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Jak powiada Arystoteles: „Nauczycielom naleVy siM wiMkszy szacunek niV rodzicom, 
podczas gdy ci drudzy dajX tylko Vycie, pierwsi uczX, jak dobrze VyY”. 

Sesja Mistrzowie, która odbyQa siM 26 XI 2010 r. w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana PawQa II, byQa przykQadem wyraVania tej wdziMcznoLci wobec nauczycieli. 
Podczas niej przywoQano osobM wybitnego mediewisty, filozofa i myLliciela – ks. prof. 
Mariana KurdziaQka. ByQ on wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Filozofii Staro-
Vytnej i _redniowiecznej oraz Prodziekanem i Dziekanem WydziaQu Filozofii (dawniej: 
WydziaQu Filozofii ChrzeLcijadskiej) KUL. 

WLród prelegentów byli obecni: prof. Joanna Judycka, o. prof. StanisQaw Bafia, 
dr Henryk Anzulewicz, a takVe – podczas czMLci wspomnieniowej – s. prof. Zofia J. Zdy-
bicka, ks. prof. StanisQaw Janeczek oraz prof. Agnieszka Kijewska – gQówny pomysQo-
dawca i organizator1. 

Uczniowie i przyjaciele ukazywali Mistrza jako nauczyciela, mówiXc o zajMciach, 
w jakich mieli przyjemnoLY uczestniczyY jako studenci, a takVe wspominali KsiMdza 
Profesora jako pracownika WydziaQu, wskazujXc na jego sposób pracy, stosunek do 
wspóQpracowników i studentów. 

Sesja byQa podzielona na dwie czMLci: pierwszX wypeQniaQy wykQady poLwiMcone 
osobie i dokonaniom naukowym KsiMdza Profesora, a druga czMLY, wspomnieniowa, 
miaQa charakter znacznie bardziej swobodny. W tej czMLci s. prof. Zofia Zdybicka 
przywoQywaQa anegdoty z Vycia WydziaQu, których gQównym bohaterem byQ KsiXdz Pro-
fesor. Niestety coraz mniej jest takich spotkad, podczas których studenci majX okazjM 
posQuchaY takVe o tej „drugiej stronie studiów” na naszym Wydziale. A szkoda, bo jest to 
 

1 ByQa to juV druga sesja z cyklu Mistrzowie. Pierwsza z nich byQa poLwiMcona dorobkowi 
o. prof. Edwarda Iwo Zielidskiego. 
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niewXtpliwie okazja do tego, by rodzinna atmosfera, jaka wówczas panowaQa, takVe i dziL 
jeszcze bardziej przyczyniaQa siM do zacieLniania wiMzów miMdzy osobami w róVny sposób 
zwiXzanymi z WydziaQem Filozofii KUL. 

Sala 107 Gmachu GQównego  KUL, w której odbywaQo siM spotkanie, wypeQniona byQa 
studentami, którzy nie mieli juV moVliwoLci osobistego kontaktu z osobX Mistrza. Dlatego 
teV wykQady o doniosQoLci wkQadu KsiMdza Profesora do mediewistyki ogólnoLwiatowej, 
jakim byQa edycja krytyczna Quaternuli Davida z Dinant, byQy wysQuchiwane w ogrom-
nym skupieniu. A byQo czego posQuchaY! Wystarczy przytoczyY fragment wypowiedzi dr. 
Anzulewicza: „Polski historyk filozofii i wybitny mediewista podjXQ ab ovo zadanie re-
konstrukcji historycznych faktów dotyczXcych osoby i dzieQa Dawida i poczyniQ przy tym 
zdumiewajXce postMpy. StaQo siM to moVliwe dziMki uwzglMdnieniu i dogQMbnemu 
przebadaniu wszystkich dla zagadnienia istotnych jródeQ, wQXcznie z filologicznX analizX 
porównawczX fragmentów i wspóQczesnych Dawidowi Qacidskich tQumaczed pism, stano-
wiXcych corpus Aristotelicum”2.  

PatrzXc na te fakty z perspektywy studentów filozofii, niejednokrotnie ogarnia nas 
zadziwienie i rozpiera duma, gdy uLwiadomimy sobie, jakiej tradycji jesteLmy spadko-
biercami i kim sX osoby stanowiXce fundament WydziaQu.  

Dr Henryk A n z u l e w i c z  omówiQ bardzo szczegóQowo zakres i znaczenie pracy 
KsiMdza Profesora – jego kontakty z Uniwersytetem Jagiellodskim i prof. Birkenmajerem 
(którego ks. KurdziaQek byQ uczniem), prace w Bonn nad tekstem Quaternuli czy teV 
oddjwiMk, jaki praca habilitacyjna KsiMdza Profesora wywoQaQa w Lwiecie naukowym. 
A byQ to oddjwiMk znaczXcy, skoro jeszcze do dziL usiQuje siM z jednej strony potwierdziY, 
z drugiej zaL zanegowaY dzieQo KsiMdza Profesora. 

WykQad, który przybliVyQ sQuchaczom prace nad edycjX dzieQ Dinantczyka, wygQosiQa 
prof. Joanna J u d y c k a, uczennica ks. KurdziaQka, wieloletni pracownik KUL. Ze sQów 
Pani Profesor dawaQ siM wyrajnie wyczytaY znamienny rys osobowoLci KsiMdza Profesora 
– czQowieka niezwykle pracowitego, majXcego LwietnX pamiMY i odznaczajXcego siM 
ogromnX VyczliwoLciX wobec innych ludzi. WykQad ten ukazaQ, jaki ogrom prac musiaQ 
wykonaY KsiXdz Profesor, przygotowujXc edycjM krytycznX – niewXtpliwie tM pracM 
uQatwiaQa mu doskonaQa znajomoLY Qaciny, którX posQugiwaQ siM on niemal tak doskonale, 
jak jMzykiem polskim. 

CzMLY wspomnieniowX rozpoczMQa s. prof. Zdybicka sQowami: „W 1996 roku WydziaQ 
LwiMciQ jubileusz 50-lecia i z tej okazji zorganizowaliLmy sympozjum. WykQad inaugu-
racyjny miaQ wQaLnie ksiXdz profesor KurdziaQek, jako wQaLciwie najstarszy na Wydziale. 
Jako naoczny Lwiadek – od samego poczXtku – byQ pierwszym magistrem WydziaQu 
w czterdziestym ósmym roku, w piMYdziesiXtym zrobiQ teV doktorat. I potem juV pracowaQ 
tutaj przez caQe Vycie. OtóV to swoje przemówienie zatytuQowaQ Res parva, initium not 

parvum – to znaczy Ma8a rzecz, ale ta ma8a rzecz pocz9tkiem rzeczy ca8kiem niema8ej. 

 

2 Zob. wykQad dr. Anzulewicza w tym tomie: „David de Dinanto redivivus. Znaczenie i rezonans 
badad ks. prof. Mariana KurdziaQka nad Dinantczykiem w kontekLcie mediewistyki europejskiej”. 
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KsiXdz profesor okreLliQ siM jako naoczny Lwiadek... PoruszyQ problem, który wciXV jest 
aktualny: w jaki sposób powstaQ i utrzymaQ siM WydziaQ Filozoficzny”. Siostra Profesor 
mówiQa, jak ogromny trud musieli wQoVyY ówczeLni wykQadowcy w to, by WydziaQ – 
a takVe caQy KUL jako uczelnia – nie zostaQy zamkniMte z powodu swych „niepoprawnych 
politycznie” poglXdów. MoVna powiedzieY, Ve osoba KsiMdza Profesora QXczyQa niezwykle 
istotne wydarzenia: poczXtki WydziaQu (byQ pierwszym jego magistrem) oraz jubileusz 
jego 50-lecia, uczczony przezed wykQadem inauguracyjnym. Natomiast jako profesor 
i nauczyciel ks. KurdziaQek byQ promotorem i recenzentem wielu prac – od magisterskich 
po habilitacyjne. Jako czQowiek zaL, jak zaznaczyQa Siostra Profesor: „ByQ zrównowaVony, 
mXdry, zdolny do zdrowej oceny rzeczywistoLci; miaQ swoje zdanie, swoje widzenie róV-
nych spraw, zawsze uprzejmy, sympatyczny, nie pozbawiony poczucia humoru”. Naj-
lepiej jednak typ osobowoLci Mistrza wyraVa anegdota, jakX przypomniaQa Siostra 
Profesor: „Ojciec profesor KrXpiec zawsze opowiadaQ, jak pracowali razem z ks. 
KurdziaQkiem w bibliotece. Pracowali do poQudnia. KsiXdz profesor KurdziaQek napisaQ ¾ 
strony, ojciec profesor KrXpiec napisaQ 8 albo 10 stron. Poszli na obiad i na spacer. 
WracajX. KsiXdz profesor KurdziaQek siada do stoQu i przekreLla to, co napisaQ, podczas 
gdy ojciec KrXpiec dopisuje kilka dalszych stron”.  

TakVe prof. Judycka oraz prof. Kijewska podkreLlaQy, jak bardzo KsiXdz Profesor byQ 
skrupulatny w swoich badaniach naukowych, nie pozwalajXc sobie na pominiMcie Vadnego 
faktu, zanim nie zostaQ on dogQMbnie przeanalizowany. 

Na zakodczenie czMLci wspomnieniowej ks. prof. Janeczek przypomniaQ sQowa Mistrza 
– radM, jakX sam takVe stosowaQ KsiXdz Profesor podczas pisania artykuQów: „W ciXgu 
roku moVna napisaY maksimum jeden dobry artykuQ naukowy. Nie wiMcej”.  
 Jak powiedziaQ Bernard z Chartres: „JesteLmy karQami na barkach olbrzymów”. MyLlM, 
Ve ta refleksja towarzyszyQa wszystkim uczestnikom tego niezwykQego spotkania: oto 
wspinamy siM na barki „olbrzyma” polskiej mediewistyki. 
 

 


