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W POSZUKIWANIU SENSU
ScOWO WSTnPNE
ARCYBISKUPA METROPOLITY LUBELSKIEGO

Przerwana rozmowa Arcybiskupa Józefa `yciaskiego z AleksandrZ Klich,
opublikowana w rok po Jego [mierci, nosi tytuC swiat musi mie\ sens. Ju_ na
samym poczZtku Arcybiskup wyznaje, _e boi siL [wiata bez warto[ci, pozbawionego wysokich ideaCów. Podpisuje siL pod twierdzeniem Viktora Frankla, _e
potrzeba sensu jest najbardziej elementarnZ potrzebZ czCowieka. „swiat musi
mie\ sens” – podkre[la z naciskiem – i czCowiek musi go szuka\.
Na ostatniej stronie cytowanej Rozmowy jej bohater zwierza siL ze swoich
wcze[niejszych planów _yciowych: „W dziea moich [wiLcea kapCaaskich modliCem siL o 40 lat _ycia znaczonego dynamikZ i sensem. Bóg zrealizowaC tL pro[bL
w formie nieprzewidzianej przeze mnie – po czterdziestce przeniósC mnie z grona
filozofów do biskupów. ZwykCem dziLkowa\ Bogu za to, co udaCo mi siL zrealizowa\ w obu [rodowiskach. Nieraz, gdy wracam do domu po koaskiej dawce
spotkaa i wykCadów, my[lL, _e mo_e ju_ to wystarczy na jedno _ycie. DziLkowaCbym wszak Bogu i czuCbym siL zrealizowany, odchodzZc do wieczno[ci w 62.
roku _ycia”.
Odej[cie Arcybiskupa Józefa byCo dla nas wszystkich zdecydowanie przedwczesne. MógC przecie_ napisa\ jeszcze wiele fascynujZcych ksiZ_ek, przygotowa\ szereg skrzZcych siL bCyskotliwZ polemikZ artykuCów, wypowiedzie\ wiele
mZdrych i przyjaznych sCów, zrealizowa\ wiele [miaCych naukowych i duszpasterskich projektów. Przecie_ Hans Urs von Balthasar, jeden z najwiLkszych
teologów XX wieku, zaczZC pisa\ swojZ monumentalnZ TrylogiL teologicznZ, zawartZ w kilkunastu opasCych tomach, ju_ dobrze po sze[\dziesiZtce, a ceniony
przez Arcybiskupa `yciaskiego Alfred North Whitehead podjZC cykl wykCadów
z filozofii na Uniwersytecie Harvarda dopiero w wieku 63 lat.
PoCZczenie poetyckiej wra_liwo[ci z wnikliwZ analizZ intelektualnZ – czy_
mo_na lepiej scharakteryzowa\ tajemnicL oddziaCywania filozofa i biskupa Józefa

10

ScOWO WSTnPNE ARCYBISKUPA METROPOLITY LUBELSKIEGO

`yciaskiego jako autora licznych ksiZ_ek, artykuCów, recenzji i felietonów? Wybitny my[liciel, z równZ ostro[ciZ ujmujZcy konstrukcjL caCo[ci, jak i wnikajZcy
w ka_dy najdrobniejszy szczegóC, byC równocze[nie czCowiekiem o duszy poety,
wra_liwym na [wiat barw, ksztaCtów i dlwiLków, rozumiejZcym gCLboko dramatyczne rozdarcia ludzkiego losu, a jednocze[nie promieniujZcym pCynZcym z nadprzyrodzonych lródeC optymizmem w kontakcie z czCowiekiem i [wiatem.
Przyjaciel i powiernik Arcybiskupa Józefa, ks. prof. MichaC Heller widzi
w nim najpierw filozofa nauki. W latach siedemdziesiZtych i osiemdziesiZtych
ubiegCego wieku nale_aC do nielicznych w Polsce znawców anglosaskiej filozofii
nauki, w której dostrzegaC wiele elementów przydatnych do rozwijania dialogu
z my[lZ chrze[cijaaskZ. Zale_aCo mu na tym, aby nie opieraCa siL ona jedynie na
systemie arystotelesowsko-tomistycznym, ale „wchodziCa w _ywotne tkanki prZdów intelektualnych wspóCczesno[ci”, podejmowaCa spór z ró_nymi systemami
filozoficznymi.
JednZ z pierwszych ksiZ_ek opublikowanych przez powstaCe z inicjatywy
Arcybiskupa Wydawnictwo „Biblos” byCa pionierska na rynku polskim ksiZ_ka
Bóg Abrahama i Whiteheada, owoc twórczego dialogu z filozofiZ i teologiZ procesu. WidziaC w niej uzupeCnienie arystotelizmu i tomizmu, bLdZce zarazem
przezwyciL_eniem ich statyczno[ci. HasCem filozofii Boga uprawianej przez
`yciaskiego byC p a n e n t e i z m, ukazujZcy Boga dziaCajZcego w [wiecie, ale
wykraczajZcego poza [wiat. OstrzegaC przed uto_samianiem panenteizmu z panteizmem, podkre[lajZc, _e jest to bCZd tej samej klasy, co „uto_samianie Karola
Marksa z Karolem Mayem”. ChciaC widzie\ caCZ przyrodL jako obszar Bo_ego
dziaCania i Bo_ej obecno[ci. swiat to nie zegar nakrLcony przez Boga, ale koncert
symfoniczny, którego Bóg jest nie tylko kompozytorem, ale tak_e dyrygentem.
PragnZC przezwyciL_enia przepa[ci miLdzy czysto intelektualnZ spekulacjZ o Bogu a peCnym wZtpliwo[ci i rozterek indywidualnym do[wiadczeniem religijnym.
Wypracowane w filozofii Boga wZtki pojawiaCy siL w jego publikacjach
popularnych, w przemówieniach okoliczno[ciowych, w refleksjach o charakterze
ascetycznym. We wstLpie do Okruchów SCowa pisaC: „Chrystus przychodzi do nas
niezmiennie ze swym przesCaniem nadziei i sensu. Nie trzeba siL wiLc zniechLca\
ani narzeka\ na wspóCczesne pejza_e pustynne. […] Trzeba wLdrowa\ konsekwentnie Bo_ym szlakiem w[ród szorstkiego piasku rozpalonej pustyni do tych
o[rodków, gdzie jeste[my Panu potrzebni”.
Dobrze, _e redakcja „Roczników Filozoficznych” podjLCa inicjatywL przybli_enia my[li wielkiego MiCo[nika MZdro[ci, który nigdy nie przestawaC siL zdumiewa\, po jak zawiCych [cie_kach prowadzi czCowieka „Subtelny Poeta swiata”.
Jak_e byC w tym podobny do czCowieka z Tryptyku Rzymskiego:
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ByC samotny z tym swoim zdumieniem
po[ród istot, które siL nie zdumiewaCy
– wystarczyCo im istnie\ i przemija\.
CzCowiek przemijaC wraz z nimi
na fali zdumiea.
ZdumiewajZc siL, wciZ_ siL wyCaniaC
z tej fali, która go unosiCa,
jakby mówiZc wszystkiemu wokoCo:
«zatrzymaj siL! – masz we mnie przystaa»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym SCowem» –
«zatrzymaj siL, to przemijanie ma sens»
«ma sens... ma sens... ma sens!»
Abp StanisCaw Budzik
Metropolita Lubelski
Wielki Kanclerz KUL
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