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„WOBEC OBCYCH POSTnPUJCIE MoDRZE, 
WYZYSKUJoC KA`Do CHWILn SPOSOBNo” (Kol 4, 5-6) 

ScOWO DZIEKANA WYDZIAcU FILOZOFII KUL 

Przed dwoma laty spoCeczno[\ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
PawCa II, w szczególno[ci WydziaC Filozofii przyjZC z bólem [mier\ Arcybiskupa 
Profesora Józefa `yciaskiego, kierownika Katedry Relacji MiLdzy NaukZ a Wia-
rZ, Wielkiego Kanclerza KUL. Uniwersytet, razem ze spoCeczno[ciZ akademickZ 
Lublina, i[cie po królewsku po_egnaC [p. Arcybiskupa w kilku odsConach stacyj-
nych pogrzebu. W uroczysto[ciach tych wziLCy udziaC rzesze wiernych, razem 
z przedstawicielami najwy_szych wCadz paastwowych, samorzZdowych i miej-
skich, z licznymi przedstawicielami instytucji spoCecznych i kulturalnych. Docho-
wujZc wymogu starannej pamiLci o osobie Wielkiego Kanclerza, który byC profe-
sorem naszego WydziaCu, w pierwszZ rocznicL Jego [mierci odbyCa siL na KUL 
konferencja zorganizowana symbolicznie przez trzy [rodowiska filozoficzne, któ-
re szczególnie wspóCtworzyC [p. ZmarCy, a wiLc wydziaCy filozoficzne Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana PawCa II w Krakowie, Uniwersytetu KardynaCa Stefana Wy-
szyaskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PawCa II. 
Ufali[my, _e refleksja nad naukowymi, filozoficznymi i teologicznymi dokona-
niami [p. Arcybiskupa i przypomnienie jego bogatej drogi _yciowej, _ywo przyjLta 
przez media, mo_e by\ wa_nym gCosem w ró_nych formach spoCecznego dyskursu, 
jak równie_ mo_e pobudza\ rozwój osobistej wra_liwo[ci, budzi\ tyle_ sokratejskZ, 
co ewangelicznZ refleksyjno[\, stymulujZcZ kulturL racjonalno[ci i rzetelno[ci. 

Ogromnie siL cieszL, _e Redakcja jednego z najstarszych polskich periodyków 
filozoficznych, jakimi sZ wychodzZce od roku 1946 „Roczniki Filozoficzne”, 
w szczególno[ci redaktor tego tomu – ks. dr Marek SComka, przygotowaCa 
publikacjL po[wiLconZ [p. abp. prof. `yciaskiemu. Tom wspóCtworzZ teksty 
znakomitego grona Autorów, wywodzZcych siL z ró_nych [rodowisk filozoficz-
nych, z kraju i zza granicy. Redaktorom i Autorom, w imieniu KUL-owskiego 
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[rodowiska filozoficznego, skCadam najserdeczniejsze podziLkowania za wielko-
duszne dzieCo pamiLci wobec Uczonego, ale równie_ Publicysty, wra_liwego 
Pisarza, wreszcie Duszpasterza. 

WydziaC Filozofii KUL byC trzecim i, jak siL okazaCo, ostatnim miejscem 
dziaCalno[ci akademickiej [p. Arcybiskupa `yciaskiego. PrzybyC tu, powoCany na 
lubelskZ stolicL biskupiZ, w roku 1997. PodjZC równocze[nie kierownictwo utwo-
rzonej dla niego – a jak_e pasujZcej do jego osobowo[ci, budowniczego mostów – 
Katedry Relacji MiLdzy NaukZ a WiarZ. Katedra ta z natury rzeczy ma charakter 
interdyscyplinarny; jest powoCana do analizy wzajemnych zwiZzków miLdzy 
naukami przyrodniczymi a wiarZ religijnZ; ma bada\ zwCaszcza uwarunkowania 
tej relacji, tyle_ metodologiczne, co kulturowe. Nie byCa to jednak tylko chCodna 
refleksja metafilozoficzna, czyniona nad dokonaniami innych autorów, ex post, 
ale z odwagZ przedstawiania wCasnych rozwiZzaa, ich obrony i popularyzacji. 

sp. Arcybiskup `yciaski kontynuowaC na lubelskim Wydziale Filozofii swojZ 
liniL badawczZ i dydaktycznZ, uprawiajZc filozofiL w kontek[cie nauk przyrod-
niczych i religii, CZczZc przekonanie o warto[ci ró_norodnych metod badawczych 
z maksymalistycznZ wizjZ filozofii, która zdolna jest do formuCowania najbardziej 
fundamentalnych pytaa o charakterze egzystencjalnym i metafizycznym. Spek-
trum badawcze [p. Arcybiskupa tworzy swoi[cie rozumiany platoaski, nieroz-
dzielny trójkZt, a wiLc przyroda, czCowiek oraz Bóg, stanowiZce przedmiot kla-
sycznie, cho\ tak ró_nie nieraz pojLtej filozofii. 

Lubelskie dokonanie [p. Arcybiskupa budzi podziw zwCaszcza ze wzglLdu na 
fakt, _e mimo tak licznych zobowiZzaa o charakterze pastoralnym, administra-
cyjnym, byC [wietnie zorientowany w najnowszej literaturze przedmiotu, i to 
o charakterze miLdzynarodowym. DziLki temu mógC wCZczy\ siL w najbardziej 
aktualny dyskurs prowadzony na ró_nych poziomach ekspresji, korzystajZc przy 
tym z pozycji, jakZ mu zapewniaCa funkcja w Ko[ciele polskim i powszechnym. 
Z tego te_ powodu mógC jednak przede wszystkim zapCadnia\ ten dyskurs, 
wnoszZc refleksyjnie nowe wZtki, nowe akcenty, otwiera\ perspektywy pogCLbio-
nych rozwiZzaa. 

W opublikowanych w Lublinie ksiZ_kach i licznych artykuCach podejmowaC 
wywa_onZ, _yczliwZ, ale te_ przecie_ wyrazistZ polemikL z postmodernizmem 
czy ró_nymi formami antyfundamentalizmu: filozoficznego, kulturowego, tak_e 
religijnego. Obroaca idei racjonalizmu nie tylko w nauce, ale tak_e w kulturze 
i _yciu spoCecznym, niechLtny programowo wszelkim skostniaCym formom integ-
ryzmu, irracjonalizmu i fideizmu, zaanga_owaC siL zwCaszcza w dyskusjL doty-
czZcZ teorii ewolucji, lLkajZc siL, by wspóCczesny Ko[cióC katolicki nie wszedC 
w konflikt z dominujZcym paradygmatem dzisiejszych nauk przyrodniczych, 
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jakim jest ewolucjonizm. Równocze[nie byC gorZcym zwolennikiem idei zjedno-
czonej Europy, postrzegajZc mo_liwo[\ oddziaCywania chrystianizmu na caCo-
ksztaCt jej procesów spoCeczno-kulturowych, odpowiednio do chrze[cijaaskich 
korzeni Europy. W zwiZzku z tym krytykowaC ujawniajZce siL na licznych polach 
wynaturzenia o charakterze moralnym, obecne w ideologiach tyle_ [rodowisk 
nastawionych ksenofobistycznie, co te_ równie skrajnie liberalistycznych. 

Gdyby szuka\ lapidarnego wyra_enia ducha tych pisanych z pasjZ, niekiedy 
wrLcz publicystycznych tekstów, to wydaje siL, _e oddaje go wierno[\ wezwaniu 
[w. PawCa z Listu do Kolosan (4, 5-6): „Wobec obcych postLpujcie mZdrze, 
wyzyskujZc ka_dZ chwilL sposobnZ. Mowa wasza, zawsze miCa, niech bLdzie 
zaprawiona solZ, tak by[cie wiedzieli, jak nale_y ka_demu odpowiada\”.  

Oby[my [ladem [p. Arcybiskupa `yciaskiego potrafili wykorzysta\ zawsze 
„ka_dZ chwilL sposobnZ”, by w poczuciu wierno[ci duchowi prawdy upowszech-
nia\ przekonania, które sZ rezultatem naszego rzetelnego namysCu. W dyskursach, 
zrozumiaCych w perspektywie aspektywno[ci ludzkiego poznania, winni[my 
stara\ siL zrozumie\ racje interlokutora i dba\ o zachowanie empatycznej formy 
wypowiedzi, a wiLc mówi\ wCa[nie „miCo”. Nie wolno nam jednak zaniedba\ 
wymogu rzetelno[ci dyskursu, a tym samym staraa, by nasza wypowiedl byCa 
twórczo „zaprawiona solZ” mZdro[ci, okre[lajZcej tyle_ naszZ postawL poznawczZ 
co moralnZ. Tak te_ z pewno[ciZ zabrzmi gCos przesCania [p. Arcybiskupa Pro-
fesora Józefa `yciaskiego, przebijajZcy ze wszystkich stron tego pamiZtkowego 
tomu, zawierajZcego szereg wnikliwych i wielowZtkowych rozpraw, za które raz 
jeszcze z serca dziLkujL ich znakomitym Autorom, uczcili bowiem znakomitego 
Uczonego oraz prawego i dobrego CzCowieka. 

 

Ks. prof. dr hab. StanisCaw Janeczek 

Dziekan WydziaCu Filozofii KUL 


