
POMÓC ODBUDOWAĆ LUDZKĄ KULTURĘ

Z ojcem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawiają A. Maryniarczyk, K. Wroczyński

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 153-156)

-  Od  kilku  już  lat  kontakty  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  z  ośrodkami 

kształcenia na Ukrainie, Białorusi, Litwie są coraz ściślejsze. Na KUL-u uczy się wielu 

studentów  ze  Wschodu,  zacieśniają  się  kontakty  między  profesorami.  Ojciec  Rektor 

wielokrotnie już odwiedzał Ukrainę, Litwę.

-Istotnie, jesteśmy świadkami współdziałania uniwersytetów. Do tej pory współdziałanie 

to było głównie zwrócone na Zachód. Byliśmy ciągle w potrzebie. Ciągle otrzymywaliśmy 

jakieś pomoce. Teraz tych samych pomocy w większym stopniu potrzebuje Wschód. Nasi 

najbliżsi sąsiedzi, nasi bracia na Wschodzie, z którymi współżyliśmy tyle lat. Przez wiele 

stuleci byliśmy przecież jednym państwem. Kontakty są więc obecnie czymś naturalnym.

- W jaki sposób KUL może nieść pomoc w dziedzinie kształcenia na Wschodzie? Czy 

są jakieś priorytety?

-Należy pamiętać, że w ciągu ostatnich siedemdziesięciu kilku lat dokonała się od czasów 

przewrotu  bolszewickiego  na  Wschodzie  ogromna  przemiana  mentalności,  przemiana 

społeczna i moralna. Wszystko to dzisiaj staje się jakąś sytuacją tragiczną. Woła po prostu 

o pomoc. I jest naszym obowiązkiem odbudowa humanistycznej kultury na Wschodzie, 

podzielenie się  chlebem kultury.  Ten obowiązek tym bardziej  spoczywa na Katolickim 

Uniwersytecie  Lubelskim,  gdyż  znajdujemy  się  właśnie  na  samym  krańcu  Europy 

Zachodniej. Najbliższymi naszymi uniwersytetami są uniwersytety we Lwowie, Mińsku, 

Wilnie. Siłą rzeczy ciążymy ku tym ośrodkom kształcenia, również w zakresie kształcenia 

duchowieństwa.

-W  czasie  swych  podróży  na  Wschód  odwiedzał  Ojciec  seminaria  duchowne, 

wygłaszał  referaty,  spotykał  się  z  księżmi.  Czy  pomoc  dla  duchowieństwa  uważa 

Ojciec obecnie za sprawę najważniejszą?

-Wykształcenie  elit,  szczególnie  elit  duchowieństwa  jest  zadaniem  na  dziś.  Byliśmy 

bowiem świadkami, jak system komunistyczny przez te siedemdziesiąt lat dbał o własne 

elity, stwarzał własne szkolnictwo zaniedbując resztę narodu. Tego doświadczyliśmy także 

u  siebie.  Tak  tam,  jak  i  u  nas  pozostały  wysoko  wykształcone  elity  w  ideologii 

komunistycznej.  Na  Wschodzie  jednak  brak  elit  z  ogólnym  humanistycznym 

wykształceniem. Sytuacja na Ukrainie, na Litwie, Białorusi jest o tyle gorsza od naszej, że 

myśmy  mieli  niezależne  szkolnictwo  duchowne.  Myśmy  stworzyli  w  czasie  tych 
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czterdziestu  kilku  lat  tzw.  sowieckiej  okupacji  szkolnictwo  katechetyczne,  parafialne. 

Mieliśmy  własny  Uniwersytet  Lubelski,  mieliśmy  kilka  wydziałów  teologicznych, 

kilkadziesiąt  seminariów  duchownych,  tak  diecezjalnych  jak  i  zakonnych.  A  więc 

znaleźliśmy  się  w  sytuacji  nieporównywalnie  lepszej  od  naszych  pobratymców  na 

Wschodzie,  z  którymi  dawniej  tworzyliśmy  jedno  wielkie  Państwo  Korony  Polskiej. 

Obecnie musimy pomóc im w wychowaniu elit, w ich duchu, ale z natchnienia Ewangelii, 

z  natchnienia  cywilizacji  personalistycznej,  w  której  człowiek  a   nie  gromada,  osoba 

ludzka, a  nie jakaś organizacja społeczna mają podstawową wartość.

-Wykłady Ojca profesora w ośrodkach kształcenia na Ukrainie czy Litwie cieszyły się 

dużym  powodzeniem.  Należy  więc  sądzić,  iż  potrzeba  odrodzenia  kultury 

humanistycznej jest tam silnie odczuwana.

- Oczywiście. Powiedziałbym nawet, że oni wołają o pomoc, o prawdę, o wiarę. Szukają 

podstaw  dla  zdrowego  myślenia,  podstaw  kultury  personalistycznej,  by  uwolnić  się  od 

wpływów  ideologii  komunistycznej.  Studium  filozofii  klasycznej  wydaje  się  być 

najodpowiedniejszą  szkołą  kształcenia.  Trzeba  nawiązać  do  Platona,  Arystotelesa,  św. 

Augustyna,  św.  Tomasza,  filozofii  nowożytnej  i  współczesnej.  Filozofia,  jaką  nasz 

uniwersytet rozwija jest tam potrzebna. Chodzi o to, by dać przykład filozofowania wolnego 

od  ideologii,  gdzie  wyjaśnianie  świata  dokonuje  się  poprzez  odwołanie  się  do  stanów 

rzeczowych, a nie do jakiegoś założonego a priori.

-Ostatnio  ukazał  się  na  KUL  podręcznik  filozofii  opracowany  przez  grono 

profesorów. Jest  on dość obszerny i  przewidziany właśnie do tłumaczeń na języki 

obce, głównie dla krajów Europy Wschodniej.

-Tak,  potrzeba  takiego  podręcznika  była  ogromna.  Dlatego  też  w  Uniwersytecie 

Katolickim w Lublinie postanowiliśmy przygotować podręcznik z  zakresu filozofii  dla 

potrzeb duchowieństwa na Wschodzie, choć oczywiście korzystać z niego mogą szerokie 

kręgi  inteligencji.  Podręcznik pomyślany jest  jako wprowadzenie do filozofii  i  zawiera 

wykład z metafizyki, antropologii filozoficznej, teorii poznania, filozofii religii, teodycei, 

etyki  i  logiki.  Podręcznik  ten  już  się  ukazał  i  został  rozesłany do  różnych  ośrodków 

seminaryjnych, a więc do Moskwy, Mińska, Grodna, Kamieńca Podolskiego, a także do 

Wilna,  Rygi,  i  Lwowa.  Ma  być  tłumaczony  na  tamtejsze  języki,  a  więc  białoruski, 

ukraiński, rosyjski, ale także na chiński, wietnamski, koreański, by ogarnąć te tereny, które 

były poddane indoktrynacji marksistowskiej. Uważamy to właśnie za nasz przyczynek do 

formowania elit intelektualnych – głównie duchowieństwa, by ci z kolei byli animatorami 

kultury  personalistycznej  i  cywilizacji  miłości.  Trzeba  bowiem  pamiętać,  że 
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duchowieństwo  było  jedynym elementem przez  te  siedemdziesiąt  lat,  które  zachowało 

tożsamość  wiary,  tożsamość  kulturową.  Ksiądz  był  zwykle  jedynym animatorem życia 

religijnego, a nawet kulturalnego czy ludzkiego. Dlatego wykształcenie elit duchownych 

jest jednym z głównych i jasnych celów pomocy dla naszych pobratymców.

-A więc  można  by  powiedzieć,  że  współczesne  przemiany  na  wschodzie  Europy 

stwarzają też nowe perspektywy i zadania dla KUL- u.

-Oczywiście.  Naród polski,  rzecznik cywilizacji  łacińskiej,  personalistycznej  i  otwartej, 

rzecznik kultury chrześcijańskiej, inspirowanej zasadami Ewangelii nie może odciąć się i 

zamknąć sam w sobie. Podobnie i KUL zrobić tego nie może. Zresztą gdybyśmy zamknęli 

się sami w sobie – zmarniejemy. Dzisiaj sytuację mamy ułatwioną przez to, że za naszą 

wschodnią granicą powstają i organizują się na nowo parafie, diecezje i metropolie, a więc 

struktury kościelne. Trzeba jednak pamiętać, że nie chodzi tu o jakieś misjonowanie w 

Kościele  prawosławnym, ale o  pomoc tym ludziom, którzy poszukują  Boga, którzy są 

niewierzący.  A  przecież  tych  ostatnich  jest  tam  dużo  ze  względu  na  programowe 

wychowanie do ateizmu, jakie propagował komunizm. Formowanie elit  duchowieństwa 

jest  jednym  z  ważnych  zadań  naszego  uniwersytetu.  Dlatego  też  ja  sam  jeżdżę  do 

ośrodków na tamtych terenach, jak i moi młodsi koledzy.
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