sprawiła mu chyba największy 
prezent, obdarowała go bowiem – jak 
sam mówił – ślicznymi wnuczętami; 
Karolinką oraz Wiktorem – Wikusiem, 
których zdjęcia zawsze nosił przy sobie. 
Gdy w drugiej połowie lat 90. spotyka-
liśmy się z nim w Lublinie, rozpoczynał 
wizytę od dumnej prezentacji zdjęć do-
kumentujących kolejne etapy ich mło-
dziutkiego życia oraz tradycyjnie od wy-
głoszenia najnowszych, jeszcze nie zna-
nych nam dowcipów.

Odszedł człowiek, któremu wielu 
z nas, nie tylko ze środowiska lubelskie-
go, zawdzięcza całą dotychczasową for-
mację naukową i kulturową, człowiek 
wielkiego formatu, który umiał poka-
zać, że można łączyć interesującą pracę 
twórczą z bogatym życiem. Pan Profesor 
Tadeusz Chrzanowski pozostanie na za-
wsze w naszych sercach i pamięci.

Lechosław Lameński

Mowa wygłoszona podczas pogrzebu Prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego w Krakowie, 29 grudnia 2006 roku.

Droga Rodzino, Ekscelencje, Wysoki 
Senacie, Bracia Kapłani, Siostry i Bracia!

Homilia w czasie Mszy świętej po-
grzebowej nie ma być panegirykiem na 
cześć zmarłego. I nie będzie. Ale też nie 
może być całkowicie oderwana od oso-
by, którą żegnamy, i skupiać się na ogól-
nych prawdach religii chrześcijańskiej 
o życiu, śmierci, sądzie i zmartwych-
wstaniu. Bo żyje i umiera nie człowiek 
w ogólności, ale konkretny, jednostko-
wy człowiek, a precyzyjniej: konkretna 
osoba, która za każdym razem zajmo-
wała jedyne, niepowtarzalne miejsce w 
czasie i przestrzeni, i miejsca tego już 
nikt inny i nic innego zastąpić nie jest 
w stanie. Szczególnie boleśnie praw-
dy tej doświadczają dzisiaj najbliżsi. To 
Jan Czerkawski umarł, mąż żony, ojciec 
córek i dziadek wnucząt, profesor uni-
wersytetu, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II.

Nie musimy się wstydzić, że odczu-
wamy ból z powodu tej śmierci. Chrystus 
także nie wstydził się łez wylanych nad 
grobem przyjaciela Łazarza, a ewangeli-
ści nie wstydzili się o tym fakcie poin-
formować tych wszystkich, którzy słów 
Ewangelii słuchać będą do końca świata. 
Bo ból ten nie jest zaprzeczeniem naszej 
wiary w życie duszy po śmierci ciała i w 
ciała ostateczne zmartwychwstanie. On 
jest wyrazem naszej miłości do konkret-
nej osoby, którą przecież Bóg kazał nam 
kochać miłością wielką, ustępującą tyl-
ko miejsca umiłowaniu Jego samego. A 
kiepskiej próby byłaby to miłość do ko-
goś, kogo odejścia prawie byśmy nie za-
uważyli i nie odczuli.

Chrystus nie jest zbawcą ani sędzią 
abstrakcyjnej ludzkości. Chrystus umarł 
za wszystkich pojedynczych, konkret-
nych ludzi, za każdego z nas z osobna. 
W tym tkwi bodajże największy ładunek 
chrześcijańskiej nadziei: Chrystus jest 
moim Sędzią i moim Zbawicielem. Dla 
zmarłego Jana moment sądu podsumo-
wującego jego życie na całą wieczność 
już nastąpił; przed każdym z nas jest ja-

kiś czas niespełnioną jeszcze przyszłoś-
cią, ale przyjdzie nieuchronnie. To po-
winno nas mobilizować. Możemy jed-
nak czekać nań spokojni. Odnośnie bo-
wiem do tego sądu możemy być pewni, 
że jest on zawsze sprawiedliwy, oparty 
na pełnej prawdzie o konkretnym czło-
wieku, pełniejszej nawet niż ta, którą ma 
o sobie sam ten człowiek. Sędzia zaś jest 
nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny. 
A może On to miłosierdzie okazywać, 
bo w trosce o to, by nikogo z tych, któ-
rych dał Mu Ojciec, nie stracić, nie pod-
sądnych skazuje na odrzucenie, ale sam 
za nich poniósł sromotną śmierć. Mamy 
więc prawo żyć w pełni chrześcijańskiej 
nadziei na wieczne zbawienie Jana i każ-
dego z nas nie dlatego, że jesteśmy tak 
bezgrzeszni i tak bardzo doskonali, ale 
dlatego, że za faktyczne przewiny każ-
dego z nas odkupieńczą śmierć przyjął 
na siebie Zbawiciel: Zbawiciel Jana, mój, 
Twój, każdego z nas.

Każdy z nas ma obowiązek świadczyć 
swoim życiem o tej nadziei i umieć ją 
uzasadnić przed tymi, którzy jej podzie-
lać nie potrafią, mimo że ona wszyst-
kich dotyczy, bo wszyscy jesteśmy dzieć-
mi jednego i jedynego Boga. Od świad-
ka wymaga się, aby był wierny. Jednak na 
szczęście to nie świadectwo świadka de-
cyduje o prawdzie, której świadczyć po-
winien. Gwarantem tej prawdy jest Bóg, 
a On umiłował nas już wtedy, kiedy by-
liśmy jeszcze grzesznikami.

Jan Czerkawski był człowiekiem 
Uniwersytetu. Ten Wielkopolanin z uro-
dzenia swoje dojrzałe życie na dobre i 
złe związał z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim. Często odnoszę wrażenie, 
że dla wielu obecnych studentów i ab-
solwentów uniwersytet podobny jest 
do sklepu, do którego wchodzi się na 
moment bez „dzień dobry” i wychodzi 
bez „do widzenia”, by coś w nim zała-
twić i wraca potem do swojego praw-
dziwego życia. Nie tak było ze zmarłym 
Janem. Uniwersytet był jego życiem. On 
z Uniwersytetem, z jego katolickim pro-

10 stycznia 2007 r. zmarł 

Profesor Jan Czerkawski. 

Kierownik Zakładu Historii Filozofii. 

Prorektor KUL w latach 1983-89. Członek 

licznych towarzystw naukowych. Wybitny 

specjalista z zakresu historii filozofii. Autor 

wielu publikacji naukowych. Ceniony dy-

daktyk. Mistrz wielu pokoleń historyków 

filozofii. Uroczystości pogrzebowe odbyły 

się 20 stycznia 2007 r.




