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Szanowni Państwo,
w czasie ostatniego miesiąca wakacji akademickich Uniwersytet był miejscem kilku 

wyjątkowo interesujących wydarzeń. 
W drugiej połowie września (15-21 września) odbył się w Lublinie IX Lubelski Fe-

stiwal Nauki. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II był koordynatorem tegorocz-
nej edycji. W historii festiwalu KUL pełnił tę odpowiedzialną funkcję już po raz drugi. 
W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki zaprezentowano ponad 1000 projektów, które 
zostały zrealizowane w blisko 2000 edycji. Samo przedsięwzięcie było możliwe dzięki 
zaangażowaniu niemal 1300 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-ba-
dawczych, w tym pracowników naszego Uniwersytetu. W roku 2012 Lubelski Festiwal 
Nauki zajął II miejsce wśród Festiwali Nauki i Sztuki w Polsce, pod względem liczby 
zgłaszanych projektów.

W dniach 27-30 września w murach naszego Uniwersytetu odbył się kolejny, już 
czwarty, Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało 
„W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei. (In Search 
of Man In Man: The Christian Roots of Hope)”. Spotkanie było okazją do podjęcia na no-
wo dyskusji nad problemami współczesnego świata przez myślicieli chrześcijańskich i do 
kontynuowania twórczego dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Ważnym wyda-
rzeniem IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej było nadanie tytułu doktora honoris causa 
KUL kardynałowi Gianfranco Ravasiemu.

Relacje z tych wydarzeń publikujemy w bieżącym numerze Przeglądu Uniwersytec-
kiego. Ponadto w tym samym numerze znajdą Państwo między innymi prezentację ko-
lejnego tomu polskiej edycji „Opera Omnia” Josepha Ratzingera, tekst dotyczący jubileuszu 
600-lecia archidiecezji we Lwowie oraz wspomnienie o Profesorze Łukaszu Czumie. 

Zapraszam do lektury,
Lidia Jaskuła 

W numerze:

IX Lubelski Festiwal Nauki
1000 projektów 4

IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej
Poszukiwania człowieka w człowieku. 

Chrześcijańskie korzenie nadziei 6
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wspomnienie
Śp. Łukasz Ignacy Czuma (1935-2012)  28

aktualności
Zmagania sportowe studentów KUL w nowym 
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Od kilku lat połowa 
września na lubelskich 
uczelniach upływa nie 
tylko pod znakiem sesji 
poprawkowej i przygotowań 
do rozpoczęcia nowego roku 
akademickiego. 
Jest to czas Lubelskiego 
Festiwalu Nauki.

Z roku na rok Festiwal rośnie w si-
łę i rozwija się. Jak wobec tego wygląda 
krótka statystyczna historia Lubelskiego 
Festiwalu Nauki?

Dotychczas w Lublinie odby-
ło się osiem Festiwali Nauki, w któ-
rych łącznie zostało zgłoszonych i za-
prezentowanych niemal 3.700 pro-
jektów, przy czym zdecydowana 
większość była powtarzana wielokrot-
nie (niekiedy 8-10, a nawet 16 razy).
Początkowo, tj. od 2004 r. w przedsię-
wzięciach festiwalowych uczestniczyły 
tylko uczelnie lubelskie, Muzeum Lu-
belskie oraz Instytuty Agrofizyki PAN 
i Medycyny Wsi.

W drugiej edycji Festiwalu wzięło 
udział 12 instytucji, a do grona współ-
uczestników dołączyli: Archiwum Pań-
stwowe w Lublinie, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach, a także Radio Lublin i Gazeta 
Wyborcza. W trzeciej edycji (2006 r.) 
we współorganizację Festiwalu włą-
czyli się: Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej, Państwowe Muzeum na 
Majdanku, lubelski oddział Caritas i lu-
belski oddział TVP3.

Czwarta edycja Festiwalu w 2007 r., 
pod hasłem Humanista XXI wieku, ko-
ordynowana przez Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II, była bez wąt-
pienia rekordowa ze względu na liczbę 
projektów oraz uczestników, a do grona 
współorganizatorów Festiwalu dołączyły 
jednostki spoza Lublina: Wyższa Szkoła 

Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 
Państwowy Instytut Weterynaryjny – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puła-
wach. Zaproponowano wówczas rów-
nież nową formułę internetowego ser-
wisu Festiwalu wraz z modułem rezer-
wacji uczestnictwa on-line. W IV LFN 
zgłoszono 340 projektów i 950 edycji, 
a w Festiwalu uczestniczyło wówczas 
ponad 35 tys. zafascynowanych nauką 
mieszkańców Lubelszczyzny, z czego 20 
tys. dokonało rezerwacji uczestnictwa 
w projektach festiwalowych za pośred-
nictwem serwisu www.festiwal.lublin.pl.

Wiedza lekarstwem duszy to hasło 
przewodnie V edycji, której głównym ko-
ordynatorem był Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie. W przedsięwzięciach festi-
walowych uczestniczyło wówczas 17. in-
stytucji, z kolei w koordynowanej przez 

1000 projektów
na IX urodziny Lubelskiego Festiwalu Nauki

VI Lubelski  Festiwal Nauki
19-25 września 2009 r.

NAUKA techniką życia
ORGANIZATORZY: POLITECHNIKA LUBELSKA • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej • Uniwersytet 

Medyczny • Uniwersytet Przyrodniczy • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie • Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN • Instytut 

Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach • Państwowy Instytut Weterynaryjny • Wojskowy 

Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach • Państwowe Muzeum na Majdanku • Muzeum Lubelskie • Archiwum Państwowe w Lublinie • Państwowa Straż 

Pożarna w Lublinie • Centrum Poczty Oddział Regionalny w Lublinie • 3 Brygada Zmechanizowana Legionów im. R. Traugutta • Dialogo - szkoła języków 

romańskich • Studio Tańca Joanny i Konrada Dąbskich • Koło Miłośników Astronomii im J. Heweliusza w Urzędowie • Instytut Pamięci Narodowej

 Sponsor główny:  Pekao S.A.
 SPONSORZY:   Elektroprojekt S.A. • Faelbud S.A. • MPWiK w Lublinie • Perła Browary Lubelskie S.A. • PPBM Niemce S.A. • Wikpol S.A. • 

Bogdanka • Elektrociepłownia Wrotków • sponsor 1 • sponsor 2

 PATRONI MEDIALNI: TVP S.A. Oddział • Lublin Radio Lublin • Dziennik Wschodni • MM Moje Miasto • Radio Centrum

www.festiwal.lublin.pl

O R G A N I Z ATO R Z Y

• Akademia Medyczna w Lublinie • Akademia Rolnicza w Lublinie •  Archiwum Państwowe w Lublinie • Instytut Agrofizyki PAN • Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej • Instytut Medycyny Wsi • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach • Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II • Muzeum Lubelskie • Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach • Państwowe Muzeum 

na Majdanku • Politechnika Lubelska • TVP3 Oddział Lublin • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej •  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie   

 

22-28 września 2007

projekt dofinansowany przez Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydenta Miasta Lublin
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www.festiwal.lublin.plwww.festiwal.lublin.pl ORGANIZATORZY

V Lubelski Festiwal Nauki
20-26 września 2008 r.

• Archiwum Państwowe w Lublinie • Instytut Agrofizyki PAN • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej • Instytut Medycyny Wsi • Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • Muzeum Lubelskie • Ośrodek Diagnostyki 

i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach • Państwowe Muzeum na Majdanku • Politechnika Lubelska • Polskie Radio Lublin • TVP3 Oddział Lublin • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 

www.festiwal.lublin.pl

WIEDZA
lekarstwem duszy

Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • www.nauka.gov.pl Partner Festiwalu: Urząd Miasta Lublin • www.lublin.eu

projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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www.festiwal.lublin.pl

Projekt dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Panią prof. dr hab. Barbarę Kudrycką

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
organizator głównyU
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LUBLIN 1944

współorganizatorzy:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • Politechnika Lubelska • Uniwersytet Medyczny w Lublinie • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie • Wyższa Szkoła 

Ofi cerska Sił Powietrznych w Dęblinie • Instytut Agrofi zyki PAN • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej • Instytut Medycyny Wsi • Instytut Pamięci Narodowej • 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach • Archiwum Państwowe w Lublinie • Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie • Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta • Muzeum 

Lubelskie • Państwowe Muzeum na Majdanku • Polskie Radio Lublin • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie • Uniwersytet Dziecięcy „Dzieci 

Przyszłości” • Uniwersytet Dziecięcy Unikids • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

sponsorzy: Projekt: © Anna i Zbigniew Kowalczyk

współorganizatorzy:
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • Politechnika Lubelska • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej • Uniwersytet Medyczny w Lublinie • Wyższa Szkoła Ofi cerska Sił Powietrznych 

w Dęblinie • Instytut Agrofi zyki PAN • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej • Instytut Medycyny Wsi • Instytut Pamięci Narodowej • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach • Archiwum Państwowe w Lublinie • Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta • Muzeum Lubelskie • Państwowe Muzeum na Majdanku • Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie • Mała Lingua & Lingua Teens Space Szkoła Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży • Ośrodek 

Brama Grodzka - Teatr NN • Polskie Radio Lublin • TVP S.A. Oddział w Lublinie • Uniwersytet Dziecięcy Unikids • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Projekt: © Anna Kowalczyk

VIII Lubelski 
Festiwal Nauki 

17-23 września 2011

www.festiwal.lublin.pl

Nauka w służbie 
PRZYRODY

organizator główny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Projekt dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, panią prof. dr hab. Barbarę Kudrycką

sponsorzy:

Politechnikę Lubelską VI edycji pt. Na-
uka techniką życia Lubelski Festiwal Na-
uki przekroczył granice województwa, 
gdyż w organizację LFN włączyły się 
Wydziały Zamiejscowe KUL w To-
maszowie Lubelskim i Stalowej Wo-
li. Ponadto, przy okazji trwania Festi-
walu odbył się Tygiel, czyli I Kongres 
Studenckich Kół Naukowych uczelni 
lubelskich.

W 2010 r. w prace organizacyjne 
Festiwalu, które z kolei koordynował 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, włączyły się m.in. dwa Uni-
wersytety Dziecięce – Dzieci Przyszłości 
i Unikids, a hasło VII edycji LFN – Na-
uka przygodą życia – stało się kolejną in-
spiracją dla twórców projektów, których 
zrealizowano 792 (1.670 edycji oraz 64 
prezentacje w ramach Tygla – II Kon-
gresu Studenckich Kół Naukowych). 

W czasie VIII edycji pod hasłem 
Nauka w służbie przyrody Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie koordynował 
już 824 projekty i 1855 edycji. W 2011 r. 
w 77 obiektach i 330 salach wykłado-
wych i ćwiczeniowych uczestnicy Festi-
walu zarezerwowali 34 tysiące miejsc, 
a liczba osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w przygotowanie projektów zbli-
żyła się do 1.150.

No właśnie. Projekty, edycje, godziny, 
sale… ale przecież Festiwal to przede 
wszystkim wspaniali ludzie – pasjonaci 
zakochani w nauce, twórcy projektów, 
świetni naukowcy i wykładowcy, spraw-
ni organizatorzy i Goście naszych uczel-
ni, instytutów, muzeów i bibliotek. Nie 
można wszak inaczej wytłumaczyć tego 
fenomenu, że w organizację tegorocz-
nej edycji odbywającej się pod hasłem 
Nauka – Wiedza – Mądrość, a koordy-
nowanej drugi już raz przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, za-
angażowało się społecznie tak wielu pra-
cowników uczelni i różnych instytucji 
badawczych Lublina i Lubelszczyzny.

Tradycją każdej edycji LFN są uro-
czyste koncerty na Inaugurację i Zakoń-
czenie Festiwalu oraz Piknik Nauko-
wy. Inaugurację IX Lubelskiego Festi-
walu Nauki uświetnił uroczysty koncert 
w Filharmonii im. Henryka Wieniaw-
skiego w Lublinie w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej FL Dziadek do 
orzechów.

Piknik naukowy w Lublinie, któ-
ry tradycyjnie odbywał się w niedzielę 
poprzedzającą tydzień prezentacji i wy-
kładów na uczelniach, w tym roku 16. 
września, to impreza otwarta, dedyko-
wana wszystkim mieszkańcom Lublina.  

21 września – z udziałem Joszko Bro-
dy i jego zespołu oraz zaproszonych go-
ści – w Auli Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego na KUL, uroczyście zakończony 
został tegoroczny Festiwal.

O dotychczasowej skali przedsię-
wzięć festiwalowych, z czego jesteśmy 
niezmiernie dumni, świadczą chociażby 
poniższe informacje o IX edycji Festi-
walu, który:

odbywał się w 98 obiektach i 335  �
salach wykładowych Lublinie, Pu-
ławach, Dęblinie, Zamościu, Toma-
szowie Lubelskim i Stalowej Woli,
objął ponad 1000 projektów re- �
alizowanych w 1860 edycjach, co 
stanowiło
ok. 2900 godzin wykładów, ćwi- �
czeń laboratoryjnych, doświad-
czeń i warsztatów, a także spekta-
kli, koncertów, wystaw i festynów 
naukowy, w których można było 
uczestniczyć bez konieczności re-
zerwacji miejsc,
zaangażował bezpośrednio w orga- �
nizację Festiwalu i przygotowanie 
prezentacji niemal 1300 nauczycieli 
akademickich i pracowników na-
ukowo-badawczych, by
dotrzeć do kilku tysięcy uczestni- �
ków dwóch imprez plenerowych 
– Pikniku Naukowego w Lublinie 
i Festynu Naukowego w Stalowej 
Woli oraz ponad tysiąca nauczycieli 
i opiekunów, którzy zarezerwowa-
li 40.000 miejsc za pośrednictwem 
serwisu www.festiwal.lublin.pl.

Cieszymy się bardzo i jesteśmy 
wdzięczni wszystkim Twórcom pro-
jektów i Uczestnikom Festiwalu, a tak-
że naszym Sponsorom i Mecenasom. 
W 2012 r. padł kolejny rekord – prze-
kroczyliśmy liczbę tysiąca zgłoszonych 
projektów. Pod tym względem Nasz Fe-
stiwal jest na II miejscu wśród Festiwali 
Nauki i Sztuki w Polsce.

IX Lubelski 
Festiwal Nauki
15-21 września 2012 r. � www.festiwal.lublin.pl

nauka • wiedza • mądrość
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Politechnika Lubelska���Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej���Uniwersytet Medyczny w Lublinie���Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie���Archiwum Państwowe w Lublinie�
��Instytut Agrofizyki PAN���Instytut Europy Środkowo-Wschodniej���Instytut Medycyny Wsi���Instytut Pamięci Narodowej���Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach���Mała Lingua & Lingua Teens Space Szkoła Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży���Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. St. Liebharta�
��Muzeum Lubelskie ���Państwowe Muzeum na Majdanku���Uniwersytet Dziecięcy Unikids���Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

projekt dofinansowany przez

platynowy sponsor

or
ga

ni
za

to
rz

y

Pa
rt

ne
rz

y 
IX

 L
FN

dr Andrzej Zykubek
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX LFN
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ej Obrady tegorocznego Kongresu zainspirowane zo-
stały antropologią bł. Jana Pawła II, który od po-

czątku pontyfikatu podkreślał, że to człowiek jest dro-
gą Kościoła. W wielu papieskich wypowiedziach po-
wracały pytania o sens życia – skąd i ku czemu czło-
wiek zmierza.

„Jak rozumieć człowieka na sposób integralny, w ca-
łości jego życia i powołania? Oczywiście, refleksja an-
tropologiczna jest w świecie obecna, tzw. spór o czło-
wieka to jeden z podstawowych sporów ideowych, jakie 
mają miejsce w dzisiejszych świecie. W tym sporze nie 
może zabraknąć głosu Kościoła – czego Jan Paweł II 
był szczególnie świadomy. (...) 

Z różnych przyczyn wizja antropologiczna bywa 
często i w różny sposób zawężana czy zniekształcana 
przez rozmaite współczesne redukcjonizmy. Można 
wręcz mówić o „zmianie antropologicznej”, gdzie tzw. 
nowego człowieka charakteryzuje się w kategoriach 
radykalnego indywidualizmu i subiektywizmu, mate-
rialistycznego naturalizmu, skrajnego laicyzmu (społe-
czeństwo dzisiejsze „chore na horyzontalizm” – napisał 
Jan Paweł II w Ecclesia in Europa), nomadyzmu (cią-
głej potrzeby przemieszczania się zwłaszcza w sensie 

ideowym) czy radykalnego uzależnienia się od mass 
mediów. 

Nie można też zapomnieć o upowszechniającej się 
tzw. bezkrytycznej wielokulturowości, uniemożliwiają-
cej czy wręcz rezygnującej z poznania pełnej prawdy 
o ludzkiej kondycji i przeznaczeniu. 

W tym kontekście spotkanie z człowiekiem nie-
wierzącym czy – jak mawia ks. prof. Halik – z ludźmi 
na obrzeżach oraz podejmowany wraz z nimi wspólny 
i szczery namysł ma głęboki sens. Tak naprawdę każdy 
człowiek nosi głęboko w sercu nadzieję sięgającą nad-
przyrodzoności, a wymiar moralny i duchowy ludzkiej 
egzystencji to warunek sine qua non odpowiedzi na 

W dniach 27-30 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywały się wykłady 
i dyskusje IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, swoistego forum dialogu między 
myślą chrześcijańską a współczesną kulturą. Temat Kongresu „Poszukiwania człowieka 
w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei” i ogólny jego zarys ustalił niedługo przed 
swoją śmiercią abp Józef Życiński, niestety sam Kongres odbył się po raz pierwszy bez Jego 
udziału

IV Kongres Kultury 
Chrześcijańskiej
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pytanie o sens” – wyjaśniał ks. prof. Sławomir No-
wosad, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, w wywiadzie 
udzielonym KAI przed rozpoczęciem Kongresu.

Kongres rozpoczęła uroczystość nadania tytułu 
doktora honoris causa KUL kardynałowi Gianfranco 
Ravasiemu – światowej sławy bibliście, Przewodniczą-
cemu Papieskiej Rady Kultury. Senat KUL, honorując 
Jego Eminencję swoim najbardziej zaszczytnym tytu-
łem, pragnął wyrazić szacunek i uznanie dla uczone-
go i pasterza Kościoła katolickiego, który zasłuchany 
w Słowo Boże, wielkodusznie dzieli się jego zbawczym 
i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym rów-
nież z tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, 
a szczerym sercem poszukują prawdy. Jednocześnie 
w wierności nauce II Soboru Watykańskiego oraz od-
powiadając na wezwanie do nowej ewangelizacji bł. 
Jana Pawła II i Benedykta XVI niestrudzenie zachęca, 
by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia 
duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej 
teologii”.

W trzydniowych obradach uczestniczyli wybitni 
przedstawiciele świata nauki i kultury z kraju i zagra-
nicy, często odlegli ideowo, a także publicyści i osoby 
zaangażowane w charytatywną działalność Kościoła. 
Każdego dnia odbywały się dwa wykłady plenarne, 
które w tym roku wygłosili: abp Celestino Migliore, 
prof. Rocco Butiglione, prof. Zygmunt Bauman, prof. 
George Weigel, ks. prof. Tomas Halik i ks. prof. Janusz 
Mariański.

Pierwszego i drugiego dnia kongresu odbywały po-
południowe panele dyskusyjne, podczas których po-
ruszano następujące tematy: Fides et ratio. Nadzieje 
i trudności dialogu między wiarą i nauką; Chrześci-
jańska kultura a wyobraźnia miłosierdzia; Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich. Feminizm nowy - czyli jaki?; 

Abp Józef Życiński w Kościele, w kulturze i w Polsce; 
Człowiek drogą Kościoła. A co drogą człowieka?; Bestia 
czy partner dialogu z Bogiem? Dramatyczne podejście 
do prawdy o człowieku; Europa dwóch płuc. Chrze-
ścijańska dusza kultury europejskiej; Chrześcijańskie 
przesłanie nadziei i jego medialny wymiar. 

Materiały kongresowe – wykłady plenarne oraz wy-
stąpienia panelistów, wydane zostały w książce „W po-
szukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie 
korzenie nadziei”, red. ks. Sławomir Nowosad, ks. Au-
gustyn Eckmann, ks. Tomasz Adamczyk, TN KUL, 
Lublin 2012.

Kongres zakończyła uroczysta Msza św. sprawowa-
na w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim pod 
przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, głównego 
organizatora IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. 
Podkreślił on, że nie sposób wyobrazić sobie lepszego 
miejsca na zakończenie Kongresu niż świątynia, która 
w unikalny sposób łączy dwie tradycje chrześcijańskie 
– łacińską architekturę z bizantyńsko-ruskimi malowi-
dłami. Zauważył, że w czasie Kongresu jego uczestnicy 
szukali prawdy o człowieku mimo różnicy poglądów 
i wyznań, w przekonaniu, że mamy sobie nawzajem coś 
ważnego do powiedzenia, a „odpowiadając na pytanie 
kim jestem, odpowiadamy na to, co jest w człowieku 
najistotniejsze”. Nawiązując do czytań wyjaśniał, że 
każdy kto czyni dobro, postępuje sprawiedliwie, wal-
czy o słuszną sprawę, nawet nieświadomie spełnia na-
kazy ewangelii i jest w zasięgu ogarniającej wszystko 
miłości Bożej. Mimo, że nie wszyscy podzielają nasze 
przekonania i wiarę, to także czynią dobro, pomagają 
cierpiącym i chorym, walczą o sprawiedliwość, rozwi-
jają kulturę i naukę.

Według zapewnień ks. abp. Stanisława Budzika, 
tradycja organizowania kongresów kultury chrześci-
jańskiej będzie kontynuowana.
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Laudacja wygłoszona przez 
ks. prof. Henryka Witczyka 
z okazji nadania tytułu 
doktora honoris causa KUL 
Kardynałowi Gianfranco 
Ravasiemu

Sługa i świadek Prawdy

„Służ Prawdzie! Jeśli służysz Praw-
dzie, służysz Wolności. Służysz Życiu!” 
– tymi słowami bł. Jan Paweł II okre-
ślał zadanie społeczności akademickiej 
KUL – jego profesorów i studentów 
– gdy 9 czerwca 1987 roku nawiedzał 
swoją Alma Mater jako Papież. A służ-
ba wolności i życiu to w gruncie rzeczy 
służba kulturze – to tworzenie kultu-
ry miłości – to także tworzenie kultury 
wiary i nadziei. Bo „nadzieja jest z praw-
dy” – jak pisał C. K. Norwid. I wiara 
jest z Prawdy. Gdy zatem ludzie nauki 
służą Prawdzie, tworzą kulturę chrze-
ścijańską, która wspiera się na takich 
kolumnach jak wiara, miłość i nadzieja. 
Ten ambitny program duchowy Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sfor-
mułowany przez największego spośród 
jego profesorów, sam przychodzi nam 
na myśl w dniu, w którym do znamie-
nitego grona doktorów honoris causa tej 
zasłużonej dla kultury chrześcijańskiej 
w Europie uczelni mamy zaszczyt włą-
czyć Jego Eminencję Księdza Kardynała 
Gianfranco Ravasiego. Od dzisiaj mo-
żemy się cieszyć, że grono to, do którego 
od roku 1983 należał bł. Jan Paweł II, 
a także takie postaci jak wybitny teolog 
– kard. Józef Ratzinger, obecny papież 
Benedykt XVI, czy heroiczny obrońca 
wiary – kard. Joachim Meissner, arcybi-
skup Kolonii, a także odważny w dialo-
gu ekumenicznym patriarcha Konstan-
tynopola Bartłomiej I, dzisiaj poszerza 
się o Przewodniczącego Papieskiej Rady 
Kultury, światowej klasy biblistę – słu-
gę Prawdy, a równocześnie ambasadora 
kultury chrześcijańskiej oraz promotora 
dialogu między wiarą w Boga a filozofią 
świeckiego humanizmu.

Błogosławiony Jan Paweł II jako pro-
fesor tego Uniwersytetu w trudnych cza-
sach reżimu komunistycznego wiedział 
z własnego doświadczenia, że służba 
Prawdzie wymaga nie tylko nieustan-
nego zaangażowania rozumu, ale także 
miłości serca i odwagi ducha. Sługa wi-
nien stawać się świadkiem Prawdy! Je-
dynie świadek Prawdy może być prze-
konującym jej ambasadorem, a zarazem 
promotorem dialogu z tymi, którzy jej 
szczerze szukają.

Sądzę, że słowa błogosławionego 
Profesora i wielkiego Papieża najtraf-
niej wyrażają to, co w tym uroczystym 
momencie pragnę w imieniu Rady Wy-
działu Teologii, a zarazem całego Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II wypowiedzieć pod adresem Je-
go Eminencji Ks. Kardynała Gianfran-
co Ravasiego – sługi i świadka Praw-
dy w Kościele i świecie współczesnym! 
Mamy bowiem zaszczyt uhonorować 
tytułem doktora honoris causa wielolet-
niego profesora biblistyki na Wydziale 
Teologii Północnych Włoch, który słu-
żąc Prawdzie objawionej w Piśmie świę-
tym, jako wybitny naukowiec umacnia 
kulturę chrześcijańską w jej fundamen-
tach – a jako pisarz i przewodniczący 
Papieskiej Rady Kultury jest równocze-
śnie ambasadorem tej kultury w całym 
świecie oraz promotorem dialogu mię-
dzy wiarą a nauką, między Kościołem 
a współczesnym światem.

Chrystus – Prawda wcielona 
natchnieniem dla świadka 
Prawdy

Gdy przybliżamy sobie dzisiaj 
wszystkie inicjatywy i osiągnięcia Pro-
fesora i Kardynała Ravasiego w sferze 
nauki i kultury, a nade wszystko wiel-
ki wkład w myśl i życie Kościoła po-
wszechnego, odkrywamy, że wypływają 
one ostatecznie z tego najgłębszego źró-
dła, jakim dla Ks. Kardynała jest VER-
BUM DOMINI – Syn Boży, który stał 
się człowiekiem, i Jego „odwieczna Do-
bra Nowina” rozbrzmiewająca na kar-
tach Pisma świętego.

Nauczyciel z Nazaretu w kluczo-
wym momencie swojego życia – przed 
trybunałem imperium – nie wahał się 

wyznać: „Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadec-
two Prawdzie” ( J 18,37). Wzorem są dla 
Księdza Kardynała także apostołowie: 
Piotr (2 P 1,1) – „świadek Chrystuso-
wych cierpień” (1 P 5,1), „sługa Jezusa 
Chrystusa” (2 P 1,1) oraz Paweł, który – 
pomimo swej skromności i pokory – nie 
wahał się powiedzieć o sobie: „Paweł, 
sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystu-
sa, posłany do szerzenia wśród wybranych 
Bożych wiary i poznania prawdy wiodą-
cej do życia w pobożności” (Tyt 1,1).

Idąc za Chrystusem, Nauczycielem 
z Nazaretu, a równocześnie wpatrzony 
w przykład Piotra i Pawła, sług i świad-
ków Prawdy Bożej, profesor i kardy-
nał Gianfranco Ravasi od lat przemie-
rza drogi Włoch, Polski, całej Europy 
i świata, odważnie staje w aulach uni-
wersyteckich, w kościołach i studiach te-
lewizyjnych, aby odpowiadać na wciąż 
stawiane przez różne środowiska pyta-
nie: „Cóż to jest Prawda?”

Wielotomowe komentarze nauko-
we do ksiąg biblijnych, monografie na-
ukowe, książki adresowane do szero-
kiego grona czytelników, artykuły, ha-
sła w wielkich słownikach, referaty na 
sesjach międzynarodowych i krajowych, 
programy radiowo-telewizyjne, których 
Ks. Kardynał jest autorem, przekonu-
ją siłą przytaczanych argumentów, za-
chwycają pięknem języka i przywoływa-
nych obrazów, porywają mocą ducha, 
jaka z nich emanuje. Wszystkie one – 
w połączeniu z osobistym przykładem 
życia według Ewangelii – są w sumie 
jednym, niezwykłym w swej wielkości 
świadectwem, jakie od ponad 40 lat me-
diolański biblista G. Ravasi nieustannie 
daje Prawdzie – tej Prawdzie, która ob-
jawia się także dla współczesnego czło-
wieka w Piśmie świętym, w stworzonym 
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świecie, w różnych kulturach starożyt-
nych, w dziełach wybitnych filozofów, 
pisarzy, kompozytorów, natchnionych 
malarzy, rzeźbiarzy i poetów – tak-
że tych mało znanych szerszej spo-
łeczności, a jakże często oryginalnych 
i zaskakujących.

Niezwykle bogata w różnorodne ini-
cjatywy działalność Ks. Kardynała jest 
w istocie swej świadectwem, jakie uczeń 
i przyjaciel daje swemu Panu, Mądro-
ści Bożej – Prawdzie, którą jest Jezus 
Chrystus.

Świadek Prawdy – w służbie 
wiary, miłości i nadziei

Świadectwo o Prawdzie, które skła-
da ks. kard. G. Ravasi, ma kilka wymia-
rów. Najłatwiej je dostrzec wtedy, gdy się 
weźmie pod uwagę owoce, jakie ono ro-
dzi w ludziach: ewangeliczną wiarę, mi-
łość i nadzieję jako czynniki decydujące 
o sensie życia człowieka w początkach 
trzeciego tysiąclecia bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej.

Prawda inspirująca wiarę

Ks. kardynał Gianfranco Ravasi – to 
znamienity syn Kościoła w Mediolanie. 
Z uwagi na swój ogromny i oryginalny 
dorobek w zakresie interpretacji Pisma 
świętego jawi się jako doskonały konty-
nuator najlepszych tradycji swego Ko-
ścioła, zapoczątkowanych przez wielkie-
go znawcę literatury i kultury greckiej, 
jakim był św. Ambroży. Ksiądz Kardynał 
już jako uczeń liceum fascynował swoich 
nauczycieli znajomością tak greckiej po-
ezji Homera, jak i klasycznych tekstów 
autorów rzymskich, takich jak Wergi-
liusz czy Cyceron – recytowanych z pa-
mięci. Doskonała znajomość takich ję-
zyków starożytnych, jak grecki, hebrajski 
czy łacina to narzędzie badawcze, któ-
re wraz z najnowszymi metodami in-
terpretacji Pisma świętego profesor G. 
Ravasi owocnie stosuje w monumental-
nych komentarzach: do Księgi Psalmów 
(t. I-III), do Pieśni nad Pieśniami, do 
Księgi Hioba i do Księgi Koheleta. Każ-
dy z tych czterech komentarzy – z racji 
wielkiej erudycji komentatora, doskona-
łego zmysłu syntezy, a nade wszystko 
oryginalnych propozycji rozumienia sta-
rożytnych wyrażeń, obrazów i symboli 
jawi się jako swoista summa wiedzy hi-
storyczno-literackiej i zarazem egzege-
tyczno-teologicznej na temat tych naj-
trudniejszych i jakże fascynujących ksiąg 
Pisma świętego. Pełne są one odniesień 
do najlepszych przejawów myśli i kul-
tury świata antycznego, swego rodzaju 

ścieżek prowadzących do Bożej Mądro-
ści. Równocześnie komentator Ravasi 
z prawdziwą sympatią oddaje głos Oj-
com Kościoła i świętym. A to oznacza, 
że naukowa egzegeza prof. G. Ravasie-
go, rzetelnie wykorzystująca rozum na 
wszystkich etapach dociekań, otwarta 
jest także na światło płynące z mądrości 
starożytnych i z wiary świętych. Dla-
tego nawet najściślej naukowe publika-
cje Księdza Kardynała wyjaśniają Pismo 
Święte w Duchu, w jakim zostało napi-
sane – co postuluje Sobór Watykański II 
w konstytucji Dei Verbum. Z tej też racji 
nie starzeją się na półkach bibliotek, ale 
są wciąż wydawane, studiowane i poszu-
kiwane przez chrześcijan, którzy chcą 
pogłębić swą wiarę, a także przez ludzi 
dobrej woli otwartych na ponadczasowe 
orędzie Biblii.

Prawda objawiająca Miłość

Przez ponad 30 lat ks. prof. G. Ravasi 
prowadził wykłady z egzegezy Starego 
Testamentu na Wydziale Teologicznym 
Północnych Włoch w Mediolanie. Szyb-
ko dał się poznać nie tylko jako wybitny 
znawca ksiąg biblijnych, ale także jako 
pasjonujący wykładowca, który wnosi 
światło Prawdy w serca słuchaczy. Z po-
dziwu, jaki budził w słuchaczach swoimi 
wykładami, wyrasta wielkie zaintereso-
wanie wielu środowisk naukowych i ko-
ścielnych we Włoszech i w świecie, które 
każdego roku zapraszają profesora, a od 
kilku lat kardynała Ravasiego z wykła-
dami biblijnymi bądź referatami o cha-
rakterze interdyscyplinarnym.

To właśnie w ten sympozjalny nurt 
służenia Prawdzie wpisują się wykła-
dy Ks. Kardynała na temat Psalmów, 
Pieśni nad Pieśniami czy Księgi Hio-
ba i Księgi Koheleta, które prowadził 
w Salwatoriańskim Studium Ducho-
wości w Krakowie w latach 1998-2008. 
Z kolei uczestnicy Pierwszego Kongresu 

Biblijnego, który miał miejsce w War-
szawie w dn. 28-30 października 2011 
roku, mogli wysłuchać fascynującej lectio 
magistralis Ks. Kardynała na temat sa-
mej natury Słowa Bożego, a także jego 
działania w świecie, w dziejach człowie-
ka i w Kościele. Równie porywający wy-
kład nt. „Sztuka i wiara – dwa okna na 
Boga” przewodniczący Papieskiej Rady 
Kultury wygłosił – jako swego rodza-
ju podsumowanie wspomnianego Kon-
gresu Biblijnego – w kościele środowisk 
twórczych w Warszawie do polskich ar-
tystów i ludzi nauki.

Każdy z wykładów Ks. Kardynała za-
wiera tak duży potencjał Prawdy, że od 
samego początku staje się rozmową mi-
strza z uczniami. Słuchacze – zazwyczaj 
tłumnie obecni na sesjach naukowych 
z udziałem Ks. Kardynała – czują się 
jak uczniowie, którzy prowadzili dialog 
z Jezusem zmartwychwstałym na dro-
dze do Emaus. „Zagadnięci” przez mi-
strza, doznają wewnętrznego przemie-
nienia. Szybko odkrywają, że nie tylko 
ich umysły, ale nade wszystko ich serca 
zapalone zostały tym ogniem Prawdy, 
który będzie w nich płonął przez kolejne 
dni, tygodnie i lata, inspirując do jeszcze 
większej miłości Boga i bliźniego.

Prawda rodząca nadzieję

Profesor G. Ravasi dał się poznać 
szerokim rzeszom czytelników jako wy-
bitny pisarz, autor wysoko cenionych 
książek o tematyce interesującej każ-
dego współczesnego człowieka. Swoją 
działalność pisarską od samego począt-
ku ukierunkował właśnie na tych, któ-
rzy tworzą swego rodzaju lud wędrujący 
ze świata banału i pustki do obiecanej 
krainy Logosu i Sensu. Każda nowa pu-
blikacja Ks. Kardynała jest dla nich jak 
nowa pochodnia w drodze przez ciem-
ną dolinę, jak wsparcie, które daje do-
bry pasterz (por. Ps 23). Taką właśnie 
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rolę pełnią w życiu milionów ludzi takie 
najnowsze książki, jak: „Krótka histo-
ria duszy” (Mondadori 2003; edycja pol-
ska: wyd. Salwator 2008), w której Au-
tor podejmuje zapomnianą dziś proble-
matykę duszy; z kolei o stałej potrzebie 
cnót w życiu człowieka mówi w książce 
„Ritorno alle virtù” (Mondadori 2005); 
a o wadach jako wrotach grzechu pisze 
w książce „Le porte del peccato” (Mon-
dadori 2007). Ze skarbca światowej fi-
lozofii, literatury, poezji, muzyki, filmu 
czy malarstwa wydobywa teksty bądź 
obrazy, które są jakby ziarnami Ewan-
gelii rozsianymi wśród ludzi różnych cy-
wilizacji i kultur, poczynając od staro-
żytnych, aż po współczesne. Przywoła-
ne przez pisarza i myśliciela Ravasiego, 
układają się w tak wymowne publika-
cje, jak „Nuovo Breviario Laico” (Mon-
dadori 2008) czy „Le parole del mat-
tino” (Mondadori 2011). Proponowane 
współczesnemu człowiekowi, nie tylko 
zapraszają go do refleksji nad sensem 
ludzkiej egzystencji na ziemi, ale nade 
wszystko zapraszają do dialogu z Praw-
dą objawioną w Ewangelii, z której „jest 
nadzieja” i Sens.

Świadek Prawdy – ambasador 
kultury chrześcijańskiej

Dzięki swej bogatej działalności na-
ukowej, dydaktycznej i pisarskiej prof. G. 
Ravasi jest żywo obecny w życiu kultu-
ralnym współczesnych Włoch i świata. 
Jako autor ponad stu tytułów książko-
wych, które zostały przełożone z wło-
skiego na język angielski, hiszpański, 
francuski, niemiecki i polski, ubogaca 
owocami swoich badań egzegetyczno-
literackich życie nie tylko innych niż 
włoski Kościołów lokalnych i środowisk 

teologicznych, ale także myślenie 
i wrażliwość kulturalną milionów ludzi 
świeckich.

Liczne i różnorodne publikacje pro-
fesora i kardynała G. Ravasiego to wiel-
ki wkład w kulturę współczesnej Europy 
i świata. Polega on na rozniecaniu na 
nowo w tej kulturze światła Ewange-
lii. Była ona przez wieki kształtowana 
w ogromnej mierze przez ten kod kul-
turowy, jakim jest Ewangelia. W ostat-
nich dziesięcioleciach jednak dochodzą 
do głosu w niektórych narodach Europy 
czy świata tendencje do odrywania ich 
kultury nie tylko od wiary chrześcijań-
skiej, ale wręcz od wartości ludzkich. Do 
tego dochodzi fascynacja młodych lu-
dzi kulturą naukową i techniczną, która 
sama z siebie jest niezdolna do odpo-
wiedzi na palące pytania ludzkich serc 
o Prawdę i Dobro.

Aby zapobiec zjawisku dechrystiani-
zacji kultury, Sobór Watykański II przy-
pomniał, że „Dobra nowina Chrystuso-
wa odnawia ustawicznie życie i kulturę 
upadłego człowieka oraz zwalcza i usu-
wa błędy i zło, płynące z ciągle grożące-
go człowiekowi zwodzenia przez grzech. 
Nieustannie oczyszcza i podnosi oby-
czaje ludów” (Gaudium et spes, 58). Pa-
pież Paweł VI rozwinął naukę Soboru, 
wzywając do ewangelizacji kultur: „Na-
leży ewangelizować – i to nie od ze-
wnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę 
czy kolor, ale od wewnątrz, od centrum 
życiowego i korzeni życia – czyli nale-
ży przepajać Ewangelią kultury, a także 
kulturę człowieka. (...) Rozdźwięk mię-
dzy Ewangelią a kulturą jest bez wątpie-
nia dramatem naszych czasów, jak był 
nim także w innych epokach. Dlatego 
trzeba dołożyć wszelkich starań i za-
biegów, żeby zewangelizować troskliwie 
ludzką kulturę, czy raczej same kultury” 

(Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 18-
20: AAS 68 (1976), 18-19).

Wierny tym wezwaniom papież Jan 
Paweł II powołał do istnienia – w roku 
1982 – Papieską Radę ds. Kultury. Dzia-
łająca od roku 2008 pod przewodnic-
twem ks. kardynała G. Ravasiego Rada 
(poszerzona o Sekretariat dla Niewie-
rzących oraz o Fundację Nauka – Wiara; 
STOQ), wspiera świeckich chrześcijan, 
by z odwagą i twórczą inteligencją byli 
obecni w uprzywilejowanych miejscach 
kultury, jakimi są szkoły i uniwersyte-
ty, ośrodki badań naukowych i technicz-
nych, środowiska twórczości artystycznej 
i humanistycznej refleksji.

Najnowszym, wielkim osiągnięciem 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. 
Kultury jest otwarcie pawilonu Stolicy 
Apostolskiej na Biennale Sztuki w We-
necji (zaplanowane na okres od czerwca 
do listopada 2013 roku). W pawilonie 
tym swe dzieła wystawi dziesięciu arty-
stów z całego świata, a obok znanych mi-
strzów pojawią się debiutanci. Ich prace 
będą ilustracją pierwszych dziesięciu 
rozdziałów Księgi Rodzaju. Odpowia-
dając na zaproszenie kard. G. Ravasiego, 
artyści zmierzą się z takimi tematami, 
jak stworzenie, miłość, kobieta i mężczy-
zna, ochrona środowiska, a także grzech 
pierworodny i jego konsekwencje. Warto 
zauważyć, że są to tematy, którym stawił 
czoła Michał Anioł w swych freskach 
w Kaplicy Sykstyńskiej.

Jako ambasador kultury chrześcijań-
skiej, ks. kard. G. Ravasi nie tylko roz-
poznaje i ewentualnie krytycznie ocenia 
elementy tworzonej dzisiaj kultury, ale 
nade wszystko ubogaca artystów i ludzi 
sztuki, otwierając przed nimi w swo-
ich publikacjach i referatach niezwykłą 
głębię całego Pisma świętego i wielkiej 
Tradycji Kościoła. Monumentalnym 
dziełem Księdza Kardynała, które bo-
daj najlepiej temu celowi służy, jest no-
watorska edycja Pisma świętego (znana 
w Polsce jako „Biblia dla każdego”, wyd. 
Jedność, Kielce 1997-2007), w którym 
obok trzech form komentarza (narracyj-
ny, słownikowy, historyczno-teologicz-
ny) ogromnie ważną rolę odgrywa ko-
mentarz ikonograficzny, ukazujący orę-
dzie Biblii w ujęciu największych mala-
rzy, rzeźbiarzy i pisarzy świata.

Aby jak najlepiej ewangelizować 
ludzką kulturę, należy korzystać nie tyl-
ko z wielkich sal wystawowych (świątyń 
sztuki współczesnej), monumentalnych 
edycji książkowych, ale także ze środków 
przekazu, którymi dysponuje współcze-
sny świat w komunikowaniu na szeroką 
skalę myśli, uczuć i wartości składają-
cych się na naszą współczesną kulturę. 
Te środki są uprzywilejowaną drogą pro-
wadzącą do tworzenia i przekazywania 
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kultury – pisał Jan Paweł II (Adhortacja 
Apostolska, Christif ideles laici, 44). One 
kształtują w ogromnej mierze współ-
czesną mentalność i obyczaje. Dlatego 
chrześcijanie winni być twórczo obecni 
„na wszystkich drogach świata, a więc 
także na jego wielkich arteriach, jakimi są 
prasa, film, radio, telewizja i teatr” (Chri-
stif ideles laici, 44), aby tam była głoszo-
na Prawda Ewangelii. Kardynał Ravasi 
od lat jest niekwestionowanym liderem 
i mistrzem twórczej ewangelizacji także 
na tych arteriach, którymi biegnie życie 
współczesnego świata. W swojej ojczyź-
nie jest powszechnie znany i ceniony ja-
ko współpracownik wielu redakcji gazet 
i kanałów telewizyjnych. Przez 15 lat 
codziennie prowadził rubrykę „Il mattu-
tino” w dzienniku Avvenire. Regularnie 
publikuje na łamach tak prestiżowych 
pism, jak L’Osservatore Romano oraz Il 
sole 24 Ore. W bardzo popularnym Ca-
nale 5 telewizji komercyjnej prowadzi 
cotygodniowy program Le frontiere dello 
Spirito, w której niezwykle przekonują-
co komentuje niedzielną Liturgię Słowa. 
A w trakcie swych licznych podróży za-
granicznych związanych z działalnością 
Papieskiej Rady ds. Kultury nie żałuje 
nigdzie czasu na wywiady dla wszyst-
kich mediów, a zwłaszcza dla katolickich 
kanałów telewizyjnych i na rozmowy 
ze słuchaczami radiowych programów 
religijnych. Nie boi się pytań zaskaku-
jących, a nawet kłopotliwych. Co więcej, 
na najtrudniejsze pytania udziela najbar-
dziej fascynujących odpowiedzi!

Świadek Prawdy – promotor 
dialogu chrześcijan z ludźmi 
szukającymi Boga oraz wiary 
z nauką

Wielkim ukoronowaniem tego nurtu 
służby Prawdzie, jakim są wykłady bądź 
referaty wygłaszane przez Ks. Kardynała 

na różnorodnych sympozjach i kongre-
sach, jest inicjatywa nazwana „Dziedzi-
niec pogan”. W grudniu 2009 r. papież 
Benedykt XVI stwierdził, że „Kościół 
powinien również dzisiaj otworzyć swe-
go rodzaju «dziedziniec pogan», gdzie 
będą mogli w jakiś sposób «uczepić» 
się Boga ludzie, którzy Go nie znają, 
zanim znajdą drogę do Jego tajemni-
cy, której służy życie wewnętrzne Ko-
ścioła. Do dialogu z innymi religiami – 
mówił wówczas Papież – powinien dziś 
dołączyć przede wszystkim dialog z ty-
mi, którym religia jest obca, którzy nie 
znają Boga, a jednak nie chcą pozostać 
po prostu bez Boga, lecz pragną przy-
najmniej zbliżyć się do Niego jako do 
Nieznanego”.

Zainspirowany słowami Ojca Świę-
tego przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Kultury powołał do istnienia funda-
cję „Dziedziniec pogan”, która zainau-
gurowała działalność 24 marca 2011 ro-
ku w Paryżu, mieście-symbolu laickości. 
Głównym jej celem jest dialog z niewie-
rzącymi, aby mógł im się objawiać ten 
blask Prawdy, którym płoną serca wie-
rzących. Działalność fundacji spotyka 
się z dużym zainteresowaniem nie tylko 
w Europie, ale także w Azji i Ameryce.

Pierwszy „Dziedziniec pogan” był 
wydarzeniem o dużym zasięgu. Wzię-
ło w nim udział wielu przedstawicieli 
świata kultury. Złożyły się na nie cztery 
fundamentalne spotkania. Na Sorbonie 
odbył się dialog intelektualistów; w sie-
dzibie UNESCO było spotkanie o cha-
rakterze społeczno-polityczno-kultural-
nym; wyjątkowy charakter miała ina-
uguracja działalności „Dziedzińca po-
gan” w Akademii Francuskiej i dyskusja 
z jej członkami. Ostatnim było spotka-
nie z młodzieżą na placu przed bazyliką 
Notre Dame i zaproszenie do wejścia do 
świątyni.

Jesienią 2011 roku miały miejsce 
dwa kolejne wydania „Dziedzińca po-
gan”: w Tiranie jako stolicy pierwszego 

ateistycznego państwa świata i w Sztok-
holmie z udziałem luteranów. Pragnie-
niem ks. kardynała G. Ravasiego jest to, 
aby spotkania te nie były czysto akade-
micką debatą i chwilowym widowiskiem 
medialnym. Mają natomiast stawać się 
przestrzenią wspólnego namysłu ludzi 
wierzących i niewierzących nad zasad-
niczymi kwestiami antropologicznymi 
współczesnego świata. A więc: dobro 
i zło, życie po śmierci, miłość, cierpienie, 
sens zła, a nade wszystko wizja czło-
wieka jako osoby, godny człowieka mo-
del rodziny, rola i miejsce religii w ży-
ciu nowoczesnych państw. „Chciałbym 
– dodaje Ks. Kardynał w wywiadzie dla 
Radia Watykańskiego – byśmy też za-
stanowili się nad jakością uprawianej 
teologii. Między innymi po to, by po-
kazać, że teologia nie jest tylko reliktem 
odległej przeszłości, ale że wciąż jest to 
żywa dyscyplina pozwalająca w innym 
świetle spojrzeć na rzeczywistość. Ko-
lejny temat, który – muszę przyznać – 
budzi duże zainteresowanie, to ducho-
wość ateistów. Transcendencja nie jest 
bowiem tylko tym, o czym naucza teolo-
gia. Ona przede wszystkim wpisana jest 
już w samo istnienie człowieka, w jego 
rozum, który wciąż chce iść dalej, od-
krywać nowe horyzonty. To pociąga też 
pytania o rzeczy ostateczne. Jest wiele 
dróg, którymi chcemy wspólnie kroczyć. 
Zależy nam na wysokim poziomie tych 
spotkań, ale też i na tym, by były one 
w pewnym sensie prowokacyjne”. Krót-
ko mówiąc, „Dziedziniec pogan” pod 
kierunkiem ks. kardynała G. Ravasiego 
zajmuje się relacjami między światem 
wiary a współczesnym światem nauki, 
promując szczególnie dialog między la-
ickim humanizmem i chrześcijańskim 
doświadczeniem Boga, między prawdą 
rozumu i Prawdą objawioną.

Nie sposób w krótkim wystąpieniu 
przedstawić całego bogactwa życia Ks. 
Kardynała Ravasiego i jego wielokierun-
kowej aktywności na polu interpretacji 
Pisma świętego, w sferze kultury i w dia-
logu ze światem współczesnym. Pragnąc 
ująć je pod hasłem służby i świadectwa 
Prawdzie, mogłem jedynie wymienić 
i nazwać najważniejsze zaangażowania 
oraz ich owoce. Jednak tej syntetycznej 
prezentacji dzieł nowego doktora honoris 
causa KUL brakowałoby czegoś niezwy-
kle ważnego – bodaj najcenniejszego – 
gdyby nie został przywołany kunszt pi-
sarstwa Gianfranco Ravasiego – i to jako 
egzegety i pisarza o rzadkiej oryginalno-
ści i bogactwie, a także jako ambasadora 
kultury oraz promotora dialogu między 
wiarą i nauką, między Kościołem i świa-
tem. Kunszt ten i bogactwo treści prze-
nika i charakteryzuje jego wielkie dzieła 
naukowe, każdą inną publikację, choćby 
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najkrótszy artykuł do tygodnika o milio-
nowym nakładzie – każdy wykład i każ-
dą wypowiedź. Bogactwo zdumiewające 
z racji niewyczerpanych wręcz i uniwer-
salnych źródeł, do których profesor i pi-
sarz G. Ravasi się odwołuje – bogactwo 
różnorodne pod względem nauki i este-
tyki, teologii, intuicji i gracji. Jakże traf-
nie ten kunszt literacki i bogactwo tre-
ści określił jego przyjaciel Dawid Ma-
ria Turoldo. W posłowiu do komenta-
rza Kardynała do Pieśni nad Pieśniami 
ten znamienity włoski poeta napisał, że 
twórczość G. Ravasiego jest pełna gracji 
– „gracji w pisaniu, gracji w mówieniu 
i komunikowaniu, gracji w przekonywa-
niu. Ravasi, czy to gdy pisze, czy to gdy 

mówi, jest zawsze potężną rzeką języ-
ka pełnego światła, z której wypływa-
ją myśli i słowa migocące niczym perły. 
(…) Tak należy przyznać, gdy idzie na 
przykład o studium Psalmów albo księ-
gę wielkiego Hioba. Są one pomnikami 
wzniesionymi hermeneutyce przez tego 
żarliwego sługę i szafarza Słowa, który 
dla mnie jest wydarzeniem pamięci i kry-
tyki, zdolności harmonizowania, wiedzy 
i wszelkiej sztuki, zdolności sięgania do 
korzeni znaków i symboli, aby następ-
nie ułożyć wszystko w pieśń semanty-
ki, poprzez filologię rozmaitych języków. 
(…) Każda jego książka jest dokumen-
tem żywym. Żywym tak, że cię zachwy-
ca… tak iż na koniec czujesz się nieomal 

ogarnięty zazdrością, świętą zazdrością 
oczywiście, z powodu tej mnogości jego 
darów. I czujesz, że w końcu musisz się 
poddać. Bo on ma rację! I zaraz odkry-
wasz, że razem z nim się cieszysz, niemal 
jakby zostawił ci wrażenie, że to ty sam 
odkryłeś ten sekret, rozwiązałeś zagadkę. 
To bowiem jest częścią stylu Ravasie-
go: nigdy nikogo nie upokarzać, nigdy 
niczym nie pogardzać” (Dawid M. Tu-
roldo, Posłowie, w: G. Ravasi, Pieśń nad 
pieśniami, wyd. Salwator, Kraków 2005, 
s. 199n).

Z pewnością nie ma wśród nas nikogo, 
kto nie zetknąłby się choćby z kilkoma 
książkami, artykułami, wywiadami pra-
sowymi bądź wykładami Księdza Kar-
dynała. W przekładzie na język polski 
ukazało się niemal 40 tytułów – z 10-to-
mową „Biblią dla każdego” na czele. Za-
iste, nawet krótkie wejście w świat tego 
pisarstwa i twórczości naukowo-kultu-
ralnej prowadzi do spotkania z odsła-
niającą się w nim Prawdą, która inspi-
ruje wiarę w Boga, objawia Miłość, ro-
dzi nadzieję na pełnię życia! A każde 
spotkanie z taką Prawdą służy tworze-
niu kultury i zaprasza do serdecznej roz-
mowy! Tym bardziej osobiste spotkanie 
z Księdzem Kardynałem, w którym ma-
my szczęście dzisiaj uczestniczyć, otwie-
rając się na jego przesłanie, pozwala nam 
cieszyć się także tą rzeką światła, która 
płynie nade wszystko z jego osoby – słu-
gi i świadka Prawdy!

Wykład doktora honoris causa Kardynała Gianfranco Ravasiego

Wcielenie i nowoczesność. 
Analiza kontrapunktu

„Wyłania się z chaosu świat ducha”. 
Tak śpiewał Adam Mickiewicz w Odzie 
do młodości (w. 69), uprzedzając intuicję 
Nietzschego, dla którego „trzeba prze-
żyć chaos, żeby zrodzić gwiazdę, któ-
ra tańczy”. Kultura współczesna objawia 
się rzeczywiście pod znakiem chaotycz-
nej turbiny i łatwo jest ulec pokusie eg-
zorcyzmowania tego horyzontu przez 
duchowość skłonną do sakralnej izola-
cji lub duchowej ciszy. W rzeczywisto-
ści centralną tajemnicą chrześcijaństwa 
jest Wcielenie, które umiejscawia Boga 
właśnie na zatłoczonym i udręczonym 
skrzyżowaniu dróg ludzkiej historii. Za-
tem chcemy teraz skonfrontować wła-
śnie kategorię nowoczesności, w której 
jesteśmy zanurzeni, z Wcieleniem.

Nasze podejście do problemu będzie 
miało podwójny charakter: z jednej stro-
ny Pismo Święte spotyka i rzuca świa-
tło na nowoczesność; z drugiej strony 
wrażliwość współczesna konfrontuje się 
z Wcieleniem. Naturalnie uproszcze-
nie naszej ścieżki sprawia, że w hory-
zoncie nowoczesności zawiera się tak-
że „ponowoczesność” (postmodernizm), 
która z nią w rzeczywistości koegzy-
stuje. Termin „ponowoczesność” (post-
modernizm), w rzeczy samej pojawił się 
w powszechnym użyciu od 1917 r. wraz 
z pisarzem Rudolfem Pannwitzem, któ-
ry użył go dla zdefiniowania kategorii 
Übermensch Nitzschego. Z drugiej stro-
ny ponowoczesność jest spadkobiercą 
modernizmu, jak potwierdziły to znane 

powieści Jean-François Lyotarda (Kon-
dycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy 
1979 i Moralności ponowoczesne 1993).

Nowoczesność w ujęciu 
biblijnym

Etymologicznie „nowoczesność” po-
chodzi od łacińskiego przysłówka modo 
„teraz, niedawno”, a zatem przywołuje 
bezpośredniość, bliskość, ewolucję, ruch. 
Jak pisał Carlo Emilio Gadda w swoim 
wielkim dziele Poznanie bólu (1938-41; 
1969-70), „jeśli jakaś idea jest bardziej 
nowoczesna od innej to znak, że ani jedna 
ani druga nie są nieśmiertelne”. Nowo-
czesność, zatem, oscyluje spontanicznie 
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i zgodnie ze swą naturą wokół relatywi-
zmu, to podążanie za czymś poza w od-
niesieniu do przeszłości, to rodzaj „stop-
nia wyższego”, który implikuje coś bar-
dziej aktualnego i nowszego. Koncepcja, 
która podtrzymuje ewolucję czasu i kul-
tury w wizji biblijnej jest inna. Zilu-
strujemy to w tryptyku, który właśnie 
komponujemy.

W pierwszym z idealnych paneli wy-
chodzimy od terminów, które możemy 
uz nać za paralelne do łacińskiego mo-
do, źródłosłowu „nowoczesności”. Wy-
bierzemy trzy z nich. Przede wszystkim 
nu/n, z którego wywodzi się łacińskie 
nunc, niemieckie nun/neu i angielskie 
now/new. Ma ono niewątpliwie wa-
lor czasowy, historyczny a więc także 
względny, określając „nowoczesny” świat, 
w którym jesteśmy zanurzeni, jak ma 
to miejsce na przykład w błogosławień-
stwach u Łukasza adresowanych do tych, 
którzy „teraz” są głodni i płaczą (6,21), 
czy też wprost przeciwnie są syci i zado-
woleni (6,25). Oto jednak, często obja-
wia się tu także konotacja antytetyczna, 
a-czasowa. Nowotestamentowe nu/n za-
wiera w sobie także „eschatologię w te-
raźniejszości”: to czas pełen zbawienia 
(καιρός), jak na przykład w 2 Kor 6,2: 
„Oto teraz (nu/n) czas (καιρός) sposob-
ny, oto teraz (nu/n) dzień zbawienia!”.

Drugie wyrażenie, które wybiera-
my to σήμερον, „dziś”, pojawiające się 
41 razy w Nowym Testamencie, także 
o podwójnym charakterze semantycz-
nym określającym czasowość i wiecz-
ność, względność i absolutność, „wymiar 
chronologiczny” i eschatologię. W ten 
sposób, na przykład, u Łukasza poja-
wia się wzmianka historyczna o naro-
dzinach Jezusa ogłoszonych pasterzom: 
„σήμερον (dziś) narodził się wam zba-
wiciel” (2,11). Jednak, pozostając wciąż 
w Ewangelii Łukasza, jedno z ostatnich 
zdań wypowiedzianych przez ukrzyżo-
wanego Jezusa to słowa skierowane do 
skruszonego łotra: „σήμερον (dziś) bę-
dziesz ze mną w raju” (23,43).

W zdaniu tym teraźniejszość krzy-
żuje się nierozerwalnie z wiecznością 
„rajską”. Wymownym jest także po-
twierdzenie, które Jezus wypowiada po 
cytacie odniesionym do siebie w pro-
gramowym wystąpieniu w synagodze 
w Kafarnaum: „σήμερον (dziś) wypełni-
ło się (πεπλήρωται) Pismo” (4,21), gdzie 
wypełnienie-pełnia ma charakter wyraź-
nie transcendentny.

Wreszcie, znaczącym jest janowe uży-
cie kategorii w[ra, obszernie studiowanej 
na poziomie „egzegetycznym”. „Godzi-
na” to niewątpliwie dana historyczna, 
która wszakże może być jeszcze oczeki-
wana („nie nadeszła jeszcze moja Godzi-
na” 2,4), i która łączy się z wydarzeniem 

śmierci Jezusa, przynależącym do faktów 
weryfikowalnych fenomenologicznie. 
Jednakże „godzina” oznacza także uwiel-
bienie paschalne, które ze swej natury 
jest trwałe i transcendentne: „Nadeszła 
w[ra (godzina), aby został uwielbiony 
(doxasqh/|) Syn Człowieczy… Wiedząc, 
że nadeszła w[ra (godzina) przejścia 
z tego świata do Ojca…” (12,23; 13,31). 
„Nowoczesność” nowotestamentowa jest 
zatem splotem czasu z teraźniejszością. 
Upływ czasu przechowuje w sobie trwa-
nie transcendencji. W tym świetle nie 
może on być nigdy tylko rzeczywistością 
nietrwałą i przechodnią, a życie w te-
raźniejszości oznacza już konstruowanie 
przyszłości, pełnej i doskonałej.

Wcielenie pomiędzy λόγος 
(słowem) i σάρξ (ciałem)

Ostatecznego zakorzenienia takie-
go rozumienia historii należy natural-
nie upatrywać w centralnym misterium 
chrześcijaństwa, we Wcieleniu, sárkosis, 
pojęciu nieobecnym w Nowym Testa-
mencie (Ireneusz będzie tym, który uży-
je go jako pierwszy w Adversus haereses 
III, 18,3; 19,1-2), lecz pojawiającym się 
zasadniczo w sformułowaniu evn σαρκί 
(1Tm 3,16; 1J 4,2-3; 2J 7; Kol 1,22; 
Ef 2,14; Rz 8,3) i w słynnym passu-
sie J 1,14: kai. o` Lo,goj sa.rx evge,neto, 
„Słowo stało się ciałem”. W stwierdze-
niu tym oczywistym jest ścisłe, para-
doksalne dla kultury greckiej, połącze-
nie pomiędzy λόγος (słowem) boskim, 
wiecznym, absolutnym, nieskończonym, 
i σάρξ (ciałem) ludzkim, ograniczonym 
czasem, nietrwałym, przemijającym.

Chrześcijaństwo, zatem, jest alter-
natywą tak dla skrajnego transcenden-
talizmu muzułmańskiego, który odrzu-
ca kontakt pomiędzy dzisiejszą nowo-
czesnością i horyzontem sacrum, dla 
hinduistycznego awatara, doktryny 

o wcieleniu cykliczno-naturalistycznym, 
jak i dla immanencji laicko-sekulary-
stycznej, która eliminuje z historii każ-
dą transcendencję czy stałość. Spotkanie 
pomiędzy λόγος (słowem) i σάρξ (cia-
łem) naznaczone także przez evge,neto 
(„stało się”), czasownik „skupiający się 
na partykularnym wydarzeniu” i „no-
woczesny”, znajduje swój przebłysk już 
w samej koncepcji starotestamentowej, 
w formie objawienia historycznego (na-
wet jeśli nie ściśle „wcielonego”) przed-
stawianego przez Pisma hebrajskie.

Prawdą jest że imię Boże „Jestem, 
który jestem” (Wj 3,14), jakkolwiek 
się je zinterpretuje, zakłada osobowość 
transcendentną i doskonałą, nieredu-
kowalną do możliwości manipulowa-
nia nią, jak w przypadku idoli; jednak 
wkrótce potem widzimy, jak Ja Jestem 
posyła Mojżesza, mówi i działa w hi-
storii wyzwalając i sądząc: „Tak powiesz 
Izraelitom: Ja Jestem posłał mnie do 
was”. Ten kontrapunkt pomiędzy histo-
rią i wiecznością może być zilustrowa-
ny także poprzez inną boską kategorię 
osobową, mianowicie przez oblicze, któ-
re stoi także u podstaw niezwykle waż-
nego w tym względzie symbolizmu, czy 
też antropomorfizmu. Wystarczy skon-
frontować ze sobą pozorny oksymoron, 
który przebiega z jednej strony pomię-
dzy prośbą Mojżesza: „Ukaż mi swoją 
chwałę” (Wj 33,18) i Bożą odpowiedzią: 
„Nie będziesz mógł ujrzeć mojego ob-
licza ponieważ nikt, kto je ogląda, nie 
może pozostać przy życiu” (33,20), a po-
jawiającą się z drugiej strony wzmianką 
z Lb 12,8: „Rozmawiam z nim twarzą 
w twarz, w sposób jawny, a nie przez 
ukryte wyrazy. On też ogląda postać Pa-
na”, tak że z tego spotkania wychodzi on 
przemieniony i jaśniejący światłem (Wj 
34,29-35; 2 Kor 3,7-18).

Niezwykle ważny aspekt krzyżo-
wania się tego co boskie i co ludzkie, 
tego co jest transcendencją i historią 
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w objawieniu biblijnym należy wyróżnić 
w rzeczywistości inkulturacji, tak jak jest 
ona przedstawiona w Piśmie Świętym. 
Oczywiście z jednej strony powtarza-
my, że Biblia przechowuje „Słowo Boże, 
które trwa na wieki” (Iz 50,8; 1P 1,25). 
Z drugiej strony, jednak, widać jak sama 
Biblia „uwspółcześnia się” w swoim wy-
razie historyczno-kulturowym w zależ-
ności od różnych okresów przeżywanych 
przez Izrael. Tak na przykład odwołuje 
się do cywilizacji nomadów (wystarczy 
pomyśleć o świętowaniu Paschy, pier-
wotnym rycie pasterskim, zreinterpre-
towanym i uhistorycznionym), do cywi-
lizacji mezopotamskiej, z której czerpie 
podbudowę kosmologiczną, do teologii 
egipskiej z Memfis, z której bierze ideę 
Słowa upersonifikowanego, do kultury 
fenicko-kananejskiej, z jej zdemitologi-
zowaną relekturą teologicznej symboli-
ki małżeństwa, do myśli perskiej, gdzie 
znajduje sformułowanie eschatologii 
wyzwalające ją z dwuznaczności po-
jęcia szeolu, aż wreszcie sięga kultury 
hellenistycznej.

Ta ostatnia wywrze znaczący wpływ 
na judaizm Diaspory, który chętnie 
otworzy się na tę „nowoczesność”, doko-
nując kategorycznego leksykalnego i te-
matycznego przepracowania niektórych 
jej danych: za przykład może posłużyć 
wkład platonizmu w eschatologię biblij-
ną, poświadczony przez Księgę Mądro-
ści, która czasem wydaje się, przynaj-
mniej na poziomie językowym, absor-
bować niektóre pojęcia i greckie symbole 
klasyczne (jeden z pomiędzy wielu przy-
kładów to Mdr 9,15: „Bo śmiertelne cia-
ło przygniata duszę, a namiot z gliny ob-
ciąża umysł wieloma myślami”). W tym 
kierunku poruszać się będzie naturalnie 
literatura nowotestamentowa na swo-
ich różnych poziomach: od latynizmów 
w Ewangelii św. Marka, aż po echa etyki 
i filozofii stoickiej w listach św. Pawła, 
i tak dalej, aż do dojścia do chrystologii 
chalcedońskiej opierającej się na syste-
matyzacji dokonanej w oparciu o kate-
gorie klasyczne takie jak „natura”, „oso-
ba”, czy „substancja”.

Jednakże szczyt równowagi pomię-
dzy historią i transcendencją, której do-
maga się Wcielenie, osiąga się w oso-
bie Chrystusa, którego boskie synostwo 
trwa także w jego kondycji ukrzyżowa-
nego „niewolnika” (cf. Flp 2,6-11). Bó-
stwo jest również obecne w jego mrocz-
nej ścieżce wiodącej wzdłuż horyzontu 
cierpienia przybierającego różne odcie-
nie (ból fizyczny, samotność, zdrada, lęk 
przed śmiercią, milczenie Boga, tragicz-
na śmierć, pogrzebane ciało). Rzeczy-
wistość śmierci, dowód stwierdzający 
tożsamość istoty ludzkiej, nie jest w sta-
nie zatrzeć w Chrystusie bóstwa, które 

rozbłyska podczas Paschy zmartwych-
wstania, zapładniając i przekształcając 
ludzką przemijalność przyjętą w całości 
przez Słowo. Jak za chwilę zobaczymy, 
nasza „nowoczesność” będzie miała pro-
blem ze skonfrontowaniem się z tym 
tematem.

Wrażliwość nowoczesna 
i Wcielenie

Oto zatem stoimy wobec naszego 
„nowoczesnego” i „post-nowoczesne-
go”: reaguje ono paradoksalnie wobec 
dwóch wymiarów Wcielenia, historycz-
nej względności i boskiej transcendencji. 
Reakcja ta jest, w rzeczy samej, dwu-
znaczna z natury, żeby nie powiedzieć 
antytetyczna. Postaramy się zatem wy-
artykułować – nawet jeśli tylko na spo-
sób uproszczony i w formie impresji – tę 
dwuznaczność.

Nowoczesność wobec 
„względności” Wcielenia

Jest raczej ewidentne, że kultura no-
woczesna, będąc sama naznaczona przez 
silny zmysł zmienności i kruchości ist-
nienia, nie ma problemu z zaakceptowa-
niem i zrozumieniem “cielesności” Wciele-
nia. Słynna i nieco stereotypowa formuła 
„płynna nowoczesność”, ukuta w książce 
o tym samym tytule autorstwa Zygmun-
ta Baumana (2000), która pociąga za so-
bą także pojęcie „płynnej miłości”, czyli 
kruchość więzów emocjonalnych (książ-
ka z 2003) i „płynny strach” (2006) czy-
niący życie płynnym i tworzący „piekło 
i utopię płynnego świata” (2006), obra-
zuje jasno „niepokój post-nowoczesno-
ści” (inny tytuł tekstu Baumana z 2002), 
a zatem w pewien sposób objawia bli-
skość do figury Chrystusa słabego, cier-
piącego i śmiertelnego.

Można by długo i pod różnym kątem 
studiować wrażenie niestabilnej względ-
ności, która przenika nasz czas, na przy-
kład przyglądając się antropologii post-
nowoczesnej, jak została ona przedsta-
wiona przez Amerykanina Christophe-
ra Lascha (1932-1994) zarówno w jego 
portrecie The Minimal Self (1984) ra-
zem ze związanym z nią „przetrwaniem 
w epoce niepokoju”, czy też w jego opisie 
Kultury narcyzmu (1979), które postrze-
ga bohatera jako „indywiduum ucieka-
jące od aspektu społecznego w epoce 
kolektywnych rozczarowań”. Rezultat 
to „indywiduum swobodne w mani-
pulowaniu wrażeniami, jakie wzbudza 
w innych, głodne podziwu i sukcesu…, 
wciąż spragnione nowych doświadczeń 
emocjonalnych, którymi chce wypełnić 

wewnętrzną pustkę, przerażone ideą 
starości i śmierci”. Pomimo różni-
cy w swym statucie, człowieczeństwo 
Chrystusa przygarnia kruchość ludzką 
i przyjmuje na siebie nawet grzech świa-
ta, jak przypomina o tym św. Paweł: „On 
to dla nas grzechem uczynił Tego, który 
nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor 5,21). Ta 
solidarność jest zatem współbrzmieniem 
i wyzwalającą „symbiozą”.

Jednak nowoczesność odkrywa jesz-
cze swoje inne, sprzeczne oblicze, po-
nieważ objawia także poważną trudność 
w podejściu do względności. Wystarczy 
tylko pomyśleć o dziwnym stosunku 
do „ciała”, raz idolatrycznie czczonym 
w mitycznie doskonałej cielesności, in-
nym razem poniżanym, a nawet odrzu-
canym w degeneracji narkotyków, w de-
prawacji seksualnej, w niemocy terapeu-
tycznej. Strach przed śmiercią, rzeczy-
wistością nieustannie odsuwaną w cień, 
jest tego ewidentnym potwierdzeniem. 
Jest nim także karłowata koncepcja eg-
zystencji określona w uderzający sposób 
przez Camusa w Upadku (1956): „Jedno 
zdanie wystarczy, aby zdefiniować no-
woczesnego człowieka: dopuszczał się 
nierządu i czytał gazety”. Taka właśnie 
koncepcja człowieka jest też potwierdzo-
na w bezlitosny sposób we Fragmencie 
Agonu (1922) Eliota: „Narodziny, i łącz-
nik i śmierć / wszystko tutaj, wszystko 
tutaj, wszystko tutaj, / narodziny i łącz-
nik i śmierć. / Jeśli zsumujesz, wszyst-
ko jest tutaj”. Z jednej strony fragmen-
tacja, niespójność, indyferencja, pustka 
wewnętrzna, relatywizm i subiektywizm, 
z drugiej strony jedyne w swoim rodzaju 
i ekstremalne zwrócenie się ku techni-
ce i rzeczywistości wirtualnej, zimnym 
arbitrom ludzkiej egzystencji: oto dra-
matyczny koszmar nowoczesnego spo-
łeczeństwa, które aspiruje do uwolnienia 
się od względności i skończoności.

Nowoczesność wobec 
transcendencji Wcielenia

Na pierwszy rzut oka transcendencja 
wydaje się być dla nowoczesności zna-
kiem sprzeciwu (Łk 2,34). Jednakowoż 
należy uznać, że współczesne społeczeń-
stwo nie ma trudności z przyjęciem ta-
jemnicy lub przynajmniej z jej minima-
listycznym przedstawieniem. Wystarczy 
pomyśleć o powszechnym odwoływaniu 
się do form idolatrycznych propagowa-
nych przez środki komunikacji i tech-
nologię, o upodobaniu znajdowanym 
w magii, ezoteryzmie, czy też niejasnym 
mistycyzmie, albo o praktykowaniu du-
chowości New Age; wystarczy przywo-
łać współczesny tryumf dewocji oraz 
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cudowności, czy też o narodziny prze-
sadnego sakralizmu. Wielu ogarnia pra-
gnienie przekraczania ograniczeń tego 
co konkretne i doświadczalne fenome-
nologicznie, przekonanych że – jak pi-
sał Maupassant w Piotrze i Janie (1888) 
– „najbardziej mało znacząca z rzeczy 
zamyka w sobie trochę tajemnicy”. Po-
dobnie psychoanaliza przyzwyczaiła nas 
uważać nieświadomość ludzką za ot-
chłań pełną tajemnic, czasem nierozwią-
zywalnych nawet jeśli poddają się anali-
zie, według arii z Turandota Puccinie-
go: „Lecz moja tajemnica jest zamknięta 
we mnie…”.

Oczywiście, można powiedzieć, że 
te typologie są tylko imitacją prawdzi-
wej transcendencji, deformacją tego co 
boskie, wykrzywieniem autentycznego 
sacrum; jednak pozostaje poza wszelką 
wątpliwością, że człowiek nowoczesny, 
nawet jeśli uwolniony od wątpliwości 
dzięki technice, pozostaje niespokojny 
wypatrując tego, co poza, i tego co inne 
wobec tego, czego doświadcza w spo-
sób bezpośredni i powierzchowny. Wła-
śnie dlatego, kiedy zbliża się do auten-
tycznej tajemnicy, ma trudności wobec 
jej transcendentnego wymiaru. Przyzwy-
czajeni tylko do rzeczywistości „przed-
ostatnich”, względnych i ograniczonych 
przez perymetr czasu i przestrzeni, no-
wocześni mężczyzna i kobieta czują się 
często zdezorientowani, kiedy wpatru-
ją się w horyzont rzeczywistości „osta-
tecznych” i trwałych jak Bóg, prawda, 
dobro i zło, ból, życie, śmierć i życie po 
śmierci.

Właśnie temat śmiertelności – cho-
ciaż nie tylko ona – przyprawia nowo-
czesność o zawroty głowy, także ponie-
waż, jak pisał Pavese w Mestiere del vi-
vere – „śmierć jest odpoczynkiem, lecz 
myśl o śmierci jest zakłóceniem wszel-
kiego odpoczynku”. Ten niepokój jest 
strukturalny dla istoty ludzkiej: któż 
nie pamięta Myśli, n. 347 Pascala na te-
mat różnicy między człowiekiem i rze-
czywistością materialną, wyodrębnionej 

właśnie w samoświadomości ludzkiej 
„konieczności śmierci”? Zatem post-
nowoczesność albo narkotyzuje to py-
tanie, zanurzając je w rozpuszczalniku 
powierzchowności i rozrywkowej chwi-
lowości (kierkegaardowskie „banalne ży-
cie”), lub daje się ponieść iluzorycznemu 
nurtowi życia bez starzenia się, typo-
wemu dla „nieśmiertelności” technolo-
gicznej, gdzie jednak słowo „nieśmier-
telność” zostało odarte z wszelkiego zna-
czenia metafizycznego i platońskiego.

Śmierć odarta z symboli i „zdekon-
struowana”, zredukowana do kwestii 
biomedycznej, egzorcyzmowana przez 
nowe „biotech Eldorado” napędzane 
przez ważną bądź co bądź medycynę 
regeneracyjną, wycofana do chronionej 
oazy, jest jeszcze ewentualnie otaczana 
szacunkiem (często także bez zbytniej 
pasji) przez wielkie religie, w szczegól-
ności przez chrześcijaństwo, którego 
teologicznym sercem jest śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa. Ludzkość bardziej 
niż „nieśmiertelną” – koncept, jak mó-
wiono, zbyt hard (zbyt twardy) mental-
nie – uważa się za „a-śmiertelną”, aby 
użyć formuły ukutej przez Ivana Illicha 
i Edgara Morina i podjętej w reportażu 
Catherine Mayer, który ukazał się w Ti-
me 25 kwietnia 2011.

W ten sposób narodziło się „społe-
czeństwo post-śmiertelne”, analizowane 
w wyjątkowy sposób przez kanadyjską 
socjolog Céline Lafontaine w jej książ-
ce Sen o wieczności. Społeczeństwo post-
śmiertelne (2008). To nowo narodzone 
społeczeństwo nie wydaje się wprawiać 
w euforię, i nie tylko ze względu na wy-
mowę japońskiego filmu Odejścia (2008) 
ze swoją ironiczną agencją ekstremal-
nych podróży „Necro Kosmetics”, już 
uprzedzoną przez słynny film Tony’ego 
Richardsona Nieodżałowani (1965), ile 
raczej ze względu na gorzkie objawie-
nie Norberta Eliasa (1897-1990) w je-
go Über die Einsamkeit der Sterbenden 
(1982): „Nigdy, tak jak dziś, ludzie nie 
umierali tak cicho i higienicznie, i nigdy 

nie byli tacy samotni”. Także tutaj myśl 
ta znajduje swój pierwowzór w arcy-
dziele, którym jest Śmierć Iwana Ilicza 
Tołstoja.

Istnieje wiele pytań egzystencjal-
nych, jakie temat śmierci wzbudza tak-
że w człowieku współczesnym, który 
na wszelkie sposoby stara się nie nadać 
żadnego prawa obywatelstwa w swoim 
świecie tej niewygodnej obecności. Za-
czyna się od zacierania poczucia ogra-
niczoności stworzeń, kategoria funda-
mentalna poddana zostaje zabiegowi 
anestezji przez (niezadeklarowaną lecz 
implikowaną) świadomość wszechmocy 
(przynajmniej przyszłej) techniki, aż do 
stosowania pozornie drobnych lecz wca-
le nie małych zabiegów, jak odwoływa-
nie się do eufemizmu dla uniknięcia ob-
scenicznego słownictwa „śmierci”, która 
staje się zamiast tego zwykłym „zniknię-
ciem”, „odejściem”, „stratą”. Naturalnie 
dochodzi się także do ostatecznej gra-
nicy umierania, które chce się najpierw 
odsunąć w czasie, wydłużając życie, 
a później, usunąć ideologicznie, kasując 
ją z programu egzystencjalnego.

Jak pisał Lafontaine, „post-śmier-
telność zaczyna się właśnie tam, gdzie 
granice pomiędzy życiem i śmiercią się 
zacierają do tego stopnia, że niektórzy 
rozważają możliwość ich przekrocze-
nia”. Nie należy także ignorować nowej 
koncepcji ciała, które w cyborgu, to zna-
czy ciele ludzkim zintegrowanym coraz 
bardziej przez mechaniczne i sztuczne 
ograny, znajduje swój symbol i koncep-
cję owocującą pytaniem-odpowiedzią: 
czy to ciało „protetyczne”, bez czasu, hi-
storii i różnic, jest jeszcze ciałem ludz-
kim, biorąc pod uwagę skomplikowaną 
interaktywność psychosomatyczną?

Niepokój, który podobne nagroma-
dzenie pytań wzbudza we współcze-
snym człowieku, kiedy z konieczności 
znajduje się wobec „twarzy życia innej 
w stosunku do tej, zwróconej do nas”, jak 
definiował śmierć Rilke, pozwala zro-
zumieć zarówno zakłopotanie nowocze-
snej wrażliwości wobec Wcielenia, jak 
i subtelną fascynację, którą wizja chrze-
ścijańska może kreować. Jej podwójny 
wymiar człowieczeństwa i transcenden-
cji, historyczności i duchowości, śmier-
ci i życia, przeciwstawia się zarówno 
mistycyzującej i alienującej gnozie, jak 
również ciężkiemu, zaślepiającemu ma-
terializmowi. Jedność Wcielenia usta-
nawia złoty węzeł, który daje sens obu 
obliczom rzeczywistości. Odczytywana 
w świetle przesłania chrześcijańskiego, 
jeśli dobrze zilustrowana i ukazana, ta 
dialektyczna jedność może wytworzyć 
jednak znaczącą i pewną przystań dla 
pytań, wątpliwości, oraz dla powierz-
chownej wrażliwości nowoczesnej.
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Przesłanie IV Kongresu 
Kultury Chrześcijańskiej

IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej 
„W poszukiwaniu człowieka w człowie-
ku. Chrześcijańskie korzenie nadziei” 
obradował w Lublinie na progu ogło-
szonego przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI Roku Wiary. W duchu nauczania 
zainaugurowanego 50 lat temu Soboru 
Watykańskiego II, nauki bł. Jana Pawła 
II i Benedykta XVI oraz świadectwa ar-
cybiskupa Józefa Życińskiego, inicjato-
ra lubelskich kongresów, wpisuje się on 
w twórczy dialog Kościoła ze światem 
współczesnym, prowadzony w zmienia-
jących się warunkach kulturowych, na-
znaczonych sytuacjami wielorakich kry-
zysów, a zarazem poszukiwania sensu 
i trwałych fundamentów kultury. 

Źródłem chrześcijańskiej nadziei jest 
Jezus Chrystus, który „objawia człowie-
ka człowiekowi” (KDK 22). Wcielenie 
Jezusa Chrystusa jest wyrazem afirma-
cji godności człowieka w historycznych, 
nierzadko dramatycznych, warunkach 
ludzkiej egzystencji. Nic, co ludzkie, nie 
jest obce Odkupicielowi człowieka i dla-
tego Ewangelię jako orędzie Bożej ła-
ski trzeba rozumieć jako dobrą nowinę 
o człowieku, jako Ewangelię człowieka. 
Niesie ona moc kulturotwórczą, która 
bynajmniej się nie wyczerpała. Ewange-
lia ukazująca wyzwalającą moc krzyża, 
przestrzega przed tryumfalizmem i jed-
nocześnie głosi pewność wzrostu ziar-
na, które umiera i przeobraża się do no-
wego życia. Odwaga bycia chrześcijani-
nem dziś nie pozwala ani na nostalgię 
za modelami obecności wiary w kultu-
rze znanymi z przeszłości, ani na przy-
stosowywanie się do ducha czasu i re-
zygnację z chrześcijańskiego powołania 
zawartego w ideałach Chrystusowych 
błogosławieństw. 

Kulturowe wyzwania współczesności, 
określanej jako postmodernizm (pono-
woczesność), są problemem nie tylko dla 
chrześcijan, ale także dla całej wspól-
noty ludzkiej, która wskutek załamania 
się sekularystycznej ideologii postępu 
i emancypacji oraz po doświadczeniach 

niesprawiedliwości i tragicznych kon-
fliktów, nie cofających się przed ludobój-
stwem, coraz słabiej postrzega siebie jako 
wspólnotę. Potrzebie Nowej Ewangeli-
zacji towarzyszy potrzeba odbudowania 
kultury braterstwa wszystkich ludzi. Ha-
sło Kongresu: „W poszukiwaniu czło-
wieka w człowieku”, wskazuje zarówno 
na potrzebę duchowej wewnętrznej po-
dróży do samego siebie, jak i na koniecz-
ność dzielenia się swoim doświadcze-
niem w celu budowania wspólnego języ-
ka narracji tajemnicy człowieka. 

Refleksja uczestników Kongresu bar-
dzo wiele zawdzięcza personalistycznym 
intuicjom Karola Wojtyły, rozwiniętych 
potem w humanistycznym i chrystocen-
trycznym nauczaniu Jana Pawła II. Już 
jako uczestnik Soboru Watykańskiego 
II przestrzegał on przed mentalnością 
zamkniętą na wspólne poszukiwanie 
prawdy. Uważał, że „należy przemawiać 
w taki sposób, aby świat zobaczył, że nie 
tylko pouczamy go w sposób autoryta-
tywny, ale równocześnie poszukujemy 
wraz z nim prawdziwych i sprawiedli-
wych rozwiązań trudnych problemów 
życia ludzkiego”. Metoda ta nie traci 
swej aktualności także w epoce pogłę-
biającej się polaryzacji kultury tworzonej 
przez ludzi wiary i kultury rozwijanej 
przez środowiska laickie.

Z jednej strony nie brak w kręgach 
chrześcijańskich postaw fundamentali-
stycznych, a z drugiej strony dziedzic-
twem oświecenia i racjonalizmu jest 
agresywny laicyzm, rugujący wszel-
kie przejawy chrześcijańskiej obecności 
w sferze publicznej. Postawy te jednak 
nie wyczerpują zjawisk współczesnej 
kultury. Ostatnie dekady to nie tylko czas 
narastania sceptycyzmu i relatywizmu, 
ale również etap rodzenia się potrzeby 
poważnej rozmowy wśród intelektuali-
stów chrześcijańskich i laickich na te-
mat źródeł racjonalności europejskiego 
dziedzictwa aksjologicznego. Stwierdze-
nie Jürgena Habermasa o konieczności 
procesu wzajemnego uczenia się nale-
ży uznać za znak nadziei. Podobnie jak 
znakiem nadziei jest zainicjowany przez 
Papieską Radę ds. Kultury „Dziedziniec 

pogan”, jako przestrzeń dialogu wierzą-
cych z niewierzącymi. 

Chrześcijanie nie mogą ukrywać 
światła, które jest darem syntezy rozumu 
i wiary, dlatego nie sposób przecenić zna-
czenia świadectwa wyrosłego z Ewange-
lii dla przemian współczesnej kultury, 
aby stawała się ona kulturą bardziej god-
ną człowieka. Autentyczne świadectwo 
sprawia, że chrześcijaństwo jest propo-
zycją pociągającą swym blaskiem. Arcy-
biskup Józef Życiński niestrudzenie gło-
sił potrzebę ukazywania pięknych dusz 
stanowiących drogowskazy dla wątpią-
cych i zgorzkniałych. Wśród pięknych 
dusz są chrześcijanie angażujący się żar-
liwie w obronę praw człowieka, realizu-
jący przymierze rozumu i wiary, rozwi-
jający wyobraźnię miłosierdzia, wrażliwi 
na ludzką godność i geniusz kobiety, po-
trafiący czerpać ze wspólnego dziedzic-
twa chrześcijaństwa Wschodu i Zacho-
du, nieobojętni na poziom dyskursu na 
współczesnych areopagach. 

Nadzieja chrześcijańska dotyczy 
zbawczej i eschatologicznej perspek-
tywy losu człowieka. Obecność pytań 
o zbawienie, często ukrytych w dziełach 
agnostycznych, dalekich od konfesyjno-
ści, parodystycznych, a nawet bluźnier-
czych, zdaje się potwierdzać słuszność 
pochodzącego z późnej starożytności 
stwierdzenia Tertuliana o duszy ludzkiej 
z natury swej otwartej na chrześcijań-
stwo. Okazuje się, że człowiek w każ-
dej epoce i w każdym miejscu żarliwie 
szuka odkupienia, nawet nie zdając so-
bie z tego sprawy. Wielokierunkowość 
procesów sekularyzacji i desekularyzacji, 
nowych synkretycznych religii zdaje się 
świadczyć o żywotności poszukiwania 
prawdy o człowieku w epoce ponowo-
czesności. Antynomie współczesnej kul-
tury niczego jeszcze nie przesądzają, ja-
ko istotna natomiast jawi się wytrwałość 
w poszukiwaniu człowieka w człowieku, 
przypominająca Augustyńskie doświad-
czenie niepokoju serca. Niepokój serca 
oraz jego spoczynek w Bogu stanowią 
bowiem dwa dopełniające się źródła kul-
turotwórczej działalności człowieka.

Lublin, 30 IX 2012 r.
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12. tom Opera Omnia: „Głosiciele 
Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia 
i duchowość sakramentu święceń”.

Tom składa się z trzech głównych części. Pierwsza 
jest w swej istocie dogmatyczna. Przedstawia teo-

logię sakramentu święceń, ukazuje istotę kapłaństwa, 
kreśli genezę sacramentum ordinis, rozważa ujęcie 
Ofiary i kapłaństwa Chrystusa, a także przybliża ob-
szerną teologię urzędu biskupa, teologię prezbiteratu 
i sprawę kształcenia kapłanów. Cała ta problematyka 
oddana jest w słowach tytułu tego tomu: „Głosiciele 
Słowa”. Są nimi ludzie powołani do tej służby Lo-
gosowi w sposób szczególny, sakramentalny – biskup 
i prezbiter – głosiciele nauki Chrystusa, a przez to 
zwiastuni radości odkupienia i radości życia wiecznego 
dla wszystkich wierzących.

Część druga zawiera medytacje o duchowości ka-
płańskiej. Jest to kontynuacja tytułu: „Słudzy Waszej 
radości”, nawiązująca do zwrotu św. Pawła, który apo-
stoła, kapłana Nowego Przymierza, nazywa „sługą na-
szej radości” (2 Kor 1,24). Kapłaństwo jest bowiem 
„wejściem w świat” i w posłannictwo Jezusa, jest przy-
jęciem na siebie pokory wiary i ryzyka służby, aby 
ostatecznie przygotować Panu lud doskonały. Kapłani, 

przez budzenie wiary i doprowadzenie ludzi do Bo-
ga jako realnej rzeczywistości w tym świecie, stają się 
„sługami naszej radości”. Wiodą nas do Boga, który 
będzie radością naszego życia wiecznego. Teksty te 
stanowią wyśmienitą inspirację do medytacji czy reko-
lekcji kapłańskich.

Ostatnia, trzecia część, jest zbiorem wspaniałych 
kazań Josepha Ratzingera na temat kapłaństwa: do-
tyczących święceń kapłańskich, diakońskich, prymicji 
i jubileuszy. Mowy te odznaczają się bardzo intensyw-
ną inspiracją biblijną, ubogaconą przez obrazy z ży-
cia codziennego, pozwalające głębiej dotrzeć do istoty 
omawianej rzeczy.

Prezentowane dzieło zawiera także takie interesu-
jące tematy, jak: kapłański celibat, kwestia święceń ko-
biet, demokracja czy chrystokracja w Kościele, relacja 
kapłana i osób świeckich, sprawa wydziałów teologicz-
nych i seminariów duchownych.

Życzeniem Benedykta XVI było, aby po tomie o li-
turgii (t. 11) ukazał się tom o kapłaństwie (t. 12). Wi-
dzimy tu przedziwną logikę tego zamysłu: Bóg na 
pierwszym miejscu, a następnie posługa kapłańska, 
która w swej istocie żyje głębią osobistej więzi z Chry-
stusem, by dalej krzewić tę więź wśród ludzi wie-
rzących. Obydwa tomy Opera Omnia są doskonałym 
przygotowaniem do Roku Wiary, który rozpoczął się 
w całym Kościele 11 października.

KUL wydał kolejny tom 
polskiej edycji „Opera Omnia” 
Josepha Ratzingera

Teologia kapłaństwa 

W tym roku, 2012, obchodzimy 50-
tą rocznicę zwołania Soboru Wa-

tykańskiego II, który podjął m.in. próbę 
ukazania teologii kapłaństwa. Uważa on, 
że prezbiterzy związani są z biskupami 
godnością kapłańską (KK 28), to zna-
czy, że prezbiterzy z biskupami uczestni-
czą w jednym i tym samym kapłaństwie 

(DP 7). Mówiąc zatem o kapłaństwie 
odnosimy się nie tyle do posługi bisku-
pa czy posługi prezbitera, lecz do same-
go kapłaństwa Chrystusowego w ogóle, 
w którym uczestniczą na swój sposób 
zarówno biskup jak i prezbiter. Nie ma 
więc innego kapłaństwa biskupa a in-
nego kapłaństwa prezbitera. Jest jedno 
jedyne kapłaństwo Chrystusa, w które-
go służbę są powoływani przez Ducha 

Świętego ludzie. Biskup ma pełnię ka-
płaństwa w tym, że tworzy Kościół, że 
ma władzę tworzenia Kościoła.

Kapłaństwo sakramentalne jest samo 
w sobie tajemnicą, misterium Chrystu-
sowym. I na czym ono polega? W isto-
cie swej jest ono „byciem w Chrystusie” 
(esse in Christo sacerdote), a bardziej 
personalistycznie jest ono kształtowa-
niem się osoby i osobowości kapłańskiej 

Joseph Ratzinger Opera Omnia

t. 12: Głosiciele Słowa 
i słudzy Waszej radości



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

18

nr 5 (139) wrzesień-październik 2012

Op
er

a 
Om

ni
a

18

w Osobie i posłannictwie Chrystusa Ka-
płana. Jest to nowy sposób bytowania 
w łasce, uczestniczenie w kapłaństwie 
Chrystusa. Rzeczywistość tę wyraża 
pojęcie charakter sacramentalis urzędu 
kapłańskiego. Władza tego urzędu nie 
opiera się na delegowaniu przez wspól-
notę, lecz na „darze samego Pana” (por. 
Mk 3,13; Ef 4,11; s. 362). 

Skoro więc uczestniczymy w jednym 
kapłaństwie Chrystusowym, zatem moż-
na bez problemów porównać wizję ka-
płaństwa zarówno prostego proboszcza, 
jak i wielkiego teologa. Pierwszym jest 
św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, 
drugim – Joseph Ratzinger – Benedykt 
XVI. Dzieli ich ze strony teologicznej 
ogromna przepaść, ale łączy ich właśnie 
to jedno kapłaństwo. Dlatego ich wizja 
istoty tego jednego kapłaństwa w zasa-
dzie się pokrywa. 

Proboszcz z Ars, patron proboszczów, 
uważa, że kapłan to: sługa dobry i wier-
ny; ostatni ze wszystkich, a nie pierw-
szy; człowiek modlitwy i miłości; całym 
sercem oddany Bogu. Poprzez modlitwę 
jest zjednoczony z Bogiem i dlatego od-
czuwa „szczęście i słodycz, które go wy-
pełniają, doznaje światła, które go oświe-
ca” (Liturgia godzin, t. III, s. 1374).

Według Josepha Ratzingera – Bene-
dykta XVI kapłan to: sługa Boga, Chry-
stusa i Ewangelii; człowiek prosty, a nie 
wyniosły; człowiek modlitwy i radości; 
oddany Bogu przez sakrament święceń. 
Poprzez ten sakrament kapłan jest zjed-
noczony z Chrystusem i mocą Jego ła-
ski dokonuje dzieła zbawienia. I ma na 
duszy, na swej osobie, odbity charakter 

sakramentalny Zbawiciela (character 
indelebilis). 

Z obu aspektów, proboszcza i bisku-
pa, wyłania się jedna wspólna płaszczy-
zna: kapłaństwo nie jest czymś własnym, 
czymś wyuczonym czy zapracowanym, 
czymś co mi się należy ze względu na 
moje osobiste cechy, lecz jest darem, 
uczestnictwem w Osobie i dziele In-
nego, posłanego przez Ojca w Duchu 
Świętym Jezusa Chrystusa. Właśnie to 
historiozbawcze posłannictwo Syna od 
Ojca do świata jest podstawą mówienia 
o kapłaństwie jako sakramencie, a nie 
regulacji ludzkiej. Kapłaństwo nie jest 
więc zawodem pozostającym do dys-
pozycji „instytucji” Kościoła. Nie może 
być też widziane w kategoriach szansy 
czy prawa. Nie jest czymś wymyślonym, 
ani nie jest przywilejem, który można 
by otrzymać za dobre sprawowanie. Ka-
płaństwo jest powołaniem, do którego 
nikt nie może sobie rościć żadnych praw. 
Jest czymś danym przez samego Pana, 
jest sakramentem, czyli wyrazem histo-
rycznej wierności Kościoła wobec po-
chodzenia tego posłannictwa od Chry-
stusa (por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 
12: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej rado-
ści, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 
126; wszystkie odnośniki stron w tekście 
odnoszą się do t. 12).

Dlatego wizja kapłaństwa według 
Benedykta XVI jest przejrzysta: opiera 
się na dwóch głównych filarach. Jednym 
jest oddanie siebie Innemu, a drugim – 
rozwijanie osobistej więzi z Chrystusem 
w obrazach: pasterza, pośrednika, głosi-
ciela Słowa, sługi i świadka Chrystusa. 
Filarom tym każdy kapłan winien zbu-
dować swój własny dach, czyli praktycz-
nie włączyć je do swego życia i posłu-
giwania. Wtedy kapłan świadomie włą-
czy się w posługiwanie Logosu i będzie 
działał nie według własnego uznania, 
czy według tego, na co ma ochotę, ale 
według tego, co jest wolą Chrystusa (por. 
s. 135). A „wola Chrystusa jest zawsze 
wolą Logosu, czyli wolą pełną sensu” (s. 
133). Wówczas kapłaństwo nie będzie 
cierpiętnictwem przynależenia jako celi-
batariusz do stowarzyszenia starych ka-
walerów, które nic nie jest warte, lecz 
będzie charyzmatem, który jest rzeczą 
naturalną, którą się posiada tak samo, jak 
ma się zęby czy oczy (por. s. 146). O nie 
trzeba dbać, inaczej wypadną. Chyba 
nikt nie ma co do tego wątpliwości. 

Kapłaństwo Chrystusowe jako 
oddanie siebie Innemu

Podstawą kapłaństwa nowotestamen-
talnego jest Osoba Jezusa oraz Je-

go posłannictwo od Boga. Dzięki temu 

posłannictwu posiada On władzę po-
chodzącą od Boga i tym samym autory-
tet samego Boga. „Głosi przesłanie, któ-
re nie zostało wymyślone przez Niego 
samego; został »posłany« z misją pocho-
dzącą od Ojca” (s. 37). Idea posłannic-
twa Jezusa polega na całkowitej jedno-
ści z Ojcem i na samowywłaszczeniu. 
Najtrafniej oddaje to formuła Janowa: 
»Moja nauka nie jest moją nauką…« ( J 
7,16). Oznacza to, że Jezus poza Ojcem, 
niczego nie posiada. Przypomina to los 
starotestamentalnego proroka, który jest 
posłany jedynie z laską pasterską, w któ-
rej tkwi symboliczna moc wypędzania 
złych duchów (por. Am 7,12-15). Moc 
proroka wyraża się w Bożym Duchu, 
który nie toleruje zła. Ale u Jezusa moc 
ta przejawia się w Jego własnym „Ja”, 
w Jego samowywłaszczeniu: „To, co jego 
nie jest Jego, nic nie istnieje oprócz Oj-
ca, lecz wszystko jest z Niego i dla Nie-
go. Ale właśnie przez owo samo-wyw-
łaszczenie siebie tworzy On całkowitą 
jedność z Ojcem” (s. 37). W tym Jezus 
uobecnia Boga Ojca.

Na tej podstawie możemy powie-
dzieć, że Jezus po Zmartwychwstaniu 
stworzył nową figurę Dwunastu, któ-
ra przekształca się w urząd apostołów 
– posłanych (por. s. 38). Jezus przeka-
zuje apostołom swoją władzę, włączając 
ich tym samym we własne posłannictwo. 
»Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje« 
mówi Jezus do Dwunastu (Mt 10, 40; 
por. Łk 10, 16; J 13, 20). A Jan Ewan-
gelista jeszcze wyraźniej powie: »Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam« 
(13, 20; 17, 18; 20, 21). Jest to analogia 
między formułą posłania Jezusa a for-
mułą posłania apostołów. Tym samym 
odsłania się cała struktura posłannic-
twa Jezusa, wyrażająca się w tym, że całe 
Jego bycie jest właśnie posłannictwem. 
Skoro »Syn z samego siebie nic nie mo-
że uczynić« ( J 5, 19.30), to i podobnie 
Jego uczniowie: »Beze Mnie nic nie mo-
żecie uczynić« ( J 15, 5). „To »nic«, któ-
re apostołowie dzielą z Jezusem, wyra-
ża jednocześnie moc i niemoc urzędu 
apostolskiego. Z samych siebie, o siłach 
własnego umysłu, poznania, własnej wo-
li nie mogą uczynić nic z tego, co powin-
ni czynić jako apostołowie” (s. 38). To 
„nic” jest paradoksalnie uczestniczeniem 
w posłannictwie od Boga. 

Dlatego podobnie i dziś, jak kapłan 
może powiedzieć: »Wybaczam ci two-
je grzechy«? albo »Oto Ciało moje«? 
Oznacza to, że wszelkie działanie ka-
płańskie nie jest wytworem jego własnej 
siły, lecz uczestniczeniem w posłannic-
twie Boga samego. Ale z drugiej strony 
w tym »nic« własnej osoby kapłana tkwi 
jego „wspólnota z Jezusem, który także 
w całości pochodzi od Ojca, tylko przez 
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Niego i w Nim, i nie istniałby w ogóle, 
gdyby nie był ciągłym przychodzeniem 
od Ojca i oddawaniem się z powrotem 
Ojcu. Owo »nic« własnej osoby włącza 
ich do wspólnoty posłannictwa Chry-
stusa. Tę posługę, w której jesteśmy cał-
kowicie przekazani na własność Innemu, 
to dawanie tego, co nie pochodzi od nas, 
język Kościoła nazywa sakramentem” 
(s. 38n). Jest to posługa umożliwiona 
przez Ducha Świętego i przez modlitwę 
Kościoła.

Oznacza to, że „daję to, czego sam 
z siebie nie mogę dać; czynię to, co nie 
pochodzi ode mnie; jestem posłanni-
kiem i stałem się pośrednikiem tego, co 
przekazał mi Inny. Dlatego też nikt nie 
może samodzielnie ustanowić się kapła-
nem; dlatego też żadna wspólnota nie 
może powołać kogokolwiek na kapła-
na na podstawie swoich decyzji. „Jedy-
nie z sakramentu można otrzymać to, 
co Boże, włączając się w posłannictwo, 
które czyni ze mnie posłańca i narzędzie 
Innego. I właśnie owo oddanie siebie In-
nemu, odejście od siebie samego, istotnie 
samo wywłaszczenie i bezinteresowność 
tej posługi mogą stać się właściwym doj-
rzewaniem i spełnieniem” (s. 39). Taką 
strukturę swojego posłannictwa i swo-
ją egzystencję jako posłannik przeka-
zał Chrystus apostołom, powierzając im 
własną władzę i wiążąc ich w ten sposób 
z własną władzą. „To przywiązanie do 
Pana, które pozwala człowiekowi uczy-
nić to, czego on sam nie może, a co czy-
ni Pan, jest równoznaczne ze strukturą 
sakramentalną” (s. 39). Takiej struktury 
posłannictwa nie da się w żadnej mierze 
wywieść ze Starego Testamentu. Można 
to wykazać jedynie na sposób nowote-
stamentalny, chrystologiczny. Zatem sa-
kramentalny urząd służebny Kościoła, 
jakim jest kapłaństwo, jest wyrazem no-
wości Jezusa Chrystusa oraz Jego uobec-
nienia w dziejach historii. Normatyw-
nym źródłem kapłaństwa jest i pozo-
stanie zawsze Chrystusowy akt wyboru 

Dwunastu i ustanowienie apostolskiego 
urzędu (por. s. 137n). 

Kapłaństwo jako osobista 
więź z Chrystusem

Kapłaństwo nowotestamentalne, 
które rozpoczęli Apostołowie, ma 

strukturę całkowicie chrystologiczną, 
ponieważ oznacza włączenie wybranych 
w posłannictwo Jezusa Chrystusa, włą-
czenie w Jego służbę (Mt 20,28). Dlate-
go też istotą i podstawą posługi kapłań-
skiej jest rzeczywista, osobista i głęboka 
więź z Chrystusem. „Kapłan musi być 
człowiekiem, który dogłębnie zna Jezu-
sa, który Go spotkał i który nauczył się 
Go miłować. Dlatego też kapłan musi 
być przede wszystkim mężem modlitwy, 
naprawdę <duchowym człowiekiem>” (s. 
46n). Włączenie w posłannictwo Chry-
stusa i więź z Nim sprawia, że kapłan 
w swej posłudze nie działa dla siebie, 
jak ma to miejsce w każdym zawodzie, 
gdzie chodzi o samorealizację i sukces, 
lecz działa dla Innego, dla Chrystusa, 
a przez Niego – dla innych ludzi. I do 
tego działania potrzebne jest przede 
wszystkim bezpośrednie poznanie Jezu-
sa, odkrycie Go w swoim wnętrzu i osta-
tecznie dogłębne pokochanie Go. Tylko 
wtedy kapłan może odkryć, że ta jego 
relacja do Chrystusa nadaje sens całe-
mu jego życiu, w którym każde trudy 
można łatwo pokonać. Wtedy osobista 
miłość do Chrystusa staje się komunij-
ną miłością do człowieka, realizującą się 
we wspólnocie wierzących, w Kościele. 
Miłość ta staje się realizowaniem wia-
ry, a zarazem osiągnięciem prawdziwego 
człowieczeństwa. 

Kapłaństwo wyraża zatem wyjątkowy 
związek, jaki uwidacznia się między wię-
zią duchową a służbą. Papież Grzegorz 
Wielki obrazuje to w następującym po-
równaniu: „Czym różnią się święci mę-
żowie od rzek nawadniających wyschłą 
ziemię?” (s. 48). Niczym! I mężowie 

i rzeki muszą wrócić do źródeł, z któ-
rych wypływają, inaczej wyschną. Ka-
płan musi więc wracać do Chrystusa, do 
Źródła, z Niego bowiem wypływa. Czer-
pie z tego Źródła wodę miłości i wylewa 
ją na innych. 

Więź kapłana z Chrystusem Najwyż-
szym Kapłanem wyraża się w różnych 
obrazach: pasterza, pośrednika, głosi-
ciela Słowa i „sługi radości” wierzących 
oraz świadka. 

Kapłan jako pasterz
Dewiza życia kapłana streszcza się 

w słowach Jezusa: „Ja jestem Dobrym 
Pasterzem, Dobry Pasterz daje ży-
cie swoje za owce” ( J 10,11-12). Praw-
dę tę wygłasza też św. Piotr w Milecie, 
w mowie pożegnalnej: „Paście stado Bo-
że, które jest przy was, strzegąc go nie 
pod przymusem, ale z własnej woli, jak 
Bóg chce; nie ze względu na niegodzi-
we zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, 
którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe 
przykłady dla stada” (1 P 5,2-3). Treść 
misji apostolskiej i kapłańskiej zostaje 
streszczona w jednym słowie: »paście«. 
Św. Piotr nazywa »Pasterzem i Stróżem 
(epískopos) dusz waszych« (2,25) same-
go Chrystusa, określając Go arcypaste-
rzem (archipoimen) (por. s. 44). Praw-
dziwym pasterzem ludzi jest więc Lo-
gos, który we Wcieleniu bierze na swoje 
barki zabłąkaną owieczkę, ludzkość (por. 
s. 355).

„Paść” – zgodnie z tradycją starożyt-
nego Wschodu – oznacza najpierw „iść 
przodem”, „wskazywać drogę”. W języku 
biblijnym wyraża natomiast „przewodzić 
w wierze”, „przewodzić w miłości”, „pro-
wadzić do wody życia”. Przyjęcie zada-
nia bycia pasterzem jest oddaniem się 
w służbie Innego, i przez Niego dla in-
nych. Pasterz nie bierze więc życia – do 
którego prowadzi – dla siebie, by mieć 
z niego jak najwięcej, gdyż wie, że ono 
nie jest jego własnością, lecz pozwala 
siebie używać, by do tego życia dojść 
(por. s. 308).  

„Paść” znaczy wreszcie kochać Jezusa. 
Zanim Piotr otrzymał tę posługę pa-
sterzowania Pan zapytał go: „czy mnie 
miłujesz?” ( J 21,16). Dopiero po tym 
potrójnym wyznaniu otrzymał władzę 
pasterską. Dopiero wtedy można paść, 
gdy się wprzód miłuje (por. s. 309). Po-
sługa pasterska wymaga więc pobożno-
ści, która przejawia się w tym, że pa-
sterz zna Chrystusa i Go znając, miłuje 
Go. I tylko z takiej miłości do Chrystu-
sa, Najwyższego Pasterza, może zrodzić 
się współmiłowanie z Nim wszystkich 
braci i sióstr. Ale miłość oznacza także 
gotowość do cierpień. Miłość musi być 
bowiem oczyszczona cierpieniem. Tak 
każdy urząd w Kościele musi wyrażać 
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gotowość do większego krzyża. Posłu-
ga pasterska Chrystusa to Jego Krzyż, 
z którego na nas spływa łaska życia (por. 
s. 310). 

Kapłan jako pośrednik
Prawo starotestamentalne potrzebo-

wało pośrednika ze względu na swo-
ją niewystarczalność. Był to pośrednik 
w sensie niepełnym, np. anioł (por. Ga 
3,19n). W Nowym Przymierzu działa 
sam Bóg. Chrystus nie pełni więc ro-
li „negatywnego” pośrednika jak w Sta-
rym Testamencie, lecz jest On przeja-
wem bezpośredniości Boga, obecnością 
działania samego Boga. W Chrystusie 
stajemy się „kimś jednym” (Ga 3,28). Po 
jednej stronie jest jeden jedyny Bóg, a po 
drugiej jeden Chrystus, a my w Nim. Nie 
ma niczego pomiędzy Bogiem i Chry-
stusem (por. s. 104). 

To pozytywne znaczenie pośrednic-
twa wyraża realna i ofiarnicza śmierć Je-
zusa na krzyżu. Śmierć Jezusa odrzu-
ca sferę obrazu i staje się rzeczywistym 
przejściem przez zasłonę jaką jest sarx 
(ciało) do niebiańskiej chwały Boga. Re-
alizm krzyża staje się odpowiedzią na 
kult cieni Starego Przymierza, czyli re-
alne kapłaństwo i realne pośrednictwo 
do samego Boga (por. s. 105). Obie te 
realności – kapłaństwo i pośrednictwo 
– związane są ściśle w Osobie Jezusa 
Chrystusa. To On jest pełnym i jedy-
nym pośrednikiem, który przechodzi 
przez zasłonę stworzonego świata (cia-
ło) do samego Boga. Przez to jest On 
też właściwym, rzeczywistym i jedy-
nym kapłanem. My natomiast uczest-
niczymy w tym jedynym kapłaństwie 
Chrystusowym. 

Nie ma więc „mojego” kapłaństwa. 
Jest tylko jedno kapłaństwo Chrystuso-
we. Jest też tylko jedno jedyne rzeczy-
wiste pośrednictwo istoty człowieka do 
Boga. Pośrednictwo to zostało ustano-
wione przez samego Boga i ostatecznie 
dopełniło się w realizmie krzyża Chry-
stusowego. To Bóg uczynił swego Syna 
arcykapłanem i upoważnił Go do ko-
smicznej liturgii, którą może dokonać 
tylko On sam (Hbr 5,5; 9,11). „Tylko 
Człowiek Jezus może być pośrednikiem 
ludzi do Boga, ponieważ Bóg w Nim 
dał się już człowiekowi” (s. 106). Za-
tem Chrystus nie jest już jednostką od-
dzieloną od innych, lecz jest Wszech-
ogarniającym. Ze swego Ciała stworzył 
Kościół i wraz z nim jest jednym To-
tus Christus, Całym Chrystusem. Skoro 
więc Kościół jest „jednym” w Chrystu-
sie, to tym samym uczestniczy on rów-
nocześnie w pośrednictwie Chrystusa. 
Chrystus jako forma Dei (morphe The-
ou; Flp 2,6) jest formą Kościoła i dlate-
go Kościół jest pośrednikiem do Boga 

(por. s. 108). „Tutaj kapłaństwo i ofia-
ra stapiają się ze sobą w zupełnie nowy 
sposób: ofiara chrześcijan polega na tym, 
że sami oddają się do dyspozycji, i to 
właśnie stanowi ich kapłański charak-
ter” (s. 403).

Istnieje zatem ekskluzywny i jedno-
cześnie inkluzywny urząd pośrednika 
Jezusa Chrystusa, w którym uczestni-
czy urząd apostolatu i prezbiteratu. Po-
nieważ Nowy Testament złączył te dwa 
urzędy w ten sposób, że struktury jedne-
go są jednocześnie strukturami drugiego, 
to i prezbiter jest włączony w pośrednic-
two Jezusa Chrystusa tak samo jak apo-
stoł, czyli jest on sługą Chrystusa (por. s. 
116). Mówimy więc o urzędzie kapłana, 
którym jest zarówno biskup jak i pre-
zbiter. Punktem wyjścia i miarą urzę-
du kapłańskiego jest apostolat, ponieważ 
jest on kontynuacją posłannictwa Jezusa 
Chrystusa, posłannictwa Ewangelii, po-
sługi Słowa. 

Kapłan jako głosiciel Słowa 

i „sługa waszej radości”

Apostoł, kapłan Nowego Przymierza, 
to według św. Pawła „sługa waszej ra-
dości” (por. 2 Kor 1,24). Radość chrze-
ścijanina jest odpowiedzią na głoszone 
przez kapłana Orędzie Chrystusa, jest 
więc wyrazem wiary człowieka w Bó-
stwo Jezusa Chrystusa. A w konsekwen-
cji – jest ona antycypacją ostateczne-
go zjednoczenia z Chrystusem, a za-
tem zbawienia. Prawdę tę wyraża tytuł 
t. 12 Opera Omnia Josepha Ratzingera: 
Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. 
Określenie kapłana tym mianem wska-
zuje na szczególny rodzaj jego służby 
Logosowi. Powołany do tej służby ma 
być głosicielem nauki Chrystusa, a przez 
to zwiastunem radości odkupienia i ra-
dości życia wiecznego. Kapłaństwo jest 
bowiem „wejściem w świat” i w posłan-
nictwo Jezusa, jest przyjęciem na siebie 
pokory wiary i ryzyka służby, aby osta-
tecznie przygotować Panu lud doskona-
ły. Kapłan, przez budzenie wiary i do-
prowadzenie ludzi do Boga jako realnej 
rzeczywistości w tym świecie, staje się 
„sługą naszej radości”, bo rzeczywiście 
prowadzi do Boga, który będzie radością 
naszego życia wiecznego.

Bycie sługą, który wiedzie ku osta-
tecznemu spełnieniu człowieka, nie jest 
możliwe bez całkowitego oddania sie-
bie Chrystusowi. Sługa nie może two-
rzyć i istnieć obok Pana, lecz w Nim, 
gdyż On jest wszechogarniający, On jest 
rzeczywistością konieczną (por. s. 117). 
Pośrednictwo zbawienia pochodzi bo-
wiem od Niego, a nie od ludzi. Dla-
tego też kapłan nie może głosić siebie 
samego, lecz wiarę Kościoła, a w niej 

Pana Jezusa Chrystusa, któremu wła-
śnie służy. Wtedy mamy do czynienia 
z prawdziwą świętością kapłana: wyco-
fuje siebie wobec Innego, zatraca się dla 
Innego, dla Chrystusa  i od Niego dla 
innych, dla ludzi (por. s. 119). Gdy jed-
nak kapłan przestaje być sługą, wtedy 
mija się ze swoim zadaniem bycia posła-
nym. Ten, kto jest posłany, wie, że nie on 
jest najważniejszy, lecz to, co on jedynie 
otrzymał, aby innym przekazać. 

Kapłan jako świadek Chrystusa
Apostołowie byli świadkami Zmar-

twychwstałego, którego po śmierci krzy-
żowej widzieli żywym. Świadczyli za 
Nim swoim życiem, bo byli pewni, że to 
Pan. Warunkiem bycia świadkiem Jezusa 
jest więc zobaczenie i poznanie Go (por. 
s. 470). Jak może zobaczyć i poznać Je-
zusa kapłan w obecnych czasach? Odpo-
wiedź znajdziemy na różnych drogach: 
w słuchaniu Pisma, w życiu sakramen-
talnym, w osobistej modlitwie, w spo-
tkaniu z tymi, których życie wypełnione 
jest Jezusem. Ale podstawą tego pełnego 
zbliżenia ucznia do Mistrza, by być Jego 
świadkiem, jest uczenie się zauważania 
Jego obecności w swoim życiu, począw-
szy od studiów  teologicznych, aż po 
szczególną przyjaźń z Jezusem Chrystu-
sem w trakcie posługi kapłańskiej. 

Ewangelia mówi, co ma czynić świa-
dek: kochać, pasterzować i naśladować 
(por. J 21,15-19). Słowa te wyrażają isto-
tę posługi kapłańskiej. Miłość jest we-
wnętrzną stroną zarówno pasterzowania, 
jak i naśladowania. Pasterzować to pro-
wadzić ludzi do Boga. Można to wyrazić 
także przez obraz powoływania uczniów, 
którzy byli rybakami: „odtąd ludzi bę-
dziesz łowił” (Łk 5,10). „Łowić ludzi” 
znaczy prowadzić ich do wolności, do 
światła, w bezkres Boga, w żywioł ży-
cia, który jest im dany. Z kolei naśla-
dowanie stanowi sedno pasterzowania. 
Pasterz idzie przodem, dopiero wtedy 
pasterzuje innym. „A idziemy tylko wte-
dy przodem, gdy idziemy za Tym, który 
poszedł przed nami wszystkimi: za Jezu-
sem Chrystusem” (s. 473). Naśladowa-
nie Jezusa to coś więcej niż realizowanie 
programu Jezusa, sympatia do Niego czy 
solidarność z Nim, ponieważ uważamy 
Go za nasz wzór. Naśladować Jezusa to 
znaczy iść Jego drogą, Boską drogą, któ-
ra wiedzie do Zmartwychwstania. Dla-
tego na tej drodze jest też Krzyż. Nie 
ma innej drogi do Zmartwychwstania. 
Jeśli kapłan chce być sługą i świadkiem 
Jezusa Chrystusa musi iść przodem na 
całej tej drodze. Ma się dać poprowadzić 
tam, dokąd sam nie chce ( J 21,18). Taką 
bezsilność, a zarazem rezygnację z wła-
snej władzy ukazywał dawny ryt świę-
ceń kapłańskich, gdy po namaszczeniu 



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 5 (139) wrzesień-październik 2012

21
Op

er
a 

Om
ni

a
21

kapłanowi związywano ręce i nimi pod-
nosił kielich, a przez to wyrażał swoje 
własne życie jako przywiązane do ofiar-
niczej Krwi Chrystusa. Tak Euchary-
stia stanowi centrum kapłańskiego ży-
cia. „Ręce są związane: nie należę już do 
siebie samego. Należę do Niego, a przez 
Niego do innych. Naśladowanie jest go-
towością na związanie, na ostateczność – 
tak jak On ostatecznie związał się z na-
mi” (s. 475).

 Jaki ma być kapłan na 
przyszłość ?

Kapłaństwo na jutro, na przyszłość 
ma być takie, jakie było wczoraj, 

w przeszłości. Ma być odbiciem pier-
wowzoru, jaki ukazał św. Piotr w tzw. 
zwierciadle prezbitera: „Paście stado Bo-
że, które jest przy was, strzegąc go nie 
pod przymusem, ale z własnej woli, jak 
Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe 
zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy 
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady 
dla stada” (1 P 5,2-3). 

Odpowiedź na to wielkie pytanie zo-
stała już w zasadzie udzielona. Spróbuj-
my zatem ją jeszcze dookreślić w kilku 
słowach. Przede wszystkim kapłan musi 
być świadom, że zbawienie nie pochodzi 
od niego, lecz od Chrystusa. W pew-
nym sensie ten totalny prymat Chrystu-
sa jakby „upokarza” kapłana, ale z drugiej 
strony wyzwala go i wskazuje mu drogę 
działania. Pozwala mu bowiem posta-
wić się po stronie ludu, po stronie Ko-
ścioła, prosząc o wstawiennictwo Tego, 
który jako jedyny przeszedł przez zasło-
nę świątyni. Przyjmując tę obiektywność 

zbawienia kapłan musi jednocześnie 
pozbyć się własnego „ja” na rzecz Tego, 
któremu służy. Jest to proces duchowego 
stawania się biednym, czyli „wycofywa-
nia się wobec Innego, zatracenia się dla 
Innego: Chrystusa i od Niego dla in-
nych, ludzi, których Chrystus chce nam 
powierzyć” (s. 87n). Wtedy jest jasne, 
że kapłan nie głosi siebie samego, lecz 
wiarę Kościoła, a w niej – Pana Jezusa 
Chrystusa. 

Kapłan musi zawsze pozostać sługą 
Chrystusa, ponieważ jego zasadniczą 
misją jest bycie z Nim i bycie posłanym 
przez Niego. Skoro misją kapłana jest 
świadczyć o Chrystusie przed ludźmi, 
to warunkiem tego jest bycie z Nim, po-
znanie Go i znalezienie z Nim i w Nim 
miejsca swego istnienia (s. 339). Zaś 
bycie posłanym oznacza przepowiadać 
Chrystusa, czynić Go teraźniejszością 
i burzyć królestwo szatana, by w ten spo-
sób stać się posłańcem Eschatonu (por. s. 
339), dokładniej Eschatosu, czyli Chry-
stusa „ostatniego” (1 Kor 15,45). „Cała 
praca kapłana jest ostatecznie podpo-
rządkowana wielkiemu celowi: zgroma-
dzić rozproszoną ludzkość wokół jedne-
go stołu Bożego i zjednoczyć ją w jed-
nym nowym Człowieku Jezusie” (s. 340). 
Posłany jest zatem bramą Pana i przeka-
zuje jedynie to, co sam od Niego otrzy-
mał (por. s. 120). Istota kapłaństwa pole-
ga więc na uobecnianiu posyłającego Pa-
na w świętych znakach, w sakramentach, 
w słowie i w świętym życiu. 

Tak kapłan na dzisiejsze i przyszłe 
czasy nie potrzebuje w zasadzie odno-
wy w sensie modernistycznym, gdzie na 
miejsce „starego” wprowadzono „nowe”, 
nie bacząc czy jest dobre czy złe. W kon-
sekwencji wprowadzono chaos. Odnowa 
może mieć miejsce wyłącznie w sensie 
biblijnym. Polega ona na odcięciu wyro-
słych chwastów poszczególnych czasów 
i na ponownym zwróceniu się ku czy-
stemu obrazowi początku. „Samo tylko 
ustępstwo na rzecz czasu, sama »moder-
nizacja« jest zawsze fałszywą odnową, 
która w pierwszym momencie wywołuje 
entuzjazm, bardzo szybko jednak oka-
zuje się zwodniczą nadzieją, ponieważ 
w rywalizacji unowocześnień Kościół 
nigdy nie będzie mógł zająć pierwszego 
miejsca” (s. 242)

Dlatego kapłan w swej istocie: 
ma być misjonarzem i ewangelistą;  �
ma rozważać słowo, a nie być rze- �
mieślnikiem kultu;
ma wyrażać słowo Boże, a nie swo- �
ją mądrość;
ma służyć słowu Bożemu w Ko- �
ściele, a nie przedstawiać własne 
racje, czy prywatną egzegezę;
ma być posłuszny Kościołowi i do- �
głębnie żyć Eucharystią; 
ma dawać ludziom to, czego po- �
trzebują: odpowiedzi i drogowska-
zu od Boga; 
ma prowadzić ludzi do pojednania,  �
przebaczenia i wielkoduszności; 
ma być ostatecznie mężem Bożym,  �
tj. człowiekiem wiary, modlitwy 
i świętości. 

Takiego właśnie kapłana potrzebu-
je dzisiejszy świat. Mówiąc negatywnie, 
ludzkość nie potrzebuje kapłanów spie-
rających się wzajemnie o swoje prawa 
i swoją emancypację, bo w ten sposób 
pasą jedynie samych siebie. Ludzkość 
potrzebuje „posługujących w świątyni”, 
których bezinteresowne i czyste życie 
sprawia, że Bóg jest wiarygodny i po-
przez to pozwala człowiekowi stać się 
ponownie wiarygodnym (por. s. 100). 

Kapłana należy więc rozumieć zgod-
nie z nowotestamentalną perspektywą 
w świetle Chrystusa ukrzyżowanego, 
Chrystusa umywającego nogi, Chry-
stusa przepowiadającego, który mówi: 
»Moja nauka nie jest moją nauką« (por. 
J 7,16). Włączenie w sakrament oznacza 
samowywłaszczenie się dla posługi Jezu-
sa Chrystusa. Drogę tę wyraźnie widać 
na przykładzie wielkich świętych kapła-
nów, począwszy od Polikarpa ze Smar-
ny, przez proboszcza z Ars, aż po cha-
ryzmatycznych polskich kapłanów XX 
wieku (por. s. 141): sługi Bożego Ste-
fana Wyszyńskiego, bł. Jerzego Popie-
łuszkę i bł. Jana Pawła II. Ostatecznie 
bowiem kapłaństwo jest wosobieniem 
kapłana w Osobę Chrystusa i w „Oso-
bę Kościoła uwielbionego”. Bez nich, 
Chrystusa i Jego Kościoła, nie ma praw-
dziwego kapłaństwa! Taką wizję prezen-
tuje Benedykt XVI – Papież głębokiej 
i żywej wiary.

ks. Krzysztof Góźdź

PATRONAT HONOROWY FUNDATOR TOMU XII:
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Od 8 maja do 31 lipca w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej KUL, w holu 

przed Czytelnią Główną, czynna była 
wystawa „Feniksy 2012” zorganizowa-
na przez pracowników Oddziałów In-
formacji Naukowej oraz Czytelni Teo-
logiczno-Filozoficznej. Jej celem było 
uhonorowanie związanych z naszym 
Uniwersytetem tegorocznych laureatów 
Feniksów, które corocznie od 1998 r. 
przyznaje w różnych kategoriach Stowa-
rzyszenie Wydawców Katolickich. Do 
tej pory statuetki otrzymali: prof. Stefan 
Swieżawski (2001), ks. prof. Mieczysław 
Albert Krąpiec (2002) i s. prof. Zofia 
Józefa Zdybicka (2011) – laureaci Fe-
niksa Złotego, przyznawanego za cało-
kształt dorobku pisarskiego, ks. prof. Ro-
man Dzwonkowski (1999; za książkę: 
Losy duchowieństwa katolickiego z ZSRR 
1917-1939. Martyrologium) i ks. prof. 
Janusz Mariański (2007; za publikację: 
Socjologia moralności) – obaj nagrodzeni 
w kategorii „nauki kościelne”, a także ks. 
prof. Edward Zieliński, który otrzymał 
nagrodę w kategorii „tłumacz” (2003; za 
przekład G. Realego, Historii f ilozof ii 
starożytnej, t. 1-5). Tegoroczny werdykt 
jury był wyjątkowo pomyślny dla nasze-
go Uniwersytetu, bowiem aż w czterech 
kategoriach nagrodzone zostały osoby 
lub inicjatywy wydawnicze związane 
z KUL: ks. prof. Józef Kudasiewicz (Fe-
niks Złoty), prof. Stefan Sawicki (Feniks 
Diamentowy), dwutomowa „Encyklope-
dia Filozofii Polskiej” redagowana przez 
zespół pod kierunkiem ks. prof. Andrze-
ja Maryniarczyka (Feniks Specjalny). 

Nagrodę za czasopismo „Vox Patrum” 
(Feniks w kategorii „seria wydawnicza”) 
otrzymali zaś jego redaktor ks. prof. Sta-
nisław Longosz oraz wydawca: Wydaw-
nictwo KUL, które ponadto otrzymało 
wyróżnienie w kategorii „edytorstwo” za 
książkę: Bolesław Leśmian, Satyr i Nim-
fa. Bajka o złotym grzebyku; oprac. Da-
riusz Pachocki i Andrzej Truszkowski.

Zamysłem organizatorów była pre-
zentacja nie tylko naukowego dorobku 
tegorocznych laureatów, ale też symbo-
liczne przypomnienie laureatów wcze-
śniejszych edycji. Dlatego też pierwsza 
gablota poświęcona została sześciu lau-
reatom Feniksów  z lat 1999-2011. Na-
tomiast w kolejnych czterech gablotach 
znalazły się wybrane publikacje ks. prof. 
J. Kudasiewicza i prof. S. Sawickiego, 
które starano się tak wybrać, by odzwier-
ciedlały one główne nurty badawcze au-
torów. W dwóch ostatnich gablotach 
wyłożono wybrane tomy „Vox Patrum” 
oraz „Encyklopedię Filozofii Polskiej”, 
a także pierwszy i ostatni tom „Encyklo-
pedii Filozofii Powszechnej”, stanowią-
cej bazę nagrodzonego leksykonu. Eks-
pozycję wzbogacały kopie dyplomów, 
zdjęcia z ogłoszenia werdyktu jury (20 
kwietnia, Zamek Królewski) oraz wrę-
czenia statuetek (21 kwietnia, Bazylika 
Najświętszego Serca Jezusowego).

Uroczyste otwarcie wystawy mia-
ło miejsce 8 maja o godz. 10. Przybyli 
na nią: laureaci, ich przyjaciele, znajomi 
oraz sympatycy, a także pracownicy  Bi-
blioteki  i redakcji Encyklopedii Kato-
lickiej, których powitała kustosz dypl. 

Barbara Zezula – dyrektor Biblioteki. 
Władze uczelni reprezentował ks. prof. 
Stanisław Zięba – prorektor KUL, który 
wyraził wdzięczność wszystkim nagro-
dzonym za ich niestrudzoną pracę na 
rzecz Uniwersytetu. W imieniu organi-
zatorów wystąpiła zaś Anna Zmorzan-
ka, przedstawiając scenariusz wystawy. 
Na koniec swoimi wrażeniami dzielili 
się sami laureaci. Prof. S. Sawicki stwier-
dził, iż tegoroczne Feniksy w szczegól-
ny sposób honorują Uniwersytet za to, 
co czyni „dla zbliżenia nauki i wiary”. 
Ks. prof. J. Kudasiewicz powiedział, iż 
przyznaną mu nagrodę traktuje „jako 
recenzję napisaną przez tysiące czytel-
ników swoich książek”. Natomiast  ks. 
prof. St. Longosz i  ks. prof.  A. Mary-
niarczyk dziękowali swojemu zespołowi 
za współpracę, a jury za to, iż doceni-
ło trud ich benedyktyńskiej pracy. Swo-
ją wdzięczność wyrazili też najmłodsi 
laureaci, D. Pachocki i A. Truszkowski, 
dziękując za to, że zauważono metodę 
ich pracy edytorskiej.

Wystawa cieszyła się dużym zainte-
re sowaniem.

Małgorzata Augustyniuk, 
Anna Z. Zmorzanka

„Feniksy 2012”
Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
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W tym roku przypada jubileusz łacińskiego Ko-
ścioła we Lwowie, bowiem 1412 r. zapadła de-

cyzja o przeniesieniu siedziby biskupstwa katolickiego 
z Halicza do nowej stolicy ziem ruskich – Lwowa. Od 
tego czasu bierze początek druga, po prymasowskim 
Gnieźnie, metropolia polska. W dzieje chrześcijaństwa 
Rzeczypospolitej wpisała się ona heroicznym świadec-
twem trwania na stale narażonych na dechrystianizację 
ziemiach wschodnich. W prastarej katedrze lwowskiej 
składał śluby król Jan Kazimierz zawierzając swe kraje 
Matce Najświętszej w cudownym obrazie; tutaj głosił 
Ewangelię św. abp Józef Bilczewski i niósł pomoc ubo-
gim „ksiądz dziadów” św. Zygmunt Gorazdowski. Ta 
archidiecezja dała niezliczone przykłady trwania przy 
Chrystusie w czasach sowieckiej okupacji, czego przy-
kładem może być Sługa Boży bp Rafał Kiernicki. 

W roku jubileuszowym Kościół lwowski odbył do-
niosły Kongres Eucharystyczny; przygotowano obcho-
dy jubileuszowe poszczególnych stanów. Przypomnie-
niu chwalebnej historii miał służyć zorganizowany 
przez Centrum Ucrainicum KUL kongres historyczny 
Sescenti Anni, który zgromadził we Lwowie badaczy 
z Polski i Ukrainy, w dniach 8-11 września. Jeszcze 
w ubiegłym roku ks. abp Mieczysław Mokrzycki po-
wołał na przewodniczącego komitetu organizacyjne-
go kongresu Dyrektora Centrum prof. Włodzimierza 
Osadczego. Obrady naukowe zostały wkomponowane 
w centralne obchody jubileuszowe. Wraz ze specjal-
nym delegatem Ojca św. Benedykta XVI ks. kard. Jose-
fem Tomko uczestnicy forum przeszli ulicami Lwowa 
w uroczystej procesji z relikwiami budowniczego Ko-
ścioła na ziemiach ruskich bł. Jakuba Strzemię; wzię-
li udział we mszy św. w archikatedrze, a wieczorem 
w Operze Lwowskiej obejrzeli film Jan Paweł II „Szu-
kałem Was…”

Następnego dnia badacze dziejów Kościoła lwow-
skiego udali się w pielgrzymkę do Halicza, pierwszej 
stolicy archidiecezji, nawiedzili niektóre z dawnych 

kościołów archidiecezji. Obrady merytoryczne od-
bywały się w dawnej kaplicy seminaryjnej i koście-
le dominikanów, obecnie Lwowskim Muzeum Re-
ligii. W sumie wysłuchano ok. 50 referatów. „Jestem 
wdzięczny, że takie sympozjum się odbywa, bo zawsze 
dzięki przybliżaniu historii, opracowywaniu materia-
łów odkrywa się coś nowego i to pozostanie w pa-
mięci i na piśmie” – powiedział obecny na kongresie 
abp Mokrzycki. Podkreślił, że niezależnie od tego, iż 
następne pokolenia będą mogły sięgać do źródeł i za-
poznawać się z tymi informacjami, „jest to także bar-
dzo ważne dla naszego Kościoła, bo historia jest mat-
ką i nauczycielką”. „Poznając historię, uczymy się żyć 
w obecnych czasach i dlatego taki kongres ma bardzo 
istotny wymiar także dla Kościoła i społeczności, która 
żyje w dzisiejszych czasach. Dziękuję za wasze świa-
dectwo tutaj, za pamięć również za wspólną modlitwę” 
– stwierdził metropolita lwowski. 

Sesji naukowej towarzyszyły także wystawy – zor-
ganizowane przez wspomniane Muzeum, a także Bi-
bliotekę Naukową Uniwersytetu Lwowskiego. 

W czasie mszy św. zamykającej kongres został od-
czytany specjalny list metropolity lwowskiego wysto-
sowany do uczestników forum. 

Aneta Tkaczyk

Jubileusz 600-lecia 
archidiecezji we Lwowie
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I Franciszek Skowyra urodził się w 1902 r. we wsi 
Mędrzechów koło Szczucina. Po ukończeniu czte-
rech klas szkoły powszechnej wstąpił do Państwowego 
Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarno-
wie, które ukończył 10 czerwca 1924 r. 

W latach 1924-33 studiował prawo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1926 rozpoczął do-
datkowo naukę na Państwowych Kursach Nauczyciel-
skich w Krakowie, które ukończył 22 czerwca 1927 r. 
Dało mu to możliwość podjęcia pracy nauczycielskiej 
na Górnym Śląsku. W 1938 r. z rąk wojewody śląskie-
go Michała Grażyńskiego otrzymał Brązowy Krzyż 
Zasługi za długoletnią pracę nauczycielską oraz dzia-
łalność społeczną w środowisku.

Zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren 
Polski, głównie z powodu działalności w Związku Za-
chodnim, znalazł się na liście Polaków poszukiwa-
nych przez hitlerowców. Ostrzeżony w porę, uciekł na 
wschód z zamiarem przedostania się przez Węgry do 

armii polskiej, formowanej na Zachodzie. Został jed-
nak schwytany i aresztowany przez Sowietów. Prze-
wieziono go najpierw do Przemyśla, a stamtąd do 
Odessy. Po półrocznym pobycie w więzieniu został 
skazany i osadzony w sowieckich łagrach. Zwolniony 
na mocy amnestii wynikającej z układu Sikorski-Maj-
ski, 27 marca 1942 r. został przyjęty do Wojska Polskiego 
w Persji. Jako żołnierz II Korpusu pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa przebył szlak bojowy przez Persję, 
Irak, Palestynę i Egipt. W 1944 r. brał udział w kampa-
nii włoskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej wyjechał 
w 1946  r. do Anglii. Również tutaj dał się poznać ja-
ko wybitny działacz społeczny. Przyczynił się m.in. do 
powstania w Wielkiej Brytanii Komitetu b. Więźniów 
Politycznych w Związku Sowieckim. Dzięki jego ak-
tywności działalność Komitetu była skuteczna i uła-
twiała jego członkom zdobycie pracy i przystosowanie 
się do życia na obczyźnie. 

W 1951 r. jako displaced person Franciszek Skowyra 
opuścił Wielką Brytanię. Zamieszkał w Nowym Jorku, 
gdzie przebywał do końca życia. Pracował jako introli-
gator. W 1957 r. ożenił się z Ireną Heppner. 

W środowisku Polonii amerykańskiej przez wie-
le lat był prezesem Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów. Pasja działacza ludowego, która ujawniła się 
w okresie międzywojennym, odżyła w nim na nowo. 
Także na terenie amerykańskim wyróżnił się jako ak-
tywny, pełen inwencji członek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Zmarł 23 sierpnia 1978 r. Pochowany został na pol-
skim cmentarzu w Doylestown, Penn. obok amerykań-
skiej Częstochowy.

II
Franciszek Skowyra jest autorem broszury pt. Wczo-

raj, dziś i jutro Stronnictwa Ludowego „Wolność”, która 
ukazała się w 1948 r. w Anglii. Publikacja ta stała się 
swego rodzaju „katechizmem” ludowców. Otrzymywa-
li ją zwłaszcza ci byli żołnierze II Korpusu, którzy po 
rozbrojeniu na terenie Wielkiej Brytanii wracali do 
Polski.

Angażował się w różne akcje podejmowane na emi-
gracji na rzecz Polaków w kraju i wolnej w przyszłości 
Polski. Wzywał rodaków przebywających na obczyźnie 
do wyrzeczeń i ofiarnej pracy dla Ojczyzny. Pisał: Lu-
dzie małej wiary, ludzie, którzy stracili moc ducha i na-
dzieję na powrót do Wolnej Polski, ludzie, którzy oddali 
swe serca mamonie, niech odejdą od nas jak ciury obozowe, 

Franciszek Skowyra 
(1902-1978) – fundator 
nagrody naukowej KUL
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by nie siać wśród otoczenia zarazy zgnilizny. [...] Nie brać 
udziału w szlachetnej walce – to samowolnie skazać się na 
przyziemne, marne życie karła, czy starca stojącego nad 
grobem! (cytaty za: E. Walewander, Nagroda polonijna 
im. Skowyrów, Lublin 1997).

Odważnie krytykował to, co było złe w życiu pol-
skich emigrantów. Porównując ich ze społeczeństwem 
zachodnim, stwierdzał: Patrząc na wyrobione politycznie 
społeczeństwo angielskie, czy inne, spotykane w naszej wę-
drówce, widzimy u nich mniej „geniuszów” politycznych, 
chodzących luzem często po manowcach wybujałych idei 
politycznych, a więcej obywateli o urobionym światopoglą-
dzie, przynależnych do jednej z niewielu partii politycz-
nych. Nie ma u nich chorobliwie pojętego partyjniactwa, 
jakie niestety trapi nasze społeczeństwo. Powojennej emi-
gracji londyńskiej zarzucał krótkowzroczność i egoizm, 
to, że jest przesycona sporami i targami między poszcze-
gólnymi graczami partyjnymi o stolce ministerialne.

Do końca życia pamiętał o swej rodzinnej miejsco-
wości. Bardzo kochał Polskę. W swym credo życiowym 
wyznał: Jeżeli do ciebie, o Matko Polsko, nie podejdziemy 
na klęczkach, niegodni jesteśmy, jako twoi wyrodni syno-
wie, wrócić do domów ojców naszych, gdyż przekleństwo 
Kaina winno nas skażać na zagładę. Wygnani pożogą 
wojenną z Ojczyzny w długiej tułaczce winniśmy, jak 
w ogniu czyśćcowym, pozbyć się prywaty, warcholstwa 
i małoduszności, by stać się godnymi upragnionej godziny 
powrotu [...].

III
Idea głoszona przez Franciszka Skowyrę znalazła 

wyraz i kontynuację w przesłaniu Nagrody Naukowej 
im. Ireny i Franciszka Skowyrów, która ma już ponad 
trzydziestoletnią historię. W 1980 r. podczas pobytu 
w USA prof. Czesława Blocha (ówczesnego kierow-
nika Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL) pan Skowyra wyraził życzenie, aby 
z przekazanych przez niego i jego małżonkę funduszy, 
w naukowej polonijnej placówce KUL powstała spe-
cjalna nagroda jego imienia.

Po raz pierwszy Nagrodę im. Franciszka Skowyry 
przyznano w 1981 r. ks. prof. Anastazemu Nadolnemu 
za pracę pt. Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzie-
żą polską na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-
1965 (Lublin 1980). Odkąd pani Irena, wdowa po śp. 
Franciszku Skowyrze, przeniosła się w 1994 r. z No-
wego Jorku do Lublina, Nagroda nosi podwójne imię: 
Ireny i Franciszka Skowyrów. Dotychczas (do 2012 r.) 
otrzymało ją 75 osób. 

Przyznawana jest jednej lub kilku osobom. Lau-
reaci reprezentują różne środowiska i uprawiają róż-
nego rodzaju twórczość. Umownie można ją określić 

twórczością humanistyczną, ponieważ kryterium de-
cydującym o promocji kandydatów do Nagrody są ich 
osiągnięcia naukowe w dziedzinach bezpośrednio do-
tyczących człowieka i spraw żywotnie związanych z je-
go egzystencją, działalnością, a także ze środowiskiem, 
w którym człowiek się realizuje. Wśród nagrodzonych 
prac są dzieła historyczne, w szerokim rozumieniu fi-
lozoficzne; są też publikacje z dziedziny kultury, wresz-
cie owoce dociekań teologicznych. W pewnym sensie 
wszystkie nagrodzone dotąd rozprawy mają odniesie-
nie do współczesności. Ten właśnie aspekt jest klamrą 
spinającą je w określony kompleks dokonań, których 
rangę Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów ma 
zaakcentować i docenić. Zarazem jest ona swoistą pro-
mocją i zachętą do podejmowania nowych inicjatyw. 

Śledząc dzieje Nagrody, zapoznając się bliżej z syl-
wetkami naukowymi jej laureatów, można stwierdzić, 
że wśród nich nie brakuje wybitnych autorytetów. Ale 
laureatami są nieraz osoby, które zostały wyróżnione 
Nagrodą na początku swojej drogi naukowej, nieco 
awansem.

Jeśli chodzi o ich pochodzenie terytorialne to Na-
groda sięga poza granice Polski. Odnotowuje god-
ne uwagi osiągnięcia twórcze bez ograniczeń geogra-
ficznych, a także chronologicznych. Nie preferuje też 
określonych opcji politycznych. Zgodnie z intencją 
fundatora jedynym kryterium decydującym o przyzna-
niu Nagrody jest twórczy wkład w dziedziny będące 
przedmiotem promocji, a podstawowym wyróżnikiem 
kwalifikującym do Nagrody – merytoryczna wartość 
zgłoszonych do niej dzieł.

IV
Państwo Skowyrowie na trudnym, często bolesnym 

gruncie egzystencji wychodźczej reprezentowali nie 
tak częsty typ Polonusa odznaczającego się niejako 
podwójną osobowością. Jedna, usadowiona w codzien-
ności, szukała dla siebie miejsca na obczyźnie, bo taki 
los był tym ludziom pisany. Druga, duchowa, ani na 
moment nie odstała od Ojczyzny – tej pisanej dużą 
literą, i tej najbliższej, będącej kolebką, szkołą, miej-
scem, gdzie się człowiek wkorzenia. To rozdwojenie 
przynosiło piękne owoce w postaci wiecznego zabie-
gania wokół spraw bliźnich (często kosztem własnej 
wygody, a także swojej kieszeni), a przede wszystkim 
troski o dobre imię Polski zniewolonej pod każdym 
względem, nie wyłączając dziedziny ducha. Skowyro-
wie nigdy nie zakotwiczyli się w małym establishmencie 
jakże miłej i bezpiecznej dla wielu Polaków obczyzny. 
Jest to godne szczególnego podkreślenia.

ks. Edward Walewander

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawana jest corocznie od 1981 r. 
przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Premiowane są 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii, szeroko rozumianej filozofii, kultury oraz teologii. 
W sposób szczególny promuje prace podejmujące problematykę Polaków i Polonii świata. 
Wyróżniane są prace z dziedziny historii najnowszej, problematyki religijnej i polonijnej, 
zwłaszcza prace ukazujące wkład Kościoła i duchowieństwa w rozwój kultury narodowej 
oraz walkę o wolność i niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka. 
Wśród laureatów nagrody znalazło się wiele wybitnych osobistości z kraju i spoza jego gra-
nic. Fundatorami Nagrody byli Franciszek Skowyra, zmarły w 1978 r. w USA wybitny działacz 
Polonii amerykańskiej oraz jego małżonka Irena Skowyra.

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym jest placówką naukową Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, powołaną do istnienia 11 października 
1972 r. Prowadzi badania na płaszczyźnie historycznej, teologicz-
no-pastoralnej, prawnej, psychologiczno-socjologicznej, a nawet 
literackiej. Służą temu kwerendy archiwalne dotyczące między 
innymi dziejów parafii polonijnych. Wyniki badań są przedsta-
wiane podczas międzynarodowych sympozjów naukowych oraz 
w roczniku naukowym „Studia Polonijne” i publikacjach książko-
wych zebranych w serię wydawniczą Biblioteka Polonii.
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Włodzimierz Bielak, „Biskup i jego 
urząd w oczach średniowiecznych 
kronikarzy polskich”, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2011, ss. 312; Summary; 
ISBN 978-83-7702-274-0. 

Powiedzieć, że historiografia kościelna otrzymała 
ostatnio nową publikacje, to zbyt mało, trzeba do-

dać: publikację dotyczącą wyjątkowo interesującego 
zagadnienia i odnoszącą się do szczególnego okresu. 
Nikt z współczesnych badaczy historii, zwłaszcza hi-
storii Kościoła, nie zaprzeczy, że instytucja biskupa 
w średniowieczu należy do ważnych zagadnień i za-
sługiwała na opracowanie. Świadom tego był też autor, 
ks. prof. Włodzimierz Bielak, pracownik naukowy In-
stytutu Historii Kościoła KUL, który pisze we wstępie: 
„Niewątpliwie najważniejszym urzędem kościelnym 
był i pozostaje nadal urząd biskupa. Pojawił się on już 
w pierwotnym Kościele, a w ciągu następnych stuleci 
kształtowały go zmieniające się warunki kulturowe. 
Główna jednak funkcja pasterska pozostała ta sama, 
choć wyzwania, jakie stawiały przed nią kolejne epoki, 
były różnorodne”. Praca została opracowana na pod-
stawie średniowiecznych kronik, co czyni ją i zawarte 
w niej rozważania nowatorskimi, i nadaje im szczegól-
ny charakter, który wyróżnia je od większości dotych-
czasowych opracowań. Autor wykorzystał pięć najbar-
dziej znanych kronik polskich: Galla Anonima, Win-
centego Kadłubka, Janka z Czarnkowa, Kronikę wielko-
polską i Roczniki Jana Długosza. Odwołanie się do tych 
źródeł z jednej strony dostarcza materiału do rozważań 
na badany temat, z drugiej pozwala na utrwalenie ich 
w świadomości, jeśli nie czytelników, to na pewno ba-
daczy i historyków. 

Na całość pracy składają się wstęp (poprzedzo-
ny wykazem skrótów), trzy rozdziały merytoryczne, 
wnioski i zakończenie oraz indeks osobowy, biblio-
grafia i summary. Rzecz oczywista do najważniejszych 
należą owe rozdziały merytoryczne, one to wprowa-
dzają nowe wiadomości do tematu urzędu biskupiego 
w średniowieczu. W krótkim rozdziale I omówiono 
urząd biskupa w starożytności i średniowieczu. Za-
gadnienie potraktowano chronologicznie, wyróżniono 
w nim dwa okresy: od czasów apostolskich do końca 
III wieku i okres drugi – po tzw. edykcie mediolań-
skim. W przypadku okresu pierwszego przedstawiono 
kolejno: urząd biskupa w epoce Ojców Apostolskich, 
upowszechnianie się urzędu biskupiego i wzrost jego 
znaczenia oraz naukę św. Cypriana z Kartaginy o epi-
skopacie. Autor zauważa, że problem powstania urzędu 

biskupiego jest sprawą dyskusyjną. Rysują się tu dwa 
stanowiska. Przedstawiciele pierwszego za biskupów 
uważają bezpośrednich następców Apostołów, a jako 
przykład podają dwóch najbliższych współpracowni-
ków św. Pawła Apostoła – Tymoteusza i Tytusa. Przed-
stawiciele drugiego uważają powstanie episkopatu za 
wynik naturalnych procesów związanych z potrzebami 
gmin chrześcijańskich, głównie koniecznością zapew-
nienia jedności. Jedno jest pewne, że w początkowym 
okresie organizowania struktur Kościoła, biskupi byli 
nieliczni i dopiero z czasem wzrastała ich liczba. 

Obszerny rozdział II jest poświęcony omówieniu 
roli biskupa w misji Kościoła średniowiecznego. Szcze-
gółowe kwestie skoncentrowane są wokół trzech ha-
seł-problemów, mianowicie: 1. ustanowienie biskupów, 
2. biskup – rządca i prawodawca, 3. biskup – pasterz. 
W przypadku pierwszego dokładnej analizie zostały 
poddane: ustanowienie biskupów w prawie Kościoła 
powszechnego oraz obsada katedr biskupich w Polsce. 
(reformy Henryka Kietlicza i pierwsze wolne elekcje, 
wybory kapitulne, konfirmacje, prowizje i rezerwacje 
papieskie, kryteria doboru kandydatów na urząd bisku-
pa, wpływ władców na nominacje biskupie oraz utrata 
urzędu). W ramach hasła drugiego poświęconego bi-
skupowi jako rządcy i prawodawcy, omówiono i pod-
dano analizie następujące kwestie: administrowanie 
diecezją i majątkiem kościelnym, rozwój sieci diece-
zjalnej Kościoła polskiego, sprawowanie przez biskupa 
funkcji administratora diecezji, relacje z kapitułą, sy-
nody, relacje biskupów z zakonami i związki biskupa 
ze Stolicą Apostolską. Równie rozbudowane jest też 
hasło trzecie: biskup – pasterz, którego przedmiotem 
są kolejno: nauczanie, sakramenty, liturgia i kult świę-
tych, troska o ubogich, szkoły, średniowieczny model 
biskupa misjonarza i męczennika, święty Wojciech, 
święty Stanisław oraz święci Wojciech i Stanisław wo-
bec średniowiecznego modelu biskupa. 

Te tak licznie zaprezentowane kwestie Autor za-
myka szeregiem wniosków, które warto tu przytoczyć. 
Po pierwsze konstatuje, że kronikarze największą uwa-
gę zwracali na zarządzanie przez biskupów diecezją, 
w tym szczególnie na administrowanie katedrami i do-
brami biskupimi. Na podstawie tych właśnie działań 
formułowali swoje opinie o poszczególnych biskupach. 
Według nich na dobrą opinię zasługiwali ci biskupi, 
którzy dobrze zarządzali, dbali o prestiż katedry, jej 
uposażenie i wyposażenie, natomiast dla tych, któ-
rzy nie wykazywali w tym zakresie wystarczającej tro-
ski mieli słowa gorzkiej krytyki. Drugie spostrzeżenie 
sprowadza się do tego, że znani mu kronikarze przy-
wiązywali wiele uwagi do przebiegu powoływania na 
urząd biskupi, przy czym bardziej przypatrywali się 
czynnikowi ludzkiemu, niż pierwiastkowi powołania 

Instytucja biskupa 
w średniowieczu
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Bożego. Kolejny wniosek oparty został na okazjonal-
nych wzmiankach kronikarskich dotyczy posługi dusz-
pasterskiej sprawowanej przez biskupów. „Sprawowali 
ją jednak głównie wtedy, gdy wymagały tego potrzeby 
dworów panujących i nie wypadało, by członkom ich 
rodzin udzielali sakramentów duchowni niższej rangi. 
Wyjątek stanowią tu dwaj święci patronowie Polski: 
Wojciech i Stanisław, zaangażowani przede wszystkim 
w nauczanie.” 

Myślą przewodnią rozdziału III jest miejsce bisku-
pa w kręgach władzy, ujęte w potrójnym wymiarze: 
jako związki z dworami panujących, jako zaangażo-
wanie w politykę wewnątrzpaństwową i wreszcie jako 
zaangażowanie w politykę międzynarodową. Przejawy 
pierwszego zaangażowania ukazano kolejno: w okresie 
rozbicia dzielnicowego, podczas zabiegów o odzyska-
nie korony królewskiej i pod rządami królów. W przy-
padku zaangażowania międzynarodowego omówiono 
kwestię obrony integralności terytorium Polski, polity-
kę wschodnią, a w jej ramach dążenie do rozszerzenia 
granic oraz poczynania wobec zagrożenia ze strony 
mahometan (Tatarów i Turków). W świetle relacji kro-
nikarzy, biskupi polscy badanego czasu angażowali się 
w politykę wewnętrzną i międzynarodową, czynili to 
z pobudek patriotycznych i religijnych. W pierwszym 
przypadku mieli na względzie dobro ojczyzny i pozy-
cję Polski wśród państw europejskich, w drugim cho-
dziło im o rozszerzenie wiary chrześcijańskiej i wpły-
wów Kościoła, co – jak zauważa Autor – należało do 
ich obowiązków. 

W zakończeniu, które stanowi rodzaj podsumowa-
nia całości rozważań, ks. Bielak konstatuje, że w oczach 
średniowiecznych kronikarzy biskupi są mężami stanu 
i rządcami Kościoła. Są ściśle związani ze strukturami 
państwowymi, gdzie umieją powiązać interesy pań-
stwowe z kościelnymi, uczestniczą w życiu społecz-
no-politycznym, reprezentują interesy Kościoła na ze-
wnątrz i wobec władz państwowych, większość swego 
czasu spędzają w otoczeniu monarchów, a tylko z rzad-
ka angażują się w duszpasterstwo. Odnośnie funk-
cji kościelnych najbardziej są zainteresowani admini-
strowaniem diecezjami, chociaż tutaj prawdopodobnie 
często wyręczały ich kapituły. Twierdzi też, że wła-
dze kościelne popierały ekspansję polską na wschód, 
łącznie z inkorporacją do Królestwa Polskiego Rusi 
Czerwonej i opowiadały się za unią polsko-litewską. 
W tym ostatnim przypadku chodziło o wzrost potęgi 
państwa, ale także chrystianizację pogan i rozszerze-
nie wpływów Kościoła łacińskiego na terenach zdo-
minowanych przez obrządek grecki. Zdaniem Auto-
ra, dobrze widziane było przez kronikarzy właściwe 

współdziałanie biskupów z kapitu-
łami, zwłaszcza w zakresie zarządzania i administro-
wania diecezjami. To powodowało, że biskupi byli, 
zwłaszcza w sprawach majątkowych, uzależnieni w du-
żej mierze od swoich kapituł. 

Na zakończenie należy zauważyć, że wbrew słusz-
nym sugestiom Autora, że jego rozważania nie wy-
czerpują w pełni zagadnienia wizerunku biskupa i je-
go urzędu, to jednak wnoszą bardzo wiele do badanej 
problematyki, dorzucając wiele nowych szczegółów nie 
powtórzonych za literaturą, lecz wydobytych wprost 
z kronik. Oznacza to, że postawione na wstępie twier-
dzenie o wyjątkowej randze tematu i jego pionierskim 
charakterze, znajduje pełne potwierdzenie.

Jerzy Flaga
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Śp. Łukasz Ignacy Czuma 
(1935-2012) Profesor KUL

W dniu 31 maja 2012 roku 
zmarł w Lublinie Łukasz Czuma, 
emerytowany profesor zwyczajny 
nauk ekonomicznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, wybitny uczony, 
specjalista z zakresu teorii ekonomii, 
historii myśli ekonomicznej 
i doktryn ekonomicznych, oddany 
nauczyciel akademicki, działacz 
niepodległościowy, człowiek wielkiego 
serca, niezwykle skromny, wrażliwy 
i uczynny

Urodził się 9 czerwca 1935 roku w Zakopanem. 
Był siódmym dzieckiem Ignacego Czumy (1891-
1963) i Lubow Szujskiej (1899-1984). Jako siódmy 
chłopak w rodzinie był chrześniakiem Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego. Pochodził z rodziny inteligenc-
kiej. Ojciec Ignacy Czuma był profesorem skarbowości 

i prawa skarbowego na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, posłem na Sejm RP, współtwórcą Konstytucji 
kwietniowej z 1935 roku, szambelanem papieża Piusa 
XII. Matka Lubow pochodziła z rodziny kniaziowskiej 
Szujskich, z dynastii Rurykowiczów, była absolwentką 
Konserwatorium Muzycznego w Krakowie. Stryjem 
Łukasza był generał brygady Walerian Czuma (1890-
1962), oficer II Brygady Legionów Polskich oraz Do-
wódca Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. 

Rodzina Czumów od 1922 roku związała życie 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który nie tyl-
ko był miejscem pracy, ale również domem. Dzieci wy-
chowywane były w duchu religijnym i patriotycznym. 
Przykład prof. Ignacego Czumy, więźnia obu krwa-
wych ideologii, odcisnął trwałe piętno na postawach 
i poglądach jego dziesięciorga dzieci, zwłaszcza synów: 
Huberta (1930), duszpasterza akademickiego, Łuka-
sza (1935), profesora KUL, Andrzeja (1938), działacza 
niepodległościowego, posła i ministra oraz Benedykta 
(1941), działacza niepodległościowego.

Po ukończeniu nauki w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stanisława Staszica w Lublinie, Łukasz Czu-
ma w 1952 r. zapisał się na studia na Sekcję Filozofii 
Praktycznej na wydziale filozoficznym KUL. Magi-
sterium uzyskał w 1958 r. na podstawie pracy pisanej 
pod kierunkiem prof. Hanny Waśkiewicz (1919-1993). 
Temat pracy magisterskiej brzmiał: Rola prawa w dzie-
jach ludzkości w poglądach Władimira Siergiejewicza So-
łowiewa (rosyjskiego myśliciela katolickiego z II poło-
wy XIX wieku). 

W 1962 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną 
Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego w poglą-
dach W. W. Rostowa, W. A. Lewisa i D. Hamberga, pi-
saną pod kierunkiem prof. Czesława Strzeszewskiego 
(1903-1999). W 1961 r. został asystentem, a w 1963 r. 
adiunktem na Sekcji Filozofii Praktycznej Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej KUL. 

W 1972 r. przeprowadził kolokwium habilitacyjne 
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, w opar-
ciu o dysertację François Perroux teoria wzrostu zharmo-
nizowanego a rozwój gospodarczy południowych Włoch. 
Habilitacja została zatwierdzona przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki w paździer-
niku 1981 roku. 

Od października 1981 r. wykładał na Sekcji Ekono-
mii Wydziału Nauk Społecznych KUL, świeżo reakty-
wowanego po zamknięciu w 1954 r. W 1983 r. dostał 
nominację na docenta, a w 1985 r. na kierownika Ka-
tedry Teorii Ekonomii na tejże Sekcji. W roku akade-
mickim 1992/93 otrzymał nominację Rektora KUL na 
profesora nadzwyczajnego, w roku 2000 uzyskał tytuł 
naukowy profesora nauk ekonomicznych, a w 2006 r. 
stanowisko profesora zwyczajnego KUL. Był promo-
torem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz wypro-
mował 7 doktorów. 
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Prof. Czuma aktywnie uczestniczył w działalno-
ści organizacyjnej w dziedzinie nauki. Od początku 
lat 70-tych uczestniczył w pracach Wydziału Nauk 
Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL, pełniąc 
w rożnych okresach funkcje sekretarza, wiceprzewod-
niczącego i przewodniczącego Wydziału (1981-85). 
W latach 1975-1985 działał jako współredaktor „Rocz-
ników Nauk Społecznych” TN KUL. W 1983 r. opra-
cował program studiów dla powstającej Sekcji Ekono-
mii KUL. Było to zajęcie pionierskie w PRL, gdyż nie 
powielał modelu studiów ekonomicznych funkcjonują-
cych na polskich uczelniach. Nie wzorował się również 
na modelu z uczelni zachodnich, gdyż uwzględniał 
specyfikę wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Program po zaakceptowaniu przez prof. 
Stanisława Wellisza z Uniwersytetu Columbia w No-
wym Jorku, a następnie przez władze KUL, został 
wprowadzony w życie. Istotną rolę w rozwoju Sekcji 
Ekonomii KUL odegrał Czuma w latach 1994-1996, 
kiedy Sekcją tą kierował, osiągając zwiększenie limitu 
przyjęć studentów na studia ekonomiczne. 

W latach 1966/67 przebywał na stypendium na-
ukowym w Rzymie, Paryżu i Londynie. Po trwającej 
blisko 20 lat przerwie spowodowanej odmową wyda-
nia paszportu z motywów politycznych wyjechał na 
stypendium naukowe w roku akademickim 1984/85 
na Katolicki Uniwersytet w Leuven, a w 1986 r. do 
Rzymu. Od drugiej połowy lat 80-tych uczestniczył 
w międzynarodowych konferencjach naukowych i wy-
głaszał referaty, następnie publikowane w wydawnic-
twach zagranicznych i polskich. W latach 1988 i 1989 
wyjeżdżał na Uniwersytet w Hull w Anglii z wykła-
dami na temat zmian gospodarczych w Polsce w XX 
wieku.

Profesor Czuma od lat 70-tych XX wieku przez 
około dwadzieścia lat wykładał w Instytucie Wyższej 
Kultury Religijnej katolicką naukę społeczną z akcen-
tem na wskazania w dziedzinie ekonomicznej. Wy-
kładów Prof. Łukasza Czumy w Instytucie wysłucha-
ło kilka tysięcy słuchaczy. W pierwszej połowie lat 
80-tych wygłosił szereg odczytów dla działaczy pod-
ziemnej „Solidarności” i „Solidarności Rolników Indy-
widualnych”. Podejmował na nich aktualne zagadnie-
nia dotyczące życia społeczno-polityczno-gospodar-
czego w burzliwym okresie naszej historii. Spotkania 
na których zbierało się od kilkudziesięciu do kilkuset 
osób przybierały formę wykładu z możliwością dysku-
sji. Uczestnicy takich spotkań zapoznawali się z po-
glądami Prof. Czumy, które były odtrutką na infor-
macje i komentarze pochodzące z monopolistycznych 
środków przekazu. Wykłady odbywały się pod ścisłą 
kontrolą służb bezpieczeństwa. Potrzeba było dużej 
odwagi cywilnej by głosić swoje poglądy odmienne od 
oficjalnych. Często zdarzało się, iż po takim wykładzie 
profesor Czuma był wzywany na przesłuchane, zastra-
szany, bądź ośmieszany w prasie lokalnej. Perypetie 
swoje opisuje w jednym z rozdziałów książki pt. Wspo-
mnienia z PRL-u (2001). 

Działalność dydaktyczną Łukasz Czuma rozpo-
czął na KUL w 1961 roku prowadząc na przestrze-
ni ok. 50 lat wszystkie rodzaje zajęć. Przez całe lata 
pracy dydaktycznej starał się wykładać ekonomię nie-
marksistowską. Był jednym z nielicznych ekonomistów 
w Polsce, którzy w latach PRL-u wykładali tę naukę 
w sposób zasadniczo różny od narzuconych progra-
mów i doktrynalnych założeń. Przez ten fakt studenci 

KUL byli wolni od duchowych trucizn obowiązujące-
go na wszystkich uczelniach wykładu z ekonomii po-
litycznej. Czuma wykładał w oparciu o zachodnią lite-
raturę ekonomiczną. Zwracał też uwagę na polską myśl 
ekonomiczną (niemarksistowską), a mianowicie doro-
bek teoretyczny i praktyczny takich autorów i działa-
czy polskich jak np. Władysław Grabski (1874-1938), 
Stanisław Grabski (1871-1949), Eugeniusz Felicjan 
Kwiatkowski (1888-1974) i inni, przemilczani w la-
tach PRL-u. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez 
Czumę były interesujące, cieszyły się wśród studentów 
dużym zainteresowaniem, jego opinie wyrażane były 
zdecydowanie i ostro. Profesor Czuma prezentował 
swój krytyczny stosunek zarówno do ekonomii mark-
sistowskiej jak i do szeregu form aplikowania w Pol-
sce i w innych krajach postkomunistycznych doktryny 
neoliberalnej.

Profesor Czuma pozostawił niezwykle rozległy do-
robek naukowy, którego charakterystyczną cechą jest 
szeroki obszar podejmowanych problemów i ujmowa-
nie zagadnień ekonomicznych także w aspekcie socjo-
logicznym, filozoficznym i historycznym. Czuma był 
jednym z nielicznych w Polsce autorów prac ekono-
micznych wyraźnie akcentujących swoje doktrynalne 
założenia związane z katolicką nauką społeczną. Sze-
reg prac Czumy bezpośrednio poświęconych jest tej 
nauce – a doskonałym jej wykładem, jest książka Ka-
tolicka nauka społeczna (1993). Czuma omawia w niej 
m.in. takie zagadnienia jak zawarta w encyklikach pa-
pieskich krytyka doktryny socjalistycznej i równolegle 
– liberalizmu gospodarczego, ustalenia dotyczące roli 
i funkcji państwa, interwencjonizmu państwowego, ne-
gatywnych następstw wolnej konkurencji, ekonomicz-
nych i społecznych problemów krajów III świata, roz-
woju ekonomicznego i ekorozwoju. 

W pracach z zakresu teorii ekonomii i historii my-
śli ekonomicznej Czuma z dużym zaangażowaniem 
podejmował polemikę z założeniami i twierdzeniami 
ekonomii marksistowskiej, kwestionując zwłaszcza jej 
ustalenia dotyczące pojęcia dobra gospodarczego, teo-
rii wartości, teorii cen, funkcji pieniądza, teorii rozwoju 
gospodarczego. Reprezentatywną dla tego nurtu prac 
Ł. Czumy jest jego książka Niemarksistowska teoria eko-
nomii, wydana najpierw w 1989 r. poza zasięgiem cen-
zury, później w rozszerzonej wersji pod tytułem Wpro-
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wadzenie do ekonomii i Ekonomia między socjalizmem 
a liberalizmem. 

Zainteresowania historią myśli ekonomicznej znala-
zły wyraz w wydanej wspólnie z prof. A. Jaroszem mo-
nografii Doktryny ekonomiczne (1997). Bardzo orygi-
nalne i inspirujące są zawarte w tej książce omówienia 
wpływu chrześcijaństwa w Średniowieczu, protestan-
tyzmu w czasach nowożytnych, religijnych i niereligij-
nych wizji w wieku XX na myśl ekonomiczną, a także 
uwagi o „filosowietach” w ekonomii zachodniej. 

Wyrazem zainteresowań historią gospodarczą Czu-
my jest jego książka Zmiany gospodarcze w Polsce XX 
wieku (1991) oraz wersja angielskojęzyczna Econo-
mic Changes in XX Century’s Poland (1994), w której 
omawia on strukturalne przekształcenia w polskiej go-
spodarce w okresie międzywojennym, skutki II wojny 
światowej, lata PRL-u – wprowadzenie, funkcjonowa-
nie i rozpad socjalistycznego systemu, wreszcie kierun-
ki transformacji po roku 1989 r.

W artykule Wkład gospodarczy pokolenia Polski nie-
podległej (1918-1939), który jest wynikiem około 
30-letnich badań, Czuma wykazał osiągnięcia gospo-
darcze Polaków na przestrzeni zaledwie dwudziestu 
lat, przekształcenie z gospodarki kraju kolonialnego na 
gospodarkę kraju niepodległego, decydującego o sobie 
w życiu gospodarczym. Artykuł ukazał się w 1979 ro-
ku i był odpowiedzią na głoszoną przez propagandę 
komunistyczną tezę, że okres niepodległej Polski był 
czasem stagnacji gospodarczej, a nawet regresji. 

Trzecią grupę tematyczną w pracach Ł. Czumy 
tworzą jego publikacje poświęcone problemom ekono-
miki i polityki regionalnej Wpływ czynników instytu-
cjonalnych na rozwój gospodarczy regionów opóźnionych 
we Włoszech (1969). Zagadnieniom rozwoju regional-
nego poświęcił Czuma wspomniana wyżej swą rozpra-
wę habilitacyjną, była to pierwsza w Polsce obszerniej-
sza praca zawierająca ocenę tzw. teorii polaryzacyjnej 
i wykorzystanie wskazania tej teorii w polityce regio-
nalnej w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej. Do 
zagadnień regionalnego rozwoju i prowadzonej w tym 
zakresie polityki Unii Europejskiej powraca Czuma 

w kontekście problemów polskich, ujmując je ogólnie 
Regionalny rozwój w Unii Europejskiej. Zastosowania 
dla Polski (1994) i w sposób adresowany do warunków 
wschodnich regionów naszego kraju Usługi w teorii 
ekonomii i w życiu gospodarczym (1998), Dylematy poli-
tyki gospodarczej państwa (1998). 

Łukasz Czuma jest autorem wielu haseł encyklope-
dycznych, zwłaszcza w Encyklopedii Katolickiej, En-
cyklopedii Białych Plam, Powszechnej Encyklopedii 
Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej wydawanej 
przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu oraz 
Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej, Wy-
dawnictwo Gutenberg Print. 

Wspomnieć wypada również o publikacjach popu-
larnonaukowych ukazujących się poza cenzurą, wyda-
wanych przez Solidarność, np. Uwagi o odnowie, Dwa 
znaczenia praworządności, Metody propagandy, Popra-
wiajmy podręczniki historii, Kodeks karny a trzy kategorie 
obywateli w PRL. 

Prof. Ł. Czuma był nie tylko naukowcem, ale rów-
nież działaczem opozycji niepodległościowej, antyko-
munistycznej organizacji Ruch oraz uczestnikiem Ru-
chu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 
1958-1990 był obserwowany przez SB jako figurant 
„Żebrak” w ramach operacji „Ciemnogród” (KUL), 
operacji „Omega” (Ruch) i „Omega II” (ROPCiO). 
W okresie 1970-1971 aresztowany w Centralnym 
Więzieniu MSW w Warszawie podejrzany o przyna-
leżność do Ruchu. Po jego opuszczeniu był szykano-
wany w różny sposób, przez wstrzymanie zatwierdze-
nia habilitacji, odmowę wydania paszportu na wyjazdy 
na międzynarodowe konferencje, seminaria i stypen-
dia, zatrzymania, rewizje. 

Czuma był współautorem deklaracji Ruchu „Mija-
ją lata” (1966). Przewodniczył Solidarności na KUL 
w latach 1980-1981. 

W dniu 23 marca 2007 r. został odznaczony Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi na 
rzecz przemian demokratycznych w Polsce. 

Pochowany został na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Lublinie. 

Olga i Kazimierz Ostaszewscy
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Ja-
na Pawła II w roku akademickim 
2011/2012 w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski uplasował się na 27 miej-
scu wśród wszystkich uczelni wyższych 
biorących udział w rozgrywkach. 

W ramach Akademickich Mi-
strzostw Województwa Lubelskiego za-
jął IV miejsce. Tej ostatniej imprezie po-
święcona była Gala Sportu Akademic-
kiego, która odbyła się 22 października 
w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrod-
niczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Na uroczystości, oprócz klubów 
uczelnianych biorących udział w roz-
grywkach, znaleźli się przedstawiciele 
uczelnianych władz: gospodarz gali – 
Rektor WSSP prof. Witold Kłaczewski, 
a także Rektor UMCS – prof. Stanisław 
Michałowski, Prorektor ds. Studenckich 
i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodni-
czego – prof. Krzysztof Gołacki, Prorek-
tor ds. Studenckich Politechniki Lubel-
skiej – prof. Andrzej Wac-Włodarczyk. 
KUL reprezentował mgr Stanisław 

Lis, kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu, natomiast Klub 
Uczelniany AZS KUL – Weronika Ło-
bejko, Wiceprezes ds. Sportowych. Po-
nadto w Gali uczestniczyli mgr Barbara 
Pudło jako trener sekcji lekkiej atletyki 
oraz mgr Zbigniew Pyda – trener sekcji 
szachów oraz brydża. 

Dyplomy za osiągnięcia sportowe 
odebrali w imieniu sportowców – stu-
denci KUL:

Kamil Kucharczyk oraz Karolina  �
Łukaszewska – wydział zamiejsco-
wy w Tomaszowie Lubelskim;
Aneta Gilarska, Maja Gołkiewicz,  �
Aleksandra Hoffmann, Łucja Ja-
giełło, Aleksandra Krycia – Lublin;
Barbara Mroczka, Mateusz Dzia- �
dek – wydziały zamiejscowe w Sta-
lowej Woli.

Poza klasyfikacją generalną dodatko-
wo nagrodzone zostały te sekcje spor-
towe, które w poszczególnych dyscy-
plinach wywalczyły miejsca na podium. 

Wyróżnienie otrzymał także Klub 
Uczelniany AZS KUL Wydział Za-
miejscowy w Tomaszowie Lubelskim 
za zorganizowanie AMWL 2011/2012 
w brydżu sportowym. Gala była także 
rozpoczęciem obchodów 90-lecia AZS 
w Lublinie.

Kolejny rok akademicki 2012/2013 
rozpoczęły sportowe zmagania studen-
tów w ramach Lubelskiej Uniwersjady 
Studentów I rocznika. Studenci KUL 
Lublin najlepiej zaprezentowali się 
w następujących dyscyplinach:

biegi przełajowe kobiet – II miej- �
sce w klasyfikacji drużynowej (Ka-
rolina Pyś, Dominika Grabarczyk, 
Agnieszka Popielewicz, Aldona 
Król – uzyskały awans do Finału 
Igrzysk Studentów I roku);
futsal mężczyzn – II miejsce �
koszykówka mężczyzn – II miejsce �
siatkówka kobiet – II miejsce �

Kierownik Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu KUL mgr Stanisław 

Zmagania sportowe 
studentów KUL w nowym 
roku akademickim
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Lis, wsparł logistycznie organizację 
Wielkiego Lubelskiego Zumbathonu, 
który odbył się w Hali Sportowej KUL, 
19 października 2012 r. Na imprezę 
zaproszeni zostali instruktorzy Zum-
by z całej Lubelszczyzny, a także gość 
z Danii – Denis Thomsen. 

Czym jest zdobywająca coraz większą 
popularność Zumba? To połączenie tań-
ca latyno-amerykańskiego i międzyna-
rodowej muzyki, dzięki któremu powstał 
dynamiczny, ekscytujący oraz skuteczny 
program fitness. Dobry sposób na spala-
nie tkanki tłuszczowej oraz modelowa-
nia sylwetki. Zumba wykorzystuje za-
sady treningu aerobowego – tlenowego 
i interwałowego w celu submaksymali-
zacji wydatku energetycznego. Zachęca 
i przyciąga swoich zwolenników tym, że 
nie trzeba znać kroków Zumby, ponie-
waż najważniejsza w niej jest muzyka, 
która pobudza i zachęca do swobodne-
go ruchu, tworząc wspaniałą atmosferę 
pomiędzy uczestnikami. Jest świetnym 
sposobem na zabawę, a co najważniejsze 
łamie ogólne zasady i wyzwala w czło-
wieku pozytywną energię.

Głównym organizatorem lubelskiej 
imprezy była mgr Paulina Dąbrow-
ska instruktorka wychowania fizyczne-
go KUL. Maraton trwał trzy godziny. 

Dzięki wspaniałej kadrze instruktorskiej, 
uczestnicy bawili się bez wytchnienia 
przez cały czas. Ostatnią godzinę tań-
ca poprowadził gość specjalny Dennis 
Thomsen, motywując grupę oryginal-
nym doborem muzyki i układami tańca. 
Pokazał najnowsze układy Zumby i za-
inspirował uczestników do wydobycia 
z siebie maksymalnej energii. Uczestnicy 

imprezy byli zadowoleni, chociaż pozy-
tywnie zmęczeni.

mgr Stanisław Lis, 
Studium WF i Sportu KUL

MEDALE ZDOBYTE PRZEZ STUDENTÓW KUL W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYSCYPLINA

Akademickie Mistrzostwa Polski Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego INNE ZAWODY

INDYWIDUALNIE DRUŻYNOWO INDYWIDUALNIE DRUŻYNOWO INDYWIDUALNIE DRUŻYNOWO

złoto srebro brąz złoto srebro brąz złoto srebro brąz złoto srebro brąz złoto srebro brąz złoto srebro brąz

Aerobik sportowy 1

Badminton k i m 1

Biegi Przełajowe k i m 1 1

Brydż sportowy 1

Judo m 1 1

Koszykówka k 1 1

Koszykówka m 1 1

LA kobiet 1 1

LA mężczyzn 1 1 1 1

Piłka ręczna k 1

Piłka nożna 1

Siatkówka plażowa k 1

Siatkówka plażowa m 1

Snowboard m 1

Szachy k i m 1 1

Tenis m 1

Tenis k 1

Tenis stołowy k 1 1 1 1

Tenis stołowy m 1

Trójbój siłowy 2 2 2 1 1

Wspinaczka 1

Karate 1

Bieg po schodach 1

Nordic walking 1

Taekwondo 1

suma 3 5 2 2 1 1 3 0 0 2 6 12 2 0 3 0 1 1

SUMA MEDALI 14 23 7

ŁĄCZNA LICZBA ZDOBYTYCH MEDALI: 44
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3 sierpnia – 3 września

w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie odbyła się wystawa 

fotografii i plakatów Leszka Mądzika. Na ekspozycji zaprezentowane zostały 

prace związane z teatralną twórczością artysty.

22 sierpnia – 2 września

w Złotych Piaskach w Bułgarii Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL zorga-

nizowało Campus Akademicki dla nowo przyjętych studentek i studentów 

KUL. Studencka kadra zapoznała nowicjuszy z naszą uczelnią, specyfiką 

kierunków studiów i organizacją życia studenckiego.

31 sierpnia – 1 września

odbyły się 71. Duszpasterskie Wykłady Akademickie, w tym roku pod 

hasłem „Rok Wiary – Rok Odnowy”. O sile wiary mówił ks. prof. Marian 

Rusecki z instytutu Teologii Fundamentalnej, o sposobach odnowy Ko-

ścioła w Polsce – o. Adam Schulz SI, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady 

Ruchów Katolickich, o odnowie wiarygodności Kościoła w Polsce – ks. dr 

hab. Krzysztof Kaucha z Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, główny 

organizator tegorocznych DWA. O. prof. Jacek Salij OP, kierownik Katedry 

Teologii Dogmatycznej UKSW, mówił o tym co boli polskich księży, a Szymon 

Hołownia o odnowie wizerunku Kościoła. W ramach DWA odbyła się także 

uroczysta prezentacja 12. tomu „Opera Omnia” Josepha Ratzingera pt. „Gło-

siciele Słowa i słudzy Waszej radości”, poświęconego duchowieństwu. Wizję 

kapłaństwa w myśli Benedykta XVI przybliżył ks. prof. Krzysztof Góźdź, 

redaktor polskiego wydania „Opera omnia”.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie odbywają się od 1935 r. Ich inicjato-

rem był ówczesny rektor KUL ks. Antoni Szymański. Przez lata wśród prele-

gentów, oprócz naukowców z KUL, można było wysłuchać przedstawicieli 

nie tylko świata nauki, ale także kultury czy polityki. Wykłady skierowane 

w pierwszej kolejności do duszpasterzy (księży, osób zakonnych i kateche-

tów świeckich), mają charakter otwarty. 

1-11 września

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało obóz studencki w Tatrach, 

gdzie podczas codziennych wyjść w góry i wspólnie spędzanego czasu 

toczyły się rozmowy o studiach i studenckim życiu poza uczelnią. Była to 

okazja do poznania ciekawych ludzi, spędzenia czasu w dobrej atmosferze 

i nabrania sił przed nowym rokiem akademickim.

8-11 września

odbył się Międzynarodowy Kongres Historyczny „Sescenti Anni” poświę-

cony 600-leciu przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa, 

zorganizowany przez Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum 

UCRAINICUM.

9-11 września

w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów 

pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, współorganizowana 

przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz 

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

10-12 września

Katedra Dramatu i Teatru KUL wspólnie z Towarzystwem Naukowym KUL 

zorganizowali sesję w stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej „Dramat 

i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty”.

Prof. Irena Sławińska (ur. 30 

sierpnia 1913 r. w Wilnie – zm. 18 

stycznia 2004 r. w Warszawie). 

Wielka humanistka, wybitna 

uczona, badacz teorii dramatu, 

powieści i liryki, teoretyk i histo-

ryk literatury, teatrolog i znaw-

czyni Norwida.

Absolwentka studiów poloni-

stycznych i romanistycznych na 

Uniwersytecie Stefana Batorego 

w Wilnie. W latach 1945-1949 pracowała na Uniwersytecie Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu. Związana z KUL od roku 1950, najpierw jako kierownik 

Katedry Teorii Literatury, a od roku 1975 – Katedry Dramatu i Teatru.

Jej zainteresowania skupiały się na dramacie – zwłaszcza poetyckim – oraz 

na twórczości dramatycznej Cypriana Kamila Norwida i Paula Claudela. Jest 

autorką blisko 500 prac naukowych, w tym 15 książek autorskich. Pod jej 

kierunkiem powstało około 350 prac magisterskich, była też promotorem 

ponad 40 prac doktorskich (14 jej doktorantów uzyskało habilitację). 

Tłumaczyła dramaty Claudela oraz Oskara Miłosza. Należała do licznych to-

warzystw naukowych w Polsce oraz wielu międzynarodowych towarzystw 

literaturoznawczych i teatrologicznych, m.in. FILLM (Międzynarodowa 

Federacja Literatury i Języka), FIRT (Fédération Internationale de Recherche 

Théâtrale), SIHCTOB (Societe Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, 

de l’Opera et du Ballet). Wykładała na wielu zagranicznych uniwersytetach - 

w Kanadzie, w USA, królestwie Belgii, Szwajcarii.

12 września

na antenie programu 2 TVP wyemitowany został film dokumentalny dr 

Joanny Sosnowskiej, adiunkta w Katedrze Realizacji Filmowej i Telewizyjnej 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, pt. „Milczenie i sło-

wo”. Film interpretuje orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu. Znani dziennikarze, próbują zmierzyć się z pytaniem o wartość 

ciszy i słowa w ich pracy. Oprócz refleksji nad słowami papieża Benedykta 

XVI, film jest także obserwacją codziennej pracy dziennikarskiej.

13 września

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, obradujące na 

Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Andrzeja Boboli 

– Kolegium Bobolanum, wybrało na przewodniczącego Kolegium (jedno-

głośnie, na drugą czteroletnią kadencję) ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, 

Dziekana Wydziału Teologii KUL, kapłana archidiecezji warmińskiej.

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce powstało w roku 

1998. Zadaniem gremium jest podejmowanie bieżących zagadnień doty-

czących funkcjonowania wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach, 

współpraca z Komisją Episkopatu Polski ds. Nauki, z seminariami duchow-

nymi, wymiana doświadczeń ze współpracy z Polską Komisją Akredyta-

cyjną, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk oraz 

integrowanie współpracy z zagranicznymi uniwersyteckimi ośrodkami 

teologicznymi. W skład gremium wchodzą dziekani wszystkich dwunastu 

wydziałów teologicznych: KUL, UKSW, UAM, UMK, UPJPII, UPJPII Tarnów, 

UO, USz, UŚ, UWM, PWT Warszawa, PWT Wrocław. W ich ramach zatrudnio-

nych jest 121 profesorów tytularnych i 348 doktorów habilitowanych. 

14 września

odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe „Zdrowie Polaków na 

terenie byłego Związku Sowieckiego” współorganizowane przez Katedrę 

Pedagogiki Porównawczej KUL.

Kalendarium
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15-21 września

KUL był głównym organizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Specjal-

ne warsztaty i lekcje pokazowe organizowane były dla przedszkolaków, 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 

dorosłych. Prezentowane projekty związane były z najciekawszymi lub 

najnowszymi osiągnięciami naukowymi. W niedzielę poprzedzającą tydzień 

prezentacji i wykładów na uczelniach, w Lublinie i Stalowej Woli odbyły się 

pikniki naukowe. 

Tradycją każdej edycji LFN są uroczyste koncerty na inaugurację i zakoń-

czenie Festiwalu. Inaugurację IX Lubelskiego Festiwalu Nauki uświetnił 

uroczysty koncert w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 

Dziadek do orzechów. Na zakończenie w auli Stefana kard. Wyszyńskiego 

KUL zagrał Joszko Broda.

24 września

podczas XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurop-

sychologicznego, który odbywał się w Gdańsku w dniach 24-25 września, 

prof. Piotr Francuz został uhonorowany nagrodą COPERNICUS PRIZE 2012 za 

wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce.

24 września-15 października

w atrium Collegium Norwidianum odbyła się wystawa malarstwa olejnego 

prof. Romana Sławińskiego (Katedra Sinologii KUL) pt. „Między Wschodem 

a Zachodem”.

26 września

w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyła się ogólnopolska 

konferencja naukowa pt. „Sensualność a religia w literaturze”, zorganizowa-

na przez Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL.

27-30 września

w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyła się ogólnopolska 

konferencja naukowa pt. „Sensualność a religia w literaturze”, zorganizowa-

na przez Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL.

27-30 września

na KUL odbył się IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „W po-

szukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”. 

Kongres rozpoczął się uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa 

KUL Kardynałowi Gianfranco Ravasiemu, wybitnemu bibliście, znawcy pism 

Starego Testamentu, Przewodniczącemu Papieskiej Rady Kultury. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując Jego Eminencję swoim najbar-
dziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla uczonego i pasterza 
Kościoła katolickiego, który zasłuchany w Słowo Boże, wielkodusznie dzieli się 
jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym również 
z tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, a szczerym sercem poszukują 
prawdy. Jednocześnie w wierności nauce II Soboru Watykańskiego oraz odpo-
wiadając na wezwanie do nowej ewangelizacji bł. Jana Pawła II i Benedykta 
XVI niestrudzenie zachęca, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia 
duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej teologii”. 

28 września

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL zorganizowała wykład 

otwarty prof. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. „Respektowanie opinii 

autorytetów czy całkowita niezależność od nich?”.

28-30 września

odyło się XI Sympozjum Kazimierskie zorganizowane przez Katedrę Historii 

Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL poświęcone kulturze świa-

ta późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa.

29 września

Katedra Historii Filozofii w Polsce oraz Ośrodek Historii Kultury w Średnio-

wieczu KUL zorganizowali VII edycję konferencji z cyklu „Spotkanie Edyto-

rów”. Tematem obrad była problematyka związana ze średniowiecznymi 

komentarzami do Fizyki Arystotelesa.
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