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ścijańskiego otwartego na transcendencję, powiedział, że  w spółczesny świat potrzebuje 
now ego humanizmu, który stanowiłby ostateczne przezw yciężenie sztucznego konfliktu  
m iędzy nauką a wiarą. Uniwersytety, powstałe z  inspiracji i przy pom ocy K ościoła, stano
w ią  idealne m iejsce do budowania takiego w łaśnie humanizmu. K ościół, tak jak przed  
wiekam i, ofiaruje różnorodną pom oc z szacunkiem dla autonomii instytucji oraz w olności 
pracujących w  niej ludzi. Jednak stale K ościół musi przypominać o wartościach, bez któ
rych kultura nie służy człow iekow i, lecz go niszczy, zwraca się przeciwko niemu. K ościół 
w spom aga i popiera rozwój nauk, ale przede wszystkim  musi bronić godności osoby ludz
kiej, m usi bronić każdego człow ieka przed niebezpieczeństwam i wynikającym i z n ieod
pow iedzialnego korzystania z postępu technicznego i w yników  badań naukowych.

A pel tej treści, dochodzący n ie tylko z  sal w ykładow ych, lecz przede w szystk im  bę
dący treścią przesłania papieskiego, chce uśw iadom ić w spółczesnem u światu n ie tylko  
zagrożenia, ale i nadzieje. W skazuje konieczne warunki, bez których zdum iew ający prze
c ież  postęp naukow o-echniczny pchnie ludzkość na m anow ce regresu człow ieczeń stw a, 
a zatem  ogólnocyw ilizacyjnej dekadencji. Zagrożenie to jaw i s ię  w  postaci pozornego  
paradoksu, że  m ianow icie jedno z najw znioślejszych  uzdolnień cz łow ieka -  działalność  
intelektualna, m oże stać się przyczyną redukcji w łaśnie człow ieczeństw a. N adzieja w  tym, 
że budow anie n ow ego humanizmu, w  którym poszukiw anie prawdy zw iąże s ię  trwale 
z respektem  w obec prawdy o dobru, będzie s ię  rozwijało. Z taką nadzieją opuszczali 
W ieczne M iasto liczni uczestnicy Jubileuszu N auczycieli A kadem ickich. To szczególn e  
spotkanie napełniło ich w ażnym  przekonaniem , że ich praca badaw cza i w ysiłk i na rzecz  
now ego hum anizm u będą wspierane przez życzliw e i pom ocne tow arzyszenie K ościoła.

ks. Janusz Czarny

Kongres Kultury Chrześcijańskiej -  Sacrum i kultura: 
C hrześcijańskie korzenie p rzy sz ło śc i  15-17 IX 2000 r.

W ielki Jubileusz Chrześcijaństwa obchodzony w Roku 2000 był w yzw aniem  dla uczelni 
katolickich do organizowania różnych sesji i sym pozjów  naukowych. Najw ażniejszym  
w ydarzeniem  naukowym , jakie m iało m iejsce w  Roku W ielkiego Jubileuszu w  K atolic
kim  U niw ersytecie Lubelskim, a poniekąd i w  całej katolickiej P olsce, był niewątpliwie 
Kongres Kultury Chrześcijańskiej, odbyty w  murach KUL w  dniach od 15 do 17 września 
2000 r. Jego temat brzmiał: Sacrum i kultura: Chrześcijańskie korzenie przyszłości. G łów 
nym  inicjatorem i organizatorem Kongresu był ks. abp Józef Życiński, Metropolita Lubel
ski, W ielki Kanclerz K atolickiego U niwersytetu Lubelskiego. Patronat honorowy nad 
Kongresem  objęli: ks. prymas Józef Glemp, premier Jerzy Buzek, marszałek A licja Grześ
kowiak, marszałek Maciej Płażyński, minister Kazimierz Ujazdow ski, prof. M irosław  
Handke i ks. bp Jan Śrutwa.

Kongres przerósł w szelkie oczekiwania. Zgromadził tłumy uczestników w  auli im. kard. 
Stefana W yszyńskiego. W ystąpili na nim  czołow i przedstawiciele polskiej kultury o orien
tacji chrześcijańskiej. Ojciec Św ięty Jan Paweł II nadesłał na ręce ks. abpa Józefa Życiń- 
kiegoz racji Kongresu specjalny List, który został odczytany na początku obrad kongreso
w ych. Papież przypom niał w  nim, że od dwóch tysięcy lat religia chrześcijańska kształtuje
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kulturę europejską, która stała s ię  w spólnym  naszym  dobrem, że  Ew angelia ukazuje nam  
świat w ielk ich  w artości, istotnych dla naszego duchow ego dziedzictw a. Przypom niał tak
że, że „naszym  w spólnym  zadaniem  jest poszukiw anie środków, dzięki którym w artości te 
będą niezm iennie odgryw ać sw ą  w ażną rolę kulturotwórczą, służąc budowie świata w o l
ności i prawdy, m iłości, spraw iedliw ości i pokoju”.

Kongres zaszczycił przedstaw iciel Stolicy A postolskiej, kard. Paul Poupard, przew od
niczący Papieskiej Rady Kultury. On to w łaśnie w yg łosił pierw szy program owy w ykład, 
który nosił tytuł: Między barbarzyństwem a nadzieją: miejsce chrześcijaństwa we współ
czesnym kryzysie kultury. M ożna śm iało pow iedzieć, że  wykład kardynała zaw ierał g łów 
ne przesłanie tegoż Kongresu. Stąd też w  relacji kongresowej ograniczym y s ię  jedynie do 
uwydatnienia głów nych m yśli zawartych w  tym pierwszym  w iodącym  w ystąpieniu. D o 
stojny Prelegent postaw ił najpierw diagnozę w spółczesnej kultury i cyw ilizacji, w  której 
w idoczne są  dwa przew odnie trendy, wskazane już przez św. Augustyna: „m iłość sieb ie aż 
po pogardę B oga” (państwo ziem skie) i „m iłość B oga aż po pogardę sieb ie” (państwo  
B oże). Kardynał p ośw ięcił w iele  uwagi analizie zsekularyzowanej w izji świata, w  której 
funkcjonuje fa łszyw y obraz człow ieka. Zauważył, że  racjonalizm i pozytyw izm  kultury 
zsekularyzowanej zn iszczy ły  starodawną relację m iędzy człow iekiem  a przyrodą, polity
ką, etyką, religią: rozwój nauki i techniki, dążenie do czysto racjonalnego kierowania spo
łeczeństw em , prymat indyw idualistycznego hedonizm u, marginalizacja w reszcie czynni
ka religijnego, który stanowił zwornik kultur tysiącletnich. Ostatecznie autor skonstatował, 
że śmierć B oga (w  laickiej kulturze) doprowadziła nieuchronnie do śm ierci człow ieka  
jako osoby. C złow iek  jednak próbuje się bronić przed tą sam ozagładą. Znakiem  tego jest  
bardzo dziś czytelne pow odzenie now ych ruchów religijnych. O tóż, okazało s ię  kolejny  
raz w  historii, że człow iek  jest nie tylko homo faber i homo sapiens, homo ludens i homo 
oeconomicus. C złow iek  jest także, człow iek  jest zaw sze, człow iek  jest przede wszystkim  
homo religiosus. I tu przew odniczący Papieskiej Rady Kultury w idzi ogrom ne pole dla 
chrześcijaństwa, dla K ościoła. W yznawcy Chrystusa powinni dać chrześcijańską odpo
w iedź na w spółczesny kryzys kultury. W zyw a nas do tego tak często Jan Paw eł II. N a  
progu now ego tysiąclecia należy prezentować religijną w izję człow ieka i rolę wartości 
ew angelicznych w  kształtowaniu życia indywidualnego, społecznego i m iędzynarodow e
go. Ks. kardynał m ów ił też w iele  o potrzebie inkulturacji wiary, czy li o ew angelizacji kul
tur. N a koniec zw rócił się  Prelegent do ludzi kultury: do poetów  i pisarzy, filozo fów  i teo
logów , film ow ców  i artystów, architektów i muzyków, pracowników nauki i m ężów  stanu 
do tworzenia nowej kultury chrześcijańskiej, które powinno się wyrażać w  przedkładaniu 
chrześcijańskiej antropologii na język  now oczesności i w e w cielaniu jej poprzez twórczy  
geniusz. Prelegent zauw ażył, że  „wizja sekułarystyczna bynajmniej nie pochłonęła religij
nej w izji świata; w izja sekułarystyczna w yw ołała w ręcz nawrót elem entu religijnego, ale 
jest to elem ent religijny dziki, pogański, który trzeba nam ew angelizow ać, z sym patią i ro
zeznaniem , z  odw agą i w spaniałom yślnością. „Przesłanie Chrystusowe -  konkludował 
Prelegent -  jest najw iększą przystanią od dwóch tysięcy lat, otwartą na n iew idzialną rze
czyw istość bardziej realną od postrzegalnego świata, która porządkuje chaos w  kosm os, 
nadaje spójność dziejom , nadaje sens istnieniu i przekształca nadzieję w  nadzieję w iecz
ną, która triumfuje nad śm iercią i odmładza w szelką kulturę sw oim  ustaw icznie działają
cym  zaczynem . Kultura chrześcijańska odmładza świat odw ieczną now iną o tym  Bogu,
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„m łodym  i w iecznym  zarazem”, który „stał się człow iekiem , umarł i zm artwychwstał, aby 
człow iek  stał się B ogiem ”.

Jako drugi prelegent wystąpił Andrzej Wajda. W  sw oim  słow ie podjął temat: Między 
tradycją a rozwojem: pytanie o tożsamość kulturową. Wykład był przyjęty z  dużym  entu
zjazmem, gdyż jeg o  forma w ygłoszen ia była dość oryginalna.

N iem ałe kontrowersje w yw ołało  w ystąpienie trzeciego prelegenta, którym był L eszek  
Kołakowski. Oficjalny temat jego  wykładu brzmiał: Czy już w pochrześcijańskim czasie 
żyjemy? Prelegent odszedł jednak od przygotowanego drukiem tekstu i snuł refleksje zw ią
zane z życiem  K ościoła i chrześcijan w  ostatniej dobie. W  wystąpieniu prezentował na 
ogó ł stanowisko życzliw e dla K ościoła. Jednakże nie om ieszkał zaatakować Jana Pawła II 
za dwa ostatnie posunięcia: za  beatyfikację papieża Piusa IX i za dopuszczenie do opubli
kowania przez kard. Józefa Ra-tzingera, Prefekta Konkregacji Nauki Wiary deklaracja 
Dominus Jesus. N ic  też dziw nego, że  w  dyskusji po jego wykładzie podjęto z nim polem i- 
kę.

Po południu, w  pierwszym  dniu Kongresu podjęto dyskusje w  trzech grupach w okół 
następujących problem ów: Inspiracje chrześcijańskie w rozwoju nauk przyrodniczych: 
wczoraj i dziś (I grupa), Aksjologiczne podstawy kultury politycznej (II grupa) i Prawda 
czy polityczna poprawność w etyce środków przekazu (III grupa).

W  drugim dniu Kongresu jako głów ni prelegenci wystąpili: kard. M iroslav V lk (God- 
niość osoby ludzkiej w perspektywie Oświęcimia i Kolymy: doświadczenie dwóch totalita- 
ryzmów a personalizm chrześcijański), Andrzej Zoll (Czy demokracja jest gwarancją pra
wego prawd), abp Tadeusz K ondrusiew icz (Papieska wizja jedności a mentalność po 
komunizmie) i Ryszard Kapuściński (Współczesnepatologie władzy a banalność zła). P o
południow e grupy dyskusyjne koncentrowały się w okół następujących problemów: Kul
turowe następstwa totalitaryzmów (I grupa), Kicz nihilistycznyjako ekspresja kryzysu war
tości (II grupa), Modernizm, postmodernizm io sacrum w architekturze (II grupa) 
i Współczesne języki kultury: rewolucja przez Internet (IV grupa).

W  trzecim  dniu Kongresu referaty w ygłosili: Stanisław Rodziński (Promieniowanie 
sacrum a współczesne ucieczki w lekkość bytu: kultura wysoka a kultura masowa), K rzysztof 
Zanussi (Napięcie wartości jako źródło rozwoju kultury: etyka kontra estetyka, granice 
wolności i prawdy, uniwersalizm a „naszość”), Anna Świderkówna (Obraz Boga i dra
mat człowieka w ewolucji kultury) oraz Jerzy K łoczow ski (Inspirująca rola dziedzictwa 
chrześcijańskiego w poszukiwaniu nowego oblicza Europy). Popołudniowe panele p ośw ię
cone były  następującym tematom: Nowe formy duchowości w muzyce: rock katolicki? (I 
grupa), Etos akademicki a odpowiedzialność za kulturę (II grupa) oraz Uniwersalizm ka
tolicki a tradycja narodowa (III grupa).

Obradom Kongresu tow arzyszyły różne imprezy kulturalne.
D opełnieniem  Kongresu Kultury Chrześcijańskiej były  uroczystości nadania doktora

tów  honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ważnym  osobistościom  w spół
czesnej Europy. M iało to m iejsce w  dniach 6 i 7 listpada 2000 r. W  dniu 6 listopada nada
no doktorat honorowy JE W illiam owi kardynałowi K eelerowi, arcybiskupowi Baltimore, 
przew odniczącem u Konferencji Episkopatu U SA , zaś w  dniu następnym -  7  listopada — 
w ielce Błogosławionem u Patriarsze Rumunii Teoktystowi oraz naczelnemu rabinowi Rzymu  
Elio Toaffowi.
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Zam ykając n iniejszą relację, należy stwierdzić, że  Kongres Kultury Chrześcijańskiej 
w  K atolickim  U niw ersytecie Lubelskim  był rzeczyw iście w ażnym  w ydarzeniem  kulturo
w ym  w  naszym  kraju w  Roku W ielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Pew ien  niepokój 
w  niektórych kręgach polskich  katolików  w zbudziła n ieobecność na K ongresie (wśród  
prelegentów ) czołow ych  przedstawicieli uczonych KUL, zajmujących sie problematyką 
kultury z  punktu w idzenia filozo fii klasycznej. M ogli oni dopiero w ystąpić w  Kongresie  
Kultury Polskiej, który odbył się  w  W arszawie, w  grudniu 2000  r. N ależy  w yrazić nadzie
ję , że  idee podjęte na Kongresie znajdą rozw inięcie w  tworzeniu kultury chrześcijańskiej 
w  now ym  stuleciu  i tysiącleciu.

ks. Ignacy Dec

Konferencja naukowa C złow iek  i rełig ia  
-  refleksje filo zo ficzn e  -  KUL 18 X2000

Istnieje chw alebny zw yczaj przygotow yw ania i uroczystego w ręczania K siąg Jubile
uszow ych  sam odzielnym  pracownikom  naukowym , osiągających w iek  emerytalny, to zna
czy w iek  siedem dziesięciu  lat. W  w ażniejszych ośrodkach naukowych byw a tak, że  uro
czystość w ręczenia takiej księgi poprzedza jakaś konferencja czy  sesja naukowa. Tak się  
też stało w  przypadku w ręczenia K sięgi pamiątkowej s. prof, dr hab. Z ofii Józefie Zdybic- 
kiej, Ursz. SJK, kierow nikow i Katedry F ilozofii R eligii KUL i w ieloletniem u dziekanowi 
W ydziału F ilozofii KUL. K onferencję zorganizowała Katedra F ilozofii R eligii K atolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego w  dniu 18 października 2000 r. Jej temat brzmiał: Czło
wiek i rełigia -  refleksje filozoficzne. Otwarcia Konferencji dokonał ks. prof, dr hab. A n
drzej Szostek, rektor K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja miała dwa etapy: 
przedpołudniow y i popołudniowy. Jako pierw szy w  etapie przedpołudniowym  w ystąpił 
o. prof, dr hab. M ieczysław  Albert Krąpiec. Przedstawił temat: Realistyczna interpretacja 
faktu religii. Prelegent w skazał na zasługi s. Zdybickiej na polu interpretacji tak w ażnego  
faktu, jakim  jest rełigia. O ile w  w ielu  nurtach współczesnej filozofii, zw łaszcza w  fenom e
nologii, zajm owano się opisyw aniem  i charakterystyką przeżycia religijnego, o  tyle s. Zdy- 
bicka, jako przedstawicielka filozofii klasycznej, podeszła do faktu religii, szukając jego  
ostatecznego wyjaśnienia tak od strony podmiotu, jak i od strony przedmiotu. F ilozofia reli
gii w  ujęciu Z.J. Zdybickiej jako filozofa -  podkreślał o. Krąpiec -  w iąże się,, z  rozumieniem  
rzeczyw istości realnie istniejącej, a także z rozumieniem sam ego człow ieka, jako bytu oso
bowego, związanego w  osobowej relacji z  Bogiem  jako Bytem  Pierwszym. Zdaniem prele
genta Zdybicka nie zadow oliła się w  swoich pracach opisaniem zjawiska religijnego (prze
życia religijnego), ale starała s ię  go ostatecznie wyjaśnić. W  zabiegu tym  zastosowała m etodę 
klasycznej metafizyki -  uniesprzeczniania faktów. G łówne dzieło Zdybickiej Człowiek i re- 
ligia stanowi -  zdaniem Krąpca -  szczególną w  literaturze światowej, opracowaną i uzasad
nioną w  sw ych  filozoficznych wyjaśnieniach, realistyczną interpretację faktu religii.

Drugim  prelegentem  była sama s. Z.J. Zdybicka, która podjęła swój ulubiony, często  
roztrząsany temat: Rola religii w kulturze współczesnej. W pierwszej części sw ego  w ystą
pienia prelegentka scharakteryzowała w spółczesną kulturę, wskazując na jej bolączki i za
grożenia. W  drugiej zaś pokazała, jak  w ielk ie wartości dla kultury p łyną ze  strony religii.


