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NIE UZNAWAc DROGI NA SKRÓTY
ScOWO JM REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO JANA PAWcA II

Chocia_ od niespodziewanej [mierci Arcybiskupa Józefa `yciaskiego upCynLCy ju_ dwa lata, spoCeczno[\ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
PawCa II zachowuje Go w niezmiennie _ywej pamiLci. Arcybiskup daC siL
pozna\ jako wybitny duszpasterz i dziaCacz spoCeczny. Nie powinno jednak
dziwi\, _e wspólnota akademicka pamiLta go przede wszystkim jako znakomitego profesora – twórczego badacza i cenionego wychowawcL mCodzie_y,
a tak_e niestrudzonego organizatora _ycia intelektualnego na Uczelni, ale te_
w wymiarze ogólnopolskim.
Z caCej dziaCalno[ci naukowej Józefa `yciaskiego przebija dogCLbna [wiadomo[\ tego, _e – z jednej strony – rzeczywisto[\ jest bardzo skomplikowana
i wymyka siL wszelkim uproszczeniom, ale – z drugiej strony – [wiatCo rozumu
pozwala czL[ciowo przeniknZ\ labirynt [wiata. Te idee, nie tylko u[wiadomione, ale autentycznie prze_ywane, uksztaCtowaCy badacza, który cechowaC siL
stanowczym, lecz wolnym od pychy, zaufaniem do rozumu i poznawczym
optymizmem, a tak_e mLdrca, który zachowaC wielkZ otwarto[\ i ducha dialogu,
nie odstLpujZc przy tym na krok od klasycznie pojmowanej prawdy, w tym
Prawdy Objawionej. Charakterystyczne cechy Arcybiskupa `yciaskiego jako
uczonego mo_na dostrzec w obszarze trzech bliskich mu dziedzin: filozofii
nauki, badaa nad relacjami wiary i nauk przyrodniczych oraz dociekaa nad
podstawami szeroko rozumianych zjawisk kultury.
PrzeciwstawiajZc siL tendencjom socjologizujZcym, Arcybiskup konsekwentnie broniC racjonalnej koncepcji nauki. Racjonalno[\ nie oznaczaCa jednak dla
Niego _adnego prostego mechanizmu rozwoju wiedzy, pozornie tCumaczZcego
naturL wszelkich rewolucji naukowych, ani Catwej demarkacji. UjmowaC naukL
jako poszukiwanie klasycznie pojmowanej prawdy – peCne intelektualnych
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przygód poszukiwanie, którego nie da siL podporzZdkowa\ _adnym prostym
wskazówkom, nakazom czy modom.
W okresie lubelskim praca naukowa Arcybiskupa `yciaskiego ogniskowaCa
siL przede wszystkim wokóC problematyki okre[lanej zbiorczo jako relacje
miLdzy wiarZ a rozumem (od 1999 r. – to jest rok po ogCoszeniu encykliki Fides
et ratio Papie_a Jana PawCa II – kierowaC KatedrZ Relacji miLdzy NaukZ
a WiarZ na Wydziale Filozofii KUL). Dziedzina ta, by\ mo_e bardziej ni_ jakakolwiek inna, wciZ_ obfituje w szeroko rozpowszechnione upraszczajZce sZdy.
Z jednej strony opracowania demaskujZce rzekome sprzeczno[ci miLdzy Objawieniem a naukami przyrodniczymi osiZgajZ milionowe nakCady, z drugiej za[
strony nie brakuje badaczy przekonanych, _e problem ten mo_na rozwiZza\
kilkoma prostymi deklaracjami, dotyczZcymi zwykle odrLbno[ci metodologicznych pCaszczyzn. Jedni gCoszZ tezL o nieuchronnym i praktycznie nieustajZcym
konflikcie miLdzy wiarZ a wiedzZ naukowZ, inni Catwo skazujZ te dziedziny na
caCkowitZ izolacjL. Arcybiskup `yciaski, ju_ w czasach studiów nad Galileuszem, dowiódC, _e daleko mu do ka_dego z tych uproszczea. Uwa_aC, _e
droga do zrozumienia relacji miLdzy naukami przyrodniczymi a wiarZ wiedzie
przez gruntownZ analizL poszczególnych punktów spotkania tych typów wiedzy. Takie podej[cie opiera siL na osobie badacza, który jest kompetentny
w obu wspomnianych tu dyscyplinach i dziLki temu jest zdolny do przerzucenia
miLdzy nimi faktycznego mostu poznawczego. Sam Arcybiskup nale_aC przecie_ do nielicznych specjalistów swobodnie poruszajZcych siL zarówno na gruncie teologii, jak i przyrodoznawstwa.
Równie bliskie Wielkiemu Kanclerzowi byCo interdyscyplinarne dociekanie
fundamentów kultury w [wiecie wielkich spotkaa cywilizacji. Arcybiskup byC
organizatorem i gospodarzem trzech kolejnych miLdzynarodowych Kongresów
Kultury Chrze[cijaaskiej (w latach 2000, 2004, 2008). ZapisaCy siL one w historii naszego Uniwersytetu, ale i caCej Polski jako znaczZce i inspirujZce wydarzenia naukowe i kulturowe, których owoce bLdziemy zbiera\ przez kolejne
lata. PrzygotowywaC te_ – zaplanowany na rok 2012 – IV Kongres... Nie bLdzie
przesadZ stwierdzenie, _e zogniskowane w poznawczej osobowo[ci Arcybiskupa Józefa `yciaskiego swoiste przymierze stanowczego poszukiwacza
prawdy i czCowieka szczerze otwartego na nowe idee nigdzie nie manifestowaCy
siL tak wyralnie, jak podczas tych pamiLtnych spotkaa.
DziLkujL Komitetowi Redakcyjnemu „Roczników Filozoficznych” za stworzenie stosownej okazji do wspomnienia naszego znakomitego Pasterza, Profesora i Kolegi. Jednocze[nie zwracam siL do [rodowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana PawCa II z apelem, by dziedzictwo Arcybiskupa Józefa
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`yciaskiego pozostaCo w naszej Alma Mater _ywe, by Jego my[l, a zwCaszcza
styl pracy – oryginalnej, [miaCej i odpowiedzialnej – byCy przedmiotem nie
tylko pamiLci, ale równie_ twórczej kontynuacji.
Ks. prof. dr hab. Antoni DLbiaski
Rektor KUL

