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ODSZEDŁ WYBITNY UCZONY I HUMANISTA*

Śmierć ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba, pracownika 
naukowego Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecz
nych ATK w Warszawie, stanowi dotkliwą statę dla naszej Uczelni, 
z którą śp. ks. Janusz był związany już od 1956 r.

Uczelnia nasza zyskała rozgłos w dużej mierze dzięki temu 
niezwykłemu Człowiekowi. To Jego starania i praca sprawiły, że 
specjalność historii sztuki szczycić się może nie tylko mnogością 
doktoratów i habilitacji oraz nie dającą się objąć przez Uczelnię 
ilością przyjęć nowych adeptów nauki, ale też możliwością stawania 
w równym szeregu, a nawet na czele znaczących badań w tej 
dziedzinie. Sam ks. prof. Janusz Pasierb posiada na swoim koncie ok. 
300 publikacji naukowych, popularno-naukowych, esejów i utworów 
poetyckich, w tym 17 książek i 217 artykułów. Nic więc dziwnego, że 
jego fachowość, a zwłaszcza widzenie spraw niejako na „skrzyżowa
niu dróg” (tak brzmi tytuł jednej z jego książek) powodowały, że był 
on obecny w telewizji, w radio i w innych środkach masowego 
przekazu. O nim pisano, z nim publicznie dyskutowano. Brał on 
czynny udział w bardzo poważnych sympozjach w kraju i za granicą, 
należał do licznych towarzystw naukowych. Świetny poliglota łatwo 
porozumiewał się z różnymi osobistościami świata nie tylko z kręgów 
kościelnych. Brał też udział -  jako delegat Uczelni -  w pracach 
federacji rektorów Uniwersytetów Katolickich Świata. Trudno do
prawdy objąć wszystkie dziedziny, w których ten człowiek, uczony, 
humanista i kapłan wypowiadał się kompetentnie.

Nad wszystkimi jego dokonaniami jesteśmy zobowiązani podjąć 
się poważnej refleksji, rozkładając ją w czasie naukowej przestrzeni. 
W imieniu całego środowiska Akademii Teologii Katolickiej w W ar
szawie, szczególnie w imieniu Senatu Uczelni, wyrażam głęboki 
szacunek i wdzięczność naszemu zmarłemu Profesorowi i Przyjacie
lowi.

* Przemówienie wygłoszone przez ks. prof. dra hab. Jana Łacha, rektora A TK dnia 
18 X111993 r. w warszawskim kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 
po Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba.



W imieniu ATK wszystkim obecnym, a zwłaszcza Eminencji ks. 
kard. Prymasowi Polski, Wielkiemu Kanclerzowi naszej Alma 
M ater, ks. arcybpowi Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, ks. 
arcybpowi Ordynariuszowi z Gniezna, wszystkim innym Biskupom, 
Kapłanom, Siostrom i Chórowi ATK składam najserdeczniejsze 
podziękowanie. Bóg zapłać.
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