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ROLA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH
NA TERENACH WYNISZCZONYCH PRZEZ KOMUNIZM
Całokształt działalności akademickiej na uniwersytecie katolickim winno przeni
kaćprzede wszystkim dążenie do integracji wiedzy. Wykorzystując dorobekfilozofii
i teologiij uczeni mają za zadanie podejmować nieustanny wysiłek określania wła
ściwego miejsca i znaczenia każdej z poszczególnych dyscyplin w ramach ogólnej
wizji osoby ludzkiej i świata w duchu ewangelicznego nauczania.

Wiek dwudziesty naznaczył ludzkość dwoma totalitaryzmami: hitlerowskim
i sowieckim, które usiłowały zniewolić człowieka niemal w każdej przestrzeni
jego życia. Po dewastacji ziem polskich i terenów państw podległych Związ
kowi Radzieckiemu - z jednej strony przez okupanta niemieckiego, a z drugiej
przez sowieckiego - rozpoczął się okres ustawicznego niszczenia godności
i podstawowych praw człowieka przez reżim komunistyczny. Zaatakowano
głównie to, co stanowi o tożsamości narodu i gwarantuje przekazanie wartości
przyszłym pokoleniom: szeroko pojętą edukację. System w swych założe
niach zmierzał do fałszowania czy też przemilczania prawdy, nie pozwalając
tym samym na autonomiczną egzystencję uniwersytetów, które ze swej natu
ry winny w pełnej wolności uczyć odkrywania prawdy.
Działania władz komunistycznych przybrały wyjątkową formę wobec
wszelkich przejawów katolickiej edukacji, począwszy od szkół podstawowych,
a skończywszy na poziomie uniwersyteckim. Mieszkańcy krajów tak zwanej
demokracji ludowej zostali przez państwo pozbawieni możliwości tworzenia,
organizowania i utrzymywania wyższych uczelni katolickich. Po wschodniej
stronie muru berlińskiego jedynym katolickim ośrodkiem istniejącym nie
przerwanie w czasach PRL-u był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pozostałe
kraje bloku wschodniego przez dziesiątki lat jawiły się jako duchowo-intelektualna pustynia, na której uniemożliwiono oficjalne tworzenie i działanie
wolnych ośrodków akademickich poszukujących prawdy i ją głoszących.
Koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku przyniósł przełom społeczno-polityczny. Zagwarantowano wówczas podstawowe prawo do two
rzenia katolickiego systemu szkolnictwa i prowadzenia katolickiej edukacji,
co pozwoliło Kościołowi na wolną i suwerenną działalność akademicką.
Wyniszczenie moralne i intelektualne w krajach postkomunistycznych wska
zywało na ogromną potrzebę istnienia uniwersytetów katolickich.
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Aby ukazać szczególną rolę, jaką uniwersytety katolickie mają do speł
nienia na terenach wyniszczonych przez komunizm, konieczne jest unaocznienie
pewnych elementów misji uniwersytetów katolickich, określonych w nau
czaniu i prawie Kościoła, jak również sytuacji tych uniwersytetów w Europie
Środkowo-W schodniej.

MISJA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH

Rozpatrując rolę i misję uniwersytetu katolickiego określoną w Magiste
rium Kościoła i prawie kanonicznym, nietrudno dostrzec, jak wiele przestrzeni
życia społecznego wymaga solidnego zagospodarowania oraz ile poważnych
zadań stoi przed katolickimi ośrodkami akademickimi.

PODSTAWA PRAWNA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH

Tożsamość i posłannictwo uniwersytetu katolickiego określa Konstytucja
apostolska Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae1z 15 sierpnia 1990 roku, w której
zaprezentowano stanowisko Kościoła dotyczące istoty, misji i posługi uni
wersytetów katolickich we współczesnym świecie. Jest to pierwszy dokument
papieski o charakterze legislacyjnym na temat uniwersytetów katolickich. Ma
on być dla nich „punktem odniesienia i swoistą magna charta”, ponieważ
został oparty na „długim i owocnym doświadczeniu Kościoła w dziedzinie
uniwersyteckiej, otwartym na nowe, obiecujące rozwiązania w przyszłości,
która wymaga odważnej pomysłowości i niezłomnej wierności”2.
Uniwersytety katolickie ze swej natury nie ograniczają się do uprawiania
nauk związanych tylko z Objawieniem Bożym i misją Kościoła (takich, jak
teologia, filozofia czy prawo kanoniczne)3, ale mają za zadanie prowadzić
badania i wykłady z różnych dziedzin nauki - tych samych, które istnieją na
wszystkich innych uniwersytetach i wyższych uczelniach (jak medycyna,
prawo, literatura, ekonomia, informatyka czy dyplomacja). Rozmaite nauki
natomiast, uprawiane na uniwersytecie katolickim, mają być ubogacane re
fleksją filozoficzną i światłem Ewangelii4.
1Zob. J a n P a w e ł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae.
2Tamże, cz. 1, „Tożsamość i posłannictwo”, nr 8.
3Uniwersytety i wydziały, które zajmują się tymi dziedzinami wiedzy nazywane są kościelnymi,
a ich działalność regulowana jest przepisami Konstytucji apostolskiej przeznaczonej dla uniwersyte
tów i fakultetów kościelnych Sapientia Christiana.
4Por. kard. Z. G r o c h o l e w s k i , Rola wyższych uczelni katolickich z perspektywy pontyfika
tu Jana Pawła II (referat wygłoszony w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”,
Kraków 2 2 IV 2006), „Horyzonty Wychowania” 5(2006) nr 9, s. 26.
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Uniwersytety katolickie - inaczej niż uniwersytety lub wydziały kościel
ne - mogą być erygowane lub aprobowane nie tylko przez Stolicę Apostolską
(Kongregację Edukacji Katolickiej), ale także przez Konferencję Episkopatu
lub inne zgromadzenie hierarchii katolickiej oraz przez biskupa diecezji5. Za
zgodą biskupa diecezji uniwersytet katolicki może zostać założony przez in
stytut zakonny lub inną publiczną osobę prawną, osoby duchowne lub świec
kie. Dlatego większa odpowiedzialność za system uniwersytetów katolickich
spoczywa na niższych władzach kościelnych. Kongregacja Edukacji Kato
lickiej przyjmuje szczególne kompetencje względem uniwersytetów katolic
kich przez nią założonych lub zaaprobowanych, niemniej jednak Konstytucja
apostolska Ex corde Ecclesiae potwierdza prawo Stolicy Apostolskiej do inter
wencji wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, jak również obowiązek każdego
uniwersytetu katolickiego do zachowania jedności z Kościołem powszechnym
i Stolicą Świętą, a nie tylko z Kościołem lokalnym6, oraz powierza Kongrega
cji Edukacji Katolickiej wprowadzenie w życie tejże Konstytucji i wydanie
odpowiednich dyrektyw w tym celu7.
Należy dodać, że już od czasów Soboru Watykańskiego II zaleca się, by
na uniwersytetach katolickich działał wydział teologii lub przynajmniej katedra
teologii8. Funkcjonowanie wydziałów teologii, jak również innych wydzia
łów kościelnych (np. filozofii czy prawa kanonicznego) także działających w
obrębie uniwersytetu katolickiego reguluje Konstytucja apostolska Sapientia
Christiana9 z roku 1979.
W świetle tych właśnie dwóch dokumentów watykańskich należy rozpa
trywać rolę i zadania, jakie mają do spełnienia uniwersytety katolickie w świecie oraz w społeczeństwach zranionych ideologią komunistyczną.

„UNIWERSYTECKOŚĆ” I „KATOLICKOŚĆ”

Tożsamość uniwersytetu katolickiego łączy w sobie dwa fundamentalne
elementy: uniwersyteckość i katolickość. Charakter uniwersytecki wyraża się
we wspólnocie akademickiej, która działając w sposób ściśle naukowy i kry
tyczny - poprzez prace badawcze, nauczanie i różnorakie usługi świadczone
na rzecz wspólnot lokalnych, krajowych i międzynarodowych - przyczynia

5Por. Sapientia Christiana, VI, por. też: art. 2.
6 Por. Ex corde Ecclesiae, cz. 2, „Przepisy ogólne”, art. 5, par. 1.
7Por. tamże, cz. 2, art. 9.
8Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis , nr 10.
9 Zob. przyp. 3.
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się do ochrony ludzkiej godności, dziedzictwa kulturowego oraz do wzboga
cenia skarbca ludzkiej wiedzy10.
O
katolickości uniwersytetu stanowią natomiast: chrześcijańska inspira
cja, będąca udziałem nie tylko jednostek, ale całej wspólnoty uniwersytec
kiej, podejmowana w świetle wiary katolickiej refleksja nad coraz bogatszym
dziedzictwem ludzkiej wiedzy, które uniwersytet stara się powiększać po
przez własne badania naukowe, wierność wobec chrześcijańskiego orędzia
głoszonego przez Kościół oraz instytucjonalne zaangażowanie w służbę lu
dowi Bożemu i rodzinie ludzkiej, podążającym ku transcendentnemu celowi,
nadającemu sens życiu11.
Całokształt działalności akademickiej na uniwersytecie katolickim winno
przenikać przede wszystkim dążenie do integracji wiedzy. Wykorzystując
dorobek filozofii i teologii, uczeni mają za zadanie podejmować nieustanny
wysiłek określania właściwego miejsca i znaczenia każdej z poszczególnych
dyscyplin w ramach ogólnej wizji osoby ludzkiej i świata w duchu ewange
licznego nauczania.
Drugim wyzwaniem dla uniwersytetów katolickich jest dialog między
wiarą a rozumem - prowadzony w taki sposób, aby można było łatwo do
strzec, iż wiara i rozum spotykają się w jednej prawdzie. Ponieważ Bóg jest
autorem zarówno stworzenia, jak i Objawienia, badania prowadzone w praw
dziwie naukowy sposób nigdy nie mogą sprzeciwiać się wierze, ale mają
prowadzić do głębszego zrozumienia sensu ludzkiego życia.
Kolejnymi cechami wspólnymi charakteryzującymi wspomniane dwa
elementy (uniwersyteckość i katolickość) są troska o etyczny wymiar nauki
oraz perspektywa teologiczna. Wiedza zawsze winna służyć osobie ludzkiej,
dlatego stosowane metody i dokonywane odkrycia winny brać pod uwagę
implikacje etyczne. Perspektywa teologiczna natomiast nie tylko pomaga
poszczególnym dyscyplinom określać sposób, w jaki ich odkiycia wpłyną na ży
cie osób i społeczeństw, ale też ukazuje perspektywę i nadaje kierunek, o których
nie mówią metodologie tych dyscyplin12.
Zewnętrznym wyrazem integralnego współdziałania dwóch wskazanych
elementów jest więź, którą uniwersytet katolicki utrzymuje z Kościołem. Więź
ta stanowi istotny element jego instytucjonalnej tożsamości. Uniwersytet ka
tolicki partycypuje bowiem bezpośrednio w życiu zarówno Kościoła lokal
nego, jak i Kościoła powszechnego13. Taka perspektywa służy poszukiwaniu
prawdy, duchowemu postępowi, wartościom uniwersalnym, zrozumieniu
10Por. Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 15.
I Por. tamże, cz. 1, nr 13.
12Por. tamże, cz. 1, nr 15.
13Por. tamże, cz. 1, nr 27.
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człowieka i jego pełnemu rozwojowi, odkrywaniu tajemnic wszechświata.
Jednym słowem, zarówno uniwersytet katolicki, jak i Kościół pragną służyć
człowiekowi w sposób bezinteresowny i starają się czynić zadość jego naj
wyższym moralnym i intelektualnym aspiracjom14.
Zachowanie uniwersyteckości i katolickości w formacji intelektualno-duchowej studentów gwarantuje właściwe przygotowanie młodego pokolenia
do pełnienia w społeczeństwie odpowiedzialnych funkcji.,Jakże bowiem nie
dostrzec potrzeby solidnej formacji inteligencji katolickiej: katolickich lekarzy,
katolickich prawników, katolickich dziennikarzy, katolickich polityków, peda
gogów, socjologów i innych, by bogactwem wiedzy i równocześnie wartości
chrześcijańskich przyczyniali się do prawdziwego postępu ludzkości”15.
O
zasadniczym celu uniwersytetów katolickich, którym jest formacja
chrześcijańska specjalistów z rozmaitych dyscyplin wiedzy, wiele razy przypo
minał Sługa Boży Jan Paweł II. Na uniwersytecie katolickim w Lizbonie mówił
o wspólnym dążeniu, na którym skupiają się energie uniwersytetów i instytu
tów, o dążeniu „do tego, ażeby dać tym, którzy tam studiują, solidne przygo
towanie w zakresie wiedzy pierwszorzędnej, naukowej i technicznej, przy
jednoczesnej formacji chrześcijańskiej, co im pozwoli na dokonanie własnej
syntezy kultury i wiary oraz sprawi, że będą zdolni do wypełnienia z całą
odpowiedzialnością istotnych zadań w społeczeństwie, w którym mają dać
poprzez swoje życie świadectwo Chrystusowi”16.

SŁUŻBA PRAWDZIE

Pragnienie poszukiwania prawdy wpisane jest w najgłębsze pokłady ludz
kiej egzystencji. Człowiek wezwany jest do odkrywania prawdy, a poprzez
realizację tego zadania właściwie się rozwija. Magisterium Kościoła niejed
nokrotnie podkreślało rangę tego wezwania: „Wszyscy ludzie [...] obowią
zani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego
Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać”17. Jan Paweł II wskazuje
na prawdę jako na przedmiot dążeń każdego człowieka: „Wszyscy ludzie
14 Por. J a n P a w e ł II, Orędzie do środowisk uniwersyteckich Gwatemali (Guatemala de la
Asución, 7 III 1983), w: tenże, Nauczanie papieskie, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, t. 6 (1983),
cz. 1, Pallottinum, Poznań 1998, s. 306.
15G r o c h o 1e w s k i, dz. cyt., s. 30.
16J a n P a w e ł II, Misja wyższych uczelni katolickich (Przemówienie wygłoszone na Katolic
kim Uniwersytecie Portugalskim, Lizbona, 14 V 1982), w: tenże. Nauczanie papieskie, red. E. Weron
SAC, A. Jaroch SAC, t. 5 (1982), cz. 1, Pallottinum, Poznań 1993, s. 725.
17 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, nr 1; por. Kate
chizm Kościoła Katolickiego, nr 2104.
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pragną wiedzieć, a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda”18.
Do pielgrzymów polskich zaś powiedział ongiś dobitnie: „Człowiek żyje
prawdą. Nie może żyć wbrew prawdzie. Nie może żyć bez prawdy. Wiemy z na
szego doświadczenia, że to, co buduje się wbrew prawdzie, zawsze jest tylko
przemocą - a nie jest rzeczywistą mocą człowieka”19.
Szczególną przestrzenią, w której osoba może uczyć się odkrywania
prawdy, jest właśnie uniwersytet. Taką przestrzenią winien być zwłaszcza
uniwersytet katolicki, którego zaszczytnym obowiązkiem jest - według kon
stytucji Ex corde Ecclesiae - „poświęcać się całkowicie działaniu na rzecz
prawdy. Jest to właściwy mu sposób służenia jednocześnie godności czło
wieka i sprawie Kościoła, który żywi «głębokie przekonanie, że prawda jest
jego prawdziwym sprzymierzeńcem [...], a wiedza i rozum są wiernymi sługa
mi wiary»”20. Główną misją uniwersytetu jest zatem nieustanne poszukiwa
nie prawdy poprzez badania naukowe oraz przechowywanie i przekazywanie
wiedzy dla dobra społeczeństwa21.
Poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, a następnie wiernej jej służbie towa
rzyszy z jednej strony gaudium de veritate, a z drugiej trud i poświęcenie.
Odnajdując odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji,
sensu i celu życia, człowiek doświadcza satysfakcji i radości z „dotknięcia”
nieodkrytego i „ujrzenia” nieopisanego. Prawdziwa radość odkrywania złączona
jest nierozerwalnie z wysiłkiem, który wpisać należy w życie mistrza i ucznia.
Trudności i przeszkody, które pojawiają się na drodze do zrozumienia taje
mnic teologicznych i filozoficznych, stają się ceną, którą płaci się za zdoby
cie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dyscyplin. Uniwersytet jest
zatem miejscem, w którym człowiek zafascynowany blaskiem prawdy, zma
gając się z ograniczeniami, stara się ją zgłębić i głosić światu.
Aktywność akademicka na uniwersytetach katolickich winna odznaczać
się dwoma cechami charakteryzującymi poszukiwanie prawdy: wolnością i od
wagą. Miejsce, w którym rozwijają się wiedza i kultura, musi być także miejscem,
gdzie króluje wolność. Nie rezygnując ze zdobywania pożytecznej wiedzy,
uniwersytet katolicki wyróżnia się wolnością poszukiwania całej prawdy
o naturze, o człowieku i o Bogu22. Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae
przypomina, że „uniwersytet katolicki posiada autonomię niezbędną dla roz
wijania jego szczególnej tożsamości i realizacji jego misji. Wolność poszuki
18J a n P a w e ł II, Encyklika Fides et ratio, nr 25.
19T e n ż e, Człowiek nie może żyć wbrew prawdzie (Przemówienie wygłoszone do pielgrzy
mów polskich podczas audiencji generalnej, Watykan, 28 III 1990), „L’Osservatore Romano” wyd.
poi. 11(1990) nr 2-3, s. 3.
20Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 4.
21 Por. tamże, cz. 1, nr 30.
22Por. tamże, cz. 1, nr 4.
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wań i nauczania jest uznawana i respektowana w sposób uwzględniający zasa
dy i metody każdej dyscypliny, z zachowaniem praw jednostek i społeczności
oraz w granicach zakreślonych przez wymogi prawdy i dobra wspólnego”23.
Odwaga poszukiwania prawdy na uniwersytecie katolickim nie może być
ograniczona do śmiałych wyzwań natury naukowej czy dydaktycznej, ale
rozciąga się na dziedzinę głoszenia prawdy. Jeśli zaistnieje taka potrzeba,
uniwersytet katolicki winien mieć odwagę głoszenia prawd niewygodnych,
które nie schlebiają opinii publicznej, lecz są niezbędne ze względu na po
trzebę obrony autentycznego dobra społeczeństwa24.

UNIWERSYTETY KATOLICKIE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Na całym świecie jest około tysiąca trzystu uniwersytetów katolickich,
które spełniają właściwą sobie misję w bardzo różnych warunkach społecz
nych, politycznych, ekonomicznych, legislacyjnych, kulturowych i religijnych.
Realizują swoje zadania, cieszą się prestiżem i rozwijają nawet w krajach,
gdzie katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość. Ich najbardziej prężny rozwój
przypada na wiek dwudziesty, zwłaszcza na okres po Soborze Watykańskim II.
W czasie pontyfikatu Jana Pawła II erygowano około dwustu pięćdziesięciu
uniwersytetów katolickich25.

OKRES TOTALITARYZMU SOWIECKIEGO

W bloku państw wschodniej Europy jedynym katolickim uniwersytetem
istniejącym w epoce komunistycznej był Katolicki Uniwersytet Lubelski, ery
gowany przez Konferencję Episkopatu Polski 27 lipca 1918 roku z inicjaty
wy pierwszego rektora ks. Idziego Radziszewskiego.
W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej KUL pozostał uniwersytetem nie
zależnym, dlatego władze, zwłaszcza w latach 1950-1970, różnymi metoda
mi starały się zahamować jego rozwój i zmniejszyć społeczne oddziaływanie.
Ograniczano liczbę studentów przez narzucanie limitów przyjęć, likwidowa
no kierunki studiów, odbierano prawo do prowadzenia przewodów doktor
skich i habilitacyjnych, utrudniano kontakty zagraniczne, a absolwentom

23Tamże, cz. 1, art. 2, par. 5.
24 Por. tamże, nr 32.
25Zob. Congregatio de Institutione Catholica, Universitates et alia Instituta studiorum superiorum Ecclesiae Catholicae: lndex 2005, Libreria Editrice Yaticana, Civitas Yaticana 2005.
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KUL-u odmawiano zatrudnienia w instytucjach państwowych. Ostrej cenzurze
poddawano publikacje pracowników naukowych. Pomimo tych restrykcji
uczelnia gwarantowała wolność badań naukowych i niezależność w poszuki
waniu prawdy26.
W pozostałych krajach Europy Wschodniej w okresie powojennym oficjal
nie nie istniał żaden uniwersytet katolicki. Dopiero na początku lat dziewięć
dziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się możliwość utworzenia katolickich
ośrodków uniwersyteckich na Wschodzie. Część z nich powstała jako konty
nuacja działających do drugiej wojny światowej rozmaitych wydziałów czy
instytutów kościelnych, zalicza się do nich Katolicki Uniwersytet Petera
Pazmanyego w Budapeszcie. Pozostałe natomiast są erygowane jako zupeł
nie nowe uczelnie, na przykład Katolicki Uniwersytet w Rużomberok w Sło
wacji, Katolicki Uniwersytet we Lwowie czy aktualnie tworzony Katolicki
Uniwersytet w Zagrzebiu w Chorwacji.

PO ODZYSKANIU WOLNOŚCI

Należy jednak przyznać, że po odzyskaniu pełnej niepodległości i suweren
ności przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie odnotowano dyna
micznego rozwoju nowych uniwersytetów katolickich. Przyczyn tego stanu
rzeczy jest wiele. Jedną z nich jest niewątpliwie głęboka zmiana mentalności
społecznej. Zbyt długi czas i intensywność planowych działań ze strony apa
ratu państwowego uśpiły w ludziach pragnienie poszukiwania całej prawdy
w pełnej wolności i autonomii. Z jednej strony zaobserwować można wysiłek
niektórych grup społecznych do zrzucenia z siebie za wszelką cenę jarzma
niewoli, z drugiej zaś zauważyć trzeba rzeczywistość określaną jako homo
sovieticus - mentalność osoby zniewolonej przez system komunistyczny.
Człowiek często stawał się „klientem” komunizmu, żywił się towarami ofero
wanymi i dawkowanymi przez ów system. Wiele osób oportunistycznie po
godziło się z tym stanem rzeczy i przyzwyczaiło do tego rodzaju ucieczki od
wolności.
Historia jasno pokazuje, że dążenia do przeciwstawiania się narzuconej
siłą ideologii marksistowskiej mimo trudności rodziły się i rozwijały w środo
wiskach uniwersyteckich, które z odwagą i bezkompromisowo pragnęły
zgłębiać prawdę o Bogu i o człowieku. Jest bowiem rzeczą wymowną, że po
upadku komunizmu uniwersytety państwowe w wielu krajach (w Polsce, na
Słowacji, w Czechach, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, na Litwie i na terenach
dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej) zatroszczyły się o utworzenie
26Por. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Preambuła
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na nich wydziałów teologicznych. Można powiedzieć, że w krajach, w których
istniały jakieś namiastki wolnych areopagów akademickich, czy to uniwersyte
tów katolickich, czy choćby samodzielnych wydziałów i instytutów kościel
nych, świadomość społeczna była o wiele lepiej przygotowana do przyjęcia
zasad prawdziwej wolności i demokracji po widocznym upadku komunizmu.
Dodać należy, że duch dążenia do wyzwolenia umocniony został przez jasny
głos nauczania papieskiego. Widać wyraźnie, że kraje Europy Wschodniej,
do których pielgrzymował Jan Paweł II, zostały porwane słowem prawdy
obnażającym słabość panującego systemu. Po upadku fasady pieczołowicie
budowanej na fałszywym fundamencie pozostała pustka, którą należy wła
ściwie zagospodarować w porządku moralnym, społecznym i politycznym.

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Uniwersytety katolickie na terenach zniszczonych przez kilkadziesiąt lat
komunizmu pragną zatem sprzyjać rozwojowi narodu. Żaden kraj nie może
rozwijać się bez uniwersytetu. Jednakże każdy uniwersytet godny tego mia
na winien służyć temu, co zawsze i wszędzie stanowi istotę jego posłannic
twa, czyli nauczaniu, a nie indoktrynacji, ukazywaniu prawdy, a nie jej
przemilczaniu, popieraniu wolnej konfrontacji idei, a nie ustępowaniu wobec
nacisku ideologii27. Wzrastanie w prawdzie, owo dojrzewanie najbardziej
wewnętrznych przestrzeni człowieka, najlepiej przygotowuje do podjęcia od
powiedzialnych zadań, które stawia dziś przed nami służba dobru wspólnemu.
Przypomina o tym zasadniczym zadaniu Jan Paweł II w konstytucji apo
stolskiej Ex corde Ecclesiae: „Zwracam się [...] do całego Kościoła, przeko
nany, że uniwersytety katolickie są niezbędne dla jego wzrostu, dla rozwoju
chrześcijańskiej kultury i dla postępu człowieka. Dlatego wzywam całą
wspólnotę kościelną, aby popierała katolickie instytuty wyższego nauczania
i wspomagała je w procesie rozwoju i odnowy”28.
Uniwersytet nie ogranicza się tylko do szukania prawdy, ale ma dawać jej
świadectwo, broniąc w ten sposób uniwersalnych wartości. Katedry katolic
kich uniwersytetów mają być także, każda na swój sposób, współczesnymi
areopagami Ewangelii kształtującymi nowe społeczeństwo. Nasza tożsa
mość, to co wyróżnia nas jako katolików, nie może pozostać jedynie kwalifi

27Por. J a n P a w e 1II, Przyszłość gabońskiego społeczeństwa (Przemówienie wygłoszone do
młodzieży, studentów i robotników Gabonu, Libreville, 18I I 1982), w: tenże, Nauczanie papieskie,
t. 5, cz. 1, s. 249n.
28Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 11.
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kacją socjologiczną, lecz powinno znaleźć wyraz przede wszystkim w życiu
i świadectwie29.

WYZWANIA DLA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH
EUROPY WSCHODNIEJ
WOBEC CZŁOW IEKA

Ideologia marksistowska starała się odrzeć człowieka z godności, wolno
ści i prawdy. Materializm we wszelkich swych formach był źródłem podpo
rządkowania: bądź to człowieka poszukiwaniu dóbr materialnych, bądź jego
myślenia ideologiom ateistycznym, bądź też człowieka człowiekowi. Poko
lenia porażone tą ideologią potrzebują ukazania integralnej wizji człowieka
opartej na poszanowaniu jego niezbywalnej godności.
Uniwersytet jest zatem środowiskiem, które prowadzi do uświadomienia
wszystkim pełni godności osoby ludzkiej i do rozwoju człowieka. Przypo
mniał o tym Jan Paweł II podczas spotkania ze społecznością Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w roku 1987: „W czasie naszego pierwszego spot
kania na Jasnej Górze w roku 1979 mówiłem, że uniwersytet to jakiś odcinek
walki o człowieczeństwo człowieka i że chodzi o wyzwolenie tego olbrzymie
go potencjału duchowego człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia to
swoje człowieczeństwo, poprzez siłę prawdy i stojącego na jej służbie wysił
ku ludzkiego umysłu. Poprzez służbę Prawdzie najwyższej oraz tej prawdzie,
która jest odblaskiem Prawdy nieskończonej w życiu świata i ludzi”30.
Poszukiwanie prawdy jest pierwszym i fundamentalnym dążeniem czło
wieka, najszlachetniejszym trudem wielkich umysłów każdej epoki. Jednym
z celów systemu komunistycznego było pochłonięcie przez „świat”, „materię”
sfery ducha, tak by człowiek nie widział sensu stawiania sobie pytania o pod
stawowe prawdy dotyczące swego istnienia. Jak mówi papież Benedykt XVI:
„Droga człowieka nie jest [...] nigdy zakończona, a niebezpieczeństwo odczłowieczenia nie zostało nigdy po prostu zażegnane, co pokazuje panorama
historii naszych czasów. Niebezpieczeństwem grożącym światu zachodniemu
[...] jest to, że człowiek, właśnie ze względu na swą wielką wiedzę i potęgę,

29Por. J a n P a w e ł II, Misja wyższych uczelni katolickich, s. 725.
30 T e n ż e, Jeśli służysz Prawdzie, służysz Wolności, wyzwalaniu człowieka i Narodu (Prze
mówienie wygłoszone do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 9 V I1987),
„L’Osservatore Romano” wyd. poi. 8(1987) nr 5, s. 15.
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może się poddać w kwestii prawdy”31. W ten sposób osoba ludzka wyzbyć
się może swego człowieczeństwa.
Dlatego uniwersytet katolicki, gwarantując obecnie przestrzeń wolności,
prowadzi tego, którego określa się mianem homo sovieticus, do doświadcze
nia prawdy przekraczającej wymiar wiedzy. „Prawda znaczy coś więcej niż
wiedza: poznanie prawdy prowadzi nas do odkrycia dobra. Prawda przema
wia do całego człowieka i zachęca nas, byśmy na nią odpowiedzieli całym
naszym istnieniem”32.
W tym kontekście zadaniem uniwersytetów katolickich jest nie tylko
przekazywanie wiedzy, ale właściwa formacja osoby ludzkiej. Współczesne
społeczeństwo potrzebuje żywych przykładów właściwej relacji między wiedzą
a dojrzałą osobowością, potrzebuje ludzi, którzy potrafią wychodzić bliźnie
mu naprzeciw nie tylko na płaszczyźnie dobrze wyuczonego i wykonywane
go zawodu, lecz przede wszystkim na gruncie wzajemnej miłości i braterstwa.

WOBEC KOŚCIOŁA

Po upadku systemu komunistycznego, który w swój program wpisał wal
kę z Kościołem, szybko okazało się, że w strukturach społecznych i kościel
nych brakuje osób profesjonalnie przygotowanych i zarazem uformowanych
w duchu wartości chrześcijańskich. Służba uniwersytetów katolickich wobec
Kościoła winna być zatem realizowana na dwóch płaszczyznach: odpowied
niego przygotowania osób oraz udostępniania wyników badań naukowych.
Uniwersytet, zachowując swą katolicką tożsamość, ma przygotowywać ludzi,
którzy czerpiąc inspirację z zasad chrześcijańskich, uczą się dojrzałej i świado
mej realizacji swego chrześcijańskiego powołania i przygotowują się do peł
nienia w przyszłości odpowiedzialnych funkcji w Kościele i społeczeństwie.
Dzieląc się z Kościołem wynikami swych naukowych badań, uniwersytet
katolicki staje się pomocny w rozwiązywaniu problemów naszych czasów33.
W krajach, w których równowaga między wykształceniem a ludzką i chrześ
cijańską formacją została zachwiana, aspekt wychowania odgrywa decydującą
rolę w procesie edukacyjnym podejmowanym na uniwersytetach katolickich.
Uniwersytet katolicki służy Kościołowi w takim stopniu, w jakim potrafi

31B e n e d y k t XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy - niniejszy
numer „Ethosu”, s. 129.
“ T e n ż e , Wiara musi być naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach (Przemówienie
wygłoszone podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Waszyngton, 17 IV 2008),
,,L’Osservatore Romano” wyd. poi. 29(2008) nr 5, s. 50.
33 Por. Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 31.
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umiejętnie połączyć przekaz wiedzy z formacją osobowościową i chrześci
jańską.
Nie wolno również zapomnieć, że uniwersytet katolicki nigdy nie może
być - w imię błędnie pojmowanej wolności - ośrodkiem kontestacji w Ko
ściele. Przestrzega przed tym Benedykt XVI: „Wolność [...] daje wam możli
wość poszukiwania prawdy wszędzie tam, dokąd zaprowadzi was rzetelna
analiza rzeczywistości. Trzeba jednak powiedzieć, że jakiekolwiek powoływa
nie się na zasadę wolności uniwersytetu, aby uzasadnić stanowisko sprzecz
ne z wiarą i nauką Kościoła, byłoby utrudnieniem, a nawet zdradą w stosunku
do tożsamości i misji uniwersytetu; misji, która jest bardzo istotna dla munus
docendi Kościoła i bynajmniej nie jest od niej niezależna czy odrębna”34.

WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

Zadaniem uniwersytetu katolickiego - po okresie zranienia społeczeństw
przez ideologię materialistyczną przenikniętą głębokim ateizmem - jest przy
czynianie się do moralnej odnowy społeczeństwa. Struktura uniwersytetu jest
strukturą wspólnotową. Poza tym uniwersytet musi służyć krajowi we wspól
nym wysiłku, mającym na celu „stworzenie nowego społeczeństwa: wolnego,
odpowiedzialnego, świadomego swojego kulturowego dziedzictwa; społe
czeństwa sprawiedliwego, braterskiego, współuczestniczącego, w którym
człowiek, rozumiany całościowo, będzie zawsze miarą postępu”35. Aby wypeł
nić tę wyjątkową rolę w odniesieniu do Kościoła i społeczeństwa, uniwersytet
katolicki winien podejmować trud analizowania ważnych współczesnych
problemów i wypracowania propozycji rozwiązań, które konkretyzują praw
dziwe wartości chrześcijańskiej wizji człowieka36.
Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae mówi wręcz o szczególnym
pierwszeństwie, jakie należy przyznać badaniu i ocenie - z chrześcijańskiego
punktu widzenia - norm oraz wartości dominujących we współczesnym społe
czeństwie i kulturze, a także przekazywaniu dzisiejszemu społeczeństwu zasad
etycznych i religijnych, które nadają pełny sens ludzkiemu życiu37. W tym
kontekście wspomnieć należy o otwartości uczelni na konkretne potrzeby
społeczne. Uniwersytet katolicki, świadomy spoczywającego na nim obowiąz
^ B e n e d y k t XVI, Wiara musi być naprawdę obecna w naszych uczelniach i szkołach, s. 51.
35 J a n P a w e 1II, We wspólnym wysiłku tworzenia nowego społeczeństwa (Przemówienie
podczas spotkania z intelektualistami Kolumbii, Medellin, 5 V II1986), „L’Osservatore Romano”
wyd. poi. 7(1986) nr 7, s. 24.
36 Por. Congregazione per FEducazione Cattolica, Pontificio Consiglio per i Laici, Pontificio
Consiglio della Cul tura, Presenza della Chiesa nell’universitd e nella cultura universitaria, cz. 2, nr 2.
37 Por. Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 33.
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ku przyczyniania się w konkretny sposób do postępu społeczeństwa, w ramach
którego działa, szuka sposobów udostępniania wykształcenia uniwersytec
kiego wszystkim tym, którym przyniosłoby ono pożytek, zwłaszcza ubogim
i członkom grup mniejszościowych38.

WOBEC KULTURY

Uniwersytet jest idealnym ośrodkiem dojrzewania nowej kultury w relacji do
wiary. Kultura wymaga integralnej wizji człowieka ujmowanego w całokształ
cie jego zdolności moralnych i duchowych, w pełni jego powołania, i wizję taką
zakłada. W tym właśnie ujawnia się głębokie sprzężenie, organiczny i konstytu
tywny związek chrześcijańskiej wiary z ludzką kulturą39. W wierze chrześci
jańskiej kultura może znaleźć pokarm i konstruktywną inspirację.
Uniwersytety katolickie mają być miejscem, w którym toczy się dialog
między wiarą a kulturą, gdzie myśl chrześcijańska zasadniczo tworzy kulturę
i na nią wpływa. Działalność uniwersytetów katolickich w państwach jest
gwarancją obecności myśli chrześcijańskiej w szeroko pojętej kulturze naro
du. Trzeba dbać o publiczną i stałą obecność tej myśli we wszystkich dąże
niach ogólnie pojmowanej kultury. Absolwenci uniwersytetów katolickich
winni zaś stawać się ludźmi wyróżniającymi się gruntowną wiedzą i chrześci
jańskim przygotowaniem do pełnienia w społeczeństwie ważnych obowiąz
ków40 oraz twórcami cywilizacji miłości, o której często mówił Jan Paweł II.
Uniwersytety katolickie mają zatem przyczyniać się do krzewienia i od
nawiania kultury, przekształcając ją mocą Ewangelii i łącząc w harmonijną
całość jej narodowe, ogólnoludzkie i chrześcijańskie elementy. Zadaniem
uniwersytetu jest również rozeznawanie i prawidłowa ocena aspiracji współ
czesnej kultury oraz obecnych w niej sprzeczności, tak by czynić ją środowi
skiem bardziej sprzyjającym integralnemu rozwojowi osób i narodów41.
★

W krajach, które wyzwoliły się z demagogii systemu sprawowania wła
dzy i organizacji społecznej oficjalnie przyjmującego materialistyczną ideo
logię marksistowską, uniwersytet katolicki jawi się przede wszystkim jako
38Por. tamże, cz. 1, nr 34.
39 Por. J a n P a w e 1II, W imię przyszłości kultury (Przemówienie w siedzibie UNESCO,
Paryż, 2 VI 1980), w: tenże, Nauczanie papieskie, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, t. 3 (1980),
cz. 1, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1985, s. 730.
40 Por. Gravissimum educationis, nr 10.
41 Por. Ex corde Ecclesiae, cz. 1, nr 45.
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rzeczywistość, w której człowiek może realizować swe najgłębsze pragnienia
ducha: poznania i prawdy, prowadzących do Prawdy objawionej. Prawda
wiąże się najpierw z poznaniem, rozumieniem, ale nigdy nie jest wyłącznie
teorią. Prawda oznacza coś więcej niż wiedza - jej celem jest poznanie dobra.
Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy, a dobro jest prawdziwe: tym optymi
zmem żyje wiara chrześcijańska, ponieważ zostało jej dane zobaczyć Logos,
stwórczy Rozum, który we wcieleniu Boga objawił się jako Dobro42.

42Por. B e n e d y k t XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy - niniejszy
numer,Jithosu”, s. 129.

