Marian MACIEJEW SKI

„BOGA POKAZAC W TWORCZOSCI SWIATA”1
Laudacja na cze£c Profesora Czeslawa Zgorzelskiego

Gdy podczas trzeciej pielgrzymki do Polski, pamiQtnego czerwca 1987
roku, papiez Jan Pawel II przemawiat na Bloniach Krakowskich do ogromnego ludu, kt6remu niegdyg postugiwal bezpoSrednio, przeszedl nagle „z
hymnu” do „prostej powieSci” , a nawet - rzec by mozna - gawQdy i zacz^l siQ
z tlumami przekomarzad, traktuj$c zbiorowo£d bardzo osobiScie, personalistycznie. W swoim monologu kolokwialnym zacz$l kreowad odbiorcQ jako
Polaka wychowanego wprawdzie na tradycjach tzw. „poezji wieszczej” , ale
mituj^cego przede wszystkim humor, nawet gdyby troche zakrawal na „szarganie Swietogci” , zwlaszcza w tradycjonalistycznym podwawelskim grodzie.
DziS Gtowa KoSciola katolickiego, ongi§ student polonistyki na Uniwersytecie Jagiellonskim i aktor w teatrze rapsodycznym Mieczyslawa Kotlarczyka
uczestnicz^cy w inscenizacji Samuela Zborowskiego, potem juz jako biskup
recenzent z Kotlarczykowych przedstawieii Krdla-Ducha i Dziaddw2. Nagle
zebrani slysz? z ust Papieza, kt6ry karmil sie takim „chlebem macierzystym”,
patetyczn? przestroge z Beniowskiego: „Polsko - twa z g u b a w Rzymie”
Niegdysiejszy uczeri Kazimierza Wyki, maj$cy prawo do swojej wersji „du
ch6w poet6w podsluchanych” , wyjaSnia slowo „zguba” : oznacza ono, ze Ka
rol Wojtyla pozostal, czyU zgubil sie w Rzymie.
Ta zartobliwa hermeneutyka m6wi wiele. Przede wszystkim, ze Papiez
nie przemawia „nad glowami” , lecz najpierw usiluje nawi$zad osobisty kon
takt, a obecny w tym zabiegu miluj^cy humor gwiadczy o „milosci uprzed
niej” , zanim jeszcze zostanie przeslane oredzie M ilord. Tego rodzaju humo
jest takze wyrazem postawy wolnej, wolnej r6wniez wobec mit6w narodo
wych i politycznych, kt6re wytworzyla polska kultura romantyczna wzrastaj 3
ca w patologicznej sytuacji zniewolenia. W roku 1958, Andrzej Jawien (pseu

1 Laudacja na cze& Profesora Czestawa Zgorzelskiego z okazji przyznania mu przez papie
ia Jana Paw!a II Orderu Kawalerskiego Zakonu
Grzegorza Wielkiego (Katolicki Uniwersy
tet Lubelski, 8IV 1989).
2Rapsody Tysiqclecia, „Tygodnik Powszechny” 12 (1958) nr 3, s. 5 (pseudonim Andrzej
Jawied); przedruk w: K. W o j t y l a , Poezje i dramaty, Krak6w 1980, s. 392 i nn.
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donim Wojtyly) - a wise juz jako mlody biskup krakowski - recenzuj^c rapsodyczn? lekejs Krdla-Ducha - ujawni dobre rozeznanie w przestaniu, jakie
zawiera wielka poezja romantyczna, zar6wno co do swoich ciemnych meandr6w antychrzescijariskich, jak i wtedy, gdy pokazuje swoje oblicze prezentuj$ce prawds do$wiadczenia egzystencjalnego lub prawds kondyeji narodowej
nie zarazonej nawet wallenrodyzmem, lecz czerpi^c tylko Moc z Tego, kt6ry
jest Prawdy: „Transmisja mySli Slowackiego zawartej w Krdlu-Duchu data
nam w ujsciu rapsodycznym swoist? wizjs pocz$tk6w narodu i chrzeScijaristwa. Ta rapsodyczna wizja pocz^tk6w narodu i chrzescijanstwa zostala uwolniona od nalot6w filozofii idealistycznej XIX w., a zdecydowanie przyblizona
do umysfu i pojsd kazdego, nawet malo wyksztalconego Polaka. Widzimy
wise w kolejnych obrazach Piasta, Mieczyslawa oraz Boleslawa Smialego.
Jakiez znaczenie ma przypomnienie tych wlaSnie postaci naszej historii i prehistorii w dobie zblizaj^cego sis Milenium !”3
Przywolanie zartobliwego zacytowania Beniowskiego na Bloniach Krakowskich przez Papieza oraz jego aktywno£ci recenzenckiej zorientowanej na
Slowackiego i Mickiewicza podczas uroczystego wrsczenia Profesorowi Doktorowi Czestawowi Zgorzelskiemu przez Wielkiego Kanclerza Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Orderu Kawalerskiego §w. Grzegorza Wielkiego nie stanowi w tym kontekScie gestykulacji stylistycznej, lecz jest najwlaSciwsz^ ram^ dzisiejszego spotkania. Order ustanowiony przez papieza Grzego
rza XVI - badacze romantyzmu znaj$ tragiczne problemy tych czas6w - przyznawany jest za zaslugi dla KoSciola.
Otrzymuje go dzisiaj historyk literatury, jeden z najwybitniejszych badaczy poezji romantycznej, przedstawiciel pokolenia zrodzonego jeszcze w czasach zabor6w. Order przyznawany jest z totaln$ 3wiadomo€ci4, gdyz przez
Papieza, ktdrego ksztaitowala w powaznym stopniu kultura romantyczna,
nad kt6r$ on sam zreszt? niejednokrotnie reflektowal krytycznie. Bliska byla
takze mlodemu Wojtyle romantyczna tradyeja literacka przelamana przez
pryzmat swiadomosci mlodopolskiej, co jest zwlaszcza widoczne w jego
tw6rczo£ci dramatycznej.
Papiez z Krakowa zna mistyczny liryk Slowackiego [Po§r6 d niesnaskdw Pan B6g uderza...] zawieraj^cy profeejs o slowianskim papiezu, kt6ry „Boga
pokaze w tw6rczo£ci Swiata,/ Jasno jak dzieri”4. Formula Slowackiego okreSlaj^ca „slowiariskiego papieza” moze byl rdwniez odniesiona jako zyciowy
program do dzisiaj promowanego Kawalera Orderu Zakonu €w. Grzegorza
Wielkiego, Czlowieka zarliwie uczestnicz^cego w zyciu KoSciola, unikaj^cego jednak ostentacyjnych deklaracji Swiatopogl^dowych i wyznaniowych,
zwlaszcza w swoich poczynaniach badawczych.

3Tamze, s. 393.
4J. S t o w a c k i ,

Dzieta wszystkie, red. J. Kleiner przy wsp6ludziale W. Floryana, t. XII,
Cz$& pierwsza. Bibliografia, oprac. W. Hahn, wyd. 1, Wroclaw 1960, s. 278.
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Poczynaj^c od najwczeSniejszych prac historycznoliterackich, kt6re wyszty spod pi6ra Czestawa Zgorzelskiego, a koncz^c na ostatnich, daje sie zauwazyc pewn^ prawidlowo£<5 metodologiczn^, a mianowicie traktowanie histo
rii literatury jako historii sztuki literackiejs. Orientacja ta - dzisiaj dosyd
oczywista - ongiS kontrowersyjna, wyplywa z praktyki badawczej rosyjskiej
szkoty formalnej. Pojawily sie nawet paradoksalne pom6wienia o holdowanie sprzecznej z katolicyzmem postawie metodologicznej.
A przeciez w ten spos6b najpelniej siQ „Boga pokaze w tw6rczosci £wiata” , bo6 chyba bliskie jest takze Profesorowi przeswiadczenie Slowackiego z
okresu mistycznego, iz „piekno& kazda jest jednym z ksztalt6w £wieto£ci”6.
Formula ta stanowi dominant? interpretacyjn? studium o liryce religijnej
Slowackiego W Tobie jest Swiatlote, sila mego Iona...7.
Jednym z warunk6w otrzymania Orderu jest „buona fama nella universa
le estimazione” . Powszechn^ dobr$ opinie, czy wr^cz nawet slawe naukow^
zjednal Profesorowi jego dorobek imponuj^cy pod wzgl^dem ilosciowym,
wszechstronny tematycznie, nowoczesny metodologicznie.
Trend wiod^cy to historia literatury okresu o£wiecenia, preromantyzmu i
romantyzmu ze sklonno&i? do gatunkowego porz^dkowania zjawisk literackich, czego najlepszym wyrazem jest monografia gatunku: Duma - poprzed§
niczka ballady (Toruri 1949). Podobnemu ogUdowi poddal Profesor Zgorzel
ski ballade, kt6rej monograficzne ujecie oraz antologie opracowal z Ireneuszem Opackim. Liczne prace genologiczne Profesora i jego uczni6w, zblizone
w postawie metodologicznej - chodzi o podkreSlenie wagi czynnik6w historycznych: rola swiadomoSci gatunkowej, aspekt ewolucji - zdecydowaly o tym,
ze m6wilo sie o lubelskiej szkole genologicznej, kt6ra pozostaje w niejakiej
opozycji do bardziej systematyzuj^cej orientacji prof. Stefanii Skwarczynskiej.
W ramach badari historycznoliterackich, zwlaszcza w okresie torutiskim,
wskazac mozna szczeg61ne nasilenie zainteresowari stosunkami literackimi
polsko-rosyjskimi; przygotowywana byla nawet wi^ksza praca na temat paraleli Lermontow - Slowacki, z czego powstala ksi$zeczka o Lermontowie8.
Najwybitniejsze jednak zaslugi polozyl Profesor Zgorzelski w zakresie
badari nad liryk$ Mickiewicza i Slowackiego, gdyz poswiQcit jej prawie w caloSci cztery ksi^zki (O lirykach Mickiewicza i Slowackiego, Lublin 1961; O
5 „ 0 sztuce literackiej” - tak okreSlony zostal tom „Rocznik6w Humanistycznych” po$wi$conych ^Profesorowi Doktorowi Czestawowi Zgorzelskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej
i nauczycielskiej. Tom ten skladaja przyjaciele, koledzy, uczniowie” - informuje dedykacja
otwierajgca tom prac najwybitniejszych polonist6w krajowych i zagranicznych. Tu takze bibliografia prac Profesora, opracowana przez A. Paluchowskiego (t. XIX (1971) z. 1).
6Korespondencja Juliusza Slowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. II, Wroclaw 1962-1%3, s. 41.
7 Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczynski, Lublin 1983, s. 185-210.
8Cz. Z g o r z e 1s k i, Lermontow, Warszawa 1949.
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sztuce poetyckiej Mickiewicza, Warszawa 1976; Liryka w petni romantyczna,
Warszawa 1981, oraz Zarysy i szkice literackie| Warszawa 1988). Dziski Profesorowi Mickiewicz i Slowacki zostali niejako odkryci jako wielcy poeci liryczni i gruntownie w tym zakresie poznani. Wyostrzone zostaly takze przy tej
okazji kategorie opisu wypowiedzi lirycznej, zwiaszcza w zakresie jszyka po
etyckiego, wersyfikacji, podmiotu lirycznego i kompozycji, jak rdwniez w
dziedzinie organizacji gatunkowej. A poniewaz niejednokrotnie bra! Profesor na warsztat pojedyncze teksty, poddaj$c je wieloaspektowej analizie,
st^d stal sis wsp61tw6rc4 polskiej sztuki interpretacji, kt6r$ z r6wn$ wpraw$
stosowal takze w odniesieniu do tekst6w ogwieceniowych, preromantycznych
i wsp6tczesnych. M6wi o tym ksi^zka Od o&wiecenia ku romantyzmowi i
wspdkzesnoSci (Krak6w 1978), prezentuj^ca rdwniez analizy dramatu, powiesci poetyckiej i powieSci proz?.
Obok badati historycznoliterackich, drugim waznym, moze nawet trwalszym dorobkiem naukowym Profesora
jego liczne prace edytorskie, zaraz
po wojnie takze rusycystyczne. Warto& pomnikow? maj$ jednakze dwa dokonania: dwutomowe wydanie Poezyj Kazimierza Brodzinskiego (Wroclaw
19S9), wraz z komentarzem oraz indeksami ponad tysi^c stron druku (!), oraz
pierwsze w pelni naukowo-krytyczne wydanie Wierszy Adama Mickiewicza w
czterech opastych woluminach (Wroclaw 1971,1972,1981,1986), w ramach
Dziel wszystkich poety wydawanych przez Ossolineum pod redakcj$ Konra
da G6rskiego. Do tego nalezy doda6 wydanie Wierszy Adama Mickiewicza w
podobiznach autografdw (1819-1829)9 oraz edycjs jego Wyboru poezyj w
dwdch tomikach Biblioteki Narodowej (te ostatnie rdwniez z odpowiednim
wstspem i komentarzem)10.
Dziewistnastowieczne Breve Grzegorza X V I przypisane do Orderu w
swojej nieco archaicznej stylistyce wspomina rdwniez o stosownej „condizione sociale” i o „diligenza nel disbrigo dei publici affari” .
Urodzil sis Profesor 17 marca 1908 roku w Boryczewie, w gminie Siniawskiej, w dawnym wojew6dztwie nowogr6dzkim, ojciec Henryk byl dzierzawc^; przed wojn$ nabyl reszt6wks. Przenosimy sis wise do Ziemi, kt6ra na za
wsze pozostanie najbardziej poetycka: „D o tych pag6rk6w leSnych, do tych
l$k zielonych” . Lata szkolne przypadaj? na okres zawieruchy wojennej: najpierw Mohylew, potem NieSwiez i wreszcie juz po odzyskaniu niepodleglogci
kontynuacja nauki w Panstwowym Gimnazjum im. kr61a Zygmunta Augusta
w Wilnie. Warto wspomied prefekta: byl nim ks. Leonard Chomski, bohater
teksttiw Czeslawa Milosza.
Po uzyskaniu matury w 1928 roku rozpoczynaj? sis studia polonistyczne
na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, g!6wnie u profesor6w Sta-

9Wroclaw 1973.
10A. M i c k i e w i c z ,
Wroclaw 1986 (BN I nr 6).

Wybdr poezyj, t. I, wyd. 7, t. II, wyd. 3, oprac. Cz. Zgorzelski,
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nislawa Pigonia i Kazimierza Kolbuszewskiego, zakonczone magisterium w
1932 roku. Jeszcze w trakcie ich trwania podejmuje obowi^zki zastspcy asystenta, potem mtodszego i starszego asystenta u prof. Manfreda Kridla.
R6wnocze£nie pracuje jako nauczyciel w Panstwowym Gimnazjum im.
A . Mickiewicza.
W latach 1930 - 1932 byl redaktorem „Alma Mater Vilnensis” , w roku
1935 zostaje zastspcy redaktora naczelnego „Paxu” , wydawanego w wyniku
porozumienia Akademickich Katolickich Stowarzyszen w Wilnie. W roku
1936 wchodzi do Stowarzyszenia Mlodziezy Akademickiej „Odrodzenie”.
Z wileriskimi cztonkami tej organizacji, kt6ra tak zdecydowanie wptynsla na
formacjs duchow^ polskiej inteligencji, spotka sis Profesor po wojnie w Krakowie, bsd$c od 1956 roku cztonkiem zespolu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego” .
Okupacjs spsdza na Wileriszczy^nie, dzialaj$c w Armii Krajowej i pracuj$c dorywczo w r6znych zawodach, m.in. fizycznie. Po wojnie osiada wraz z
rodzin? w Toruniu, gdzie od listopada 1945 roku podejmuje pracs starszego
asystenta na Uniwersytecie im. Mikotaja Kopemika. W 1947 roku broni rozprawy doktorskiej Pofecie dumy w polskiej poezji przedromantycznej (pro
motor prof. Konrad Gdrski). W okresie torunskim od 1946 roku do likwidacji wraz z innymi profesorami (m.in. Karol i Konrad G6rscy) uczestniczy w
Stowarzyszeniu Sw. Wincentego & Paulo, sluz^c pomocy charytatywn^, odwiedzaj$c osamotnionych.
Intensywna praca naukowa idgca w r6znych kierunkach, uprawiana mimo
trudnych warunk6w materialnych z duzym natszeniem, by niejako nadgonid
czas stracony podczas wojny, towarzysz^ca jej wreszcie aktywnoSc dydaktyczna - zostaje bezprawnie przerwane decyzjs ministerstwa. Nastspuje eskalacja stalinizmu, ktdra objawia sis poprzez stosowanie „czystek” wobec „niepokornych” i „nieprawomy£lnych” : wystarczylo by6 praktykuj^cym katolikiem i uczciwym uczonym odpornym na indoktrynacjs ideologiczn$.
Zwolnienie nastspuje w roku 1949. Przez rok pracuje w Wydawnictwie
Zakladu Narodowego im. Ossoliriskich we Wroclawiu jako redaktor literacki. I wtedy przychodzi propozycja z K U L od ks. rektora Antoniego Slomkowskiego. Bowiem i na KUL-u, zwlaszcza na polonistyce, zaistniala z innych zupelnie wzglsd6w trudna sytuacja personalna: profesorowie Maria
Dluska i Juliusz Kleiner przeniesli sis do Krakowa, prof. Stefan Kawyn do
Lodzi, Jan Parandowski do Warszawy.
I tu stajemy w obliczu dzialari naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Czeslawa Zgorzelskiego podjstych na KUL-u, ktdre mialy stad sis
gl6wn$ podstaws do uzyskania papieskiego odznaczenia. Juz wtedy najwybitniejsi historycy literatury zobaczyli w mlodym uczonym kwalifikacje, kt6rych
pelna dojrzaloSd jest dzisiaj wienczona.
Oto opinia prof. Waclawa Borowego przeslana na rsce 6wczesnego dziekana Wydzialu Nauk Humanistycznych: „Najwla5ciwszym dla K U L kandy-
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datem na katedrs historii literatury polskiej jest w moim przekonaniu Dr
Czeslaw Zgorzelski” (List z 1 9 II1949)11.
Prof. Konrad G6rski podkre&li w kandydacie wysokie wartosci moraine
oraz uzdolnienia dydaktyczne: „umie budzid w sluchaczach samodzielnosc i
zdobyd w$r6d nich zar6wno autorytet intelektualny, jak i moralny. O jego
osobistych wartoSciach moralnych mozna m6wid tylko z najwyzszym szacunkiem” (List z 20 XI1950)12.
Wczesn^ jesieni? 1950 roku zjezdza Profesor z piscioosobow^ rodzina do
Lublina, by juz od semestru jesiennego p o d j z a j s c i a , pocz$tkowo na stanowisku adiunkta przy tzw. II Katedrze Historii Literatury Polskiej. Wkr6tce
miala tez przybyd via Biblioteka Instytutu Badari Literackich w Warszawie
relegowana rfwniez z polonistyki torunskiej prof. Irena Slawinska.
Lubelski okres w zyciu Profesora, do roku 1956 na stanowisku zastspcy
profesora, jest etapem trudnym i ze wzglsd6w ekonomicznych - pensje kulowskie byly w tym czasie niemal symboliczne, i z koniecznoSci wsp61organizowania srodowiska naukowego jakby od podstaw. Nie obowi^zywaly wtedy limity i student6w bylo wielu, do 300 os6b na pierwszym roku. Gros czasu pogwiscajac dydaktyce, Profesor podejmuje rozliczne funkcje organizacyjne i
opiekuncze. Przez wiele lat prezesuje Lubelskiemu Oddzialowi Towarzystwa
literackiego im. Adama Mickiewicza w Lublinie, kt6rego miejscowe zebrania i odczyty odbywaly sis w6wczas tylko na KUL-u, daj$c moznosd naszej
mlodziezy akademickiej, nie tylko polonistycznej, spotkania sis z wybitnymi
profesorami, krytykami literackimi i pisarzami.
Najwiscej czasu poSwisca zawsze studentom, i to nie tylko na dwiczeniach, proseminariach i seminariach, ale jako dlugoletni kurator Kola Nau
kowego Polonist6w, kt6re korzystaj^c z jego sugestii, zaczyna wydawd sw6j
periodyk - „Polonists” . Mlodzi poloniSci kulowscy
tak znakomicie przygotowani, ze na Mickiewiczowskim Zjezdzie K61 Polonistycznych w 1955
roku zdobywajs pierwsz^ nagrods za przedstawiony referat i wytwarza sis
opinia o polonistyce kulowskiej jako najlepszej w Polsce. Zupelnie ominslo
j$ skazenie marksistowskie; wspdlkierowana przez Profesora Czeslawa Zgorzelskiego jest niejako w prostej linii spadkobierczyni? tradycji wilenskich.
Tak jak ongig profesor Leon Borowski, nauczyciel Mickiewicza, po likwidacji
Uniwersytetu Wilenskiego ratowal najlepsze tradycje jako profesor Akademii Teologicznej, tak czyni to teraz rdwniez Profesor Zgorzelski pod wielu
wzglsdami przypominaj^cy Borowskiego. Nota bene K U L poprzez petersbursk$ Akademis Teologiczn^ jest w pewnej mierze „spadkobierc$ administracyjno-organizacyjnym” Uniwersytetu Stefana Batorego, co przypomnial
Czeslaw Milosz, otrzymuj^c doktorat honoris causa naszego Uniwersytetu.
Profesor Zgorzelski zainteresowany jest takze statusem bytowym student6w, bsd^c czlonkiem Senackiej Komisji Mlodziezowej. WrazliwoSd i otwar-

11 Archiwum Keieralu Personalnego KUL.
12 Tamze.
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to if na potrzeby student6w l?czy jednak zawsze z podwyzszon? poprzeczk?
wymagan, i to nie tylko na egzaminach z literatury oSwiecenia i romantyzmu,
ale i wymagan dyscyplinarnych, czemu dawal wyraz, bQd?c wieloletnim kierownikiem sekcji filologii polskiej oraz dwukrotnie prodziekanem i dziekanem Wydzialu Nauk Humanistycznych. Najwyzej jednak cenil sobie Profesor i m6wi o tym niejednokrotnie w rozmowach prywatnych - prac$ dydaktyczn?, i to nie tylko tQ, kt6ra prowadzi poprzez seminaria magisterskie i doktoranckie do ksztaltowania kadry naukowej, ale - i to moze przede wszystkim - rudymentarne cwiczenia z analiz dziela literackiego lub historycznoliterackie na pierwszym i drugim roku studi6w.
Fakt ten podkreslal prof. Konrad G 6rski, formulujac opiniQ zmierzaj^c?
do nadania tytulu profesora nadzwyczajnego: „Umysl gl^boki i bystry, niezwykla rzetelnosc i skrupulatnosc w pracy naukowej, sumienny i pelen umilowania zawodu pedagogicznego stosunek do pracy dydaktycznej - czyni? z
Profesora Zgorzelskiego jednostkQ o wartoSci niezwyklej. Trudno byloby
znalezd dzis kogos, kto by lepiej odpowiadal idealnym warunkom profesora
uniwersytetu, a katolickiego w szczeg61no$ci” (opinia z 24 III 1954)13.
Przygotowuj4c skrupulatnie zajQcia i prowadz$c je z niezwykl? odpowiedzialnosci? i sumienno§ci$, Profesor Zgorzelski niejako p r a k t y c z n i e
przygotowywal przyszlych nauczycieli i pracownik6w naukowych. OczywiScie, wymagaj^cy przede wszystkim w stosunku do siebie, w procesie dydaktycznym pozostawial duzy margines wolnofci, zwlaszcza kiedy rozpoznal rodz^c? siQ indywidualnogc naukow$. Sam przeciez terminowal u osobistoSci
najwi^kszych, a zarazem jakze r6znorodnych: Marian Zdziechowski, Stanislaw Pigon, Manfred Kridl, Konrad G 6rski, Kazimierz Kolbuszewski, Tadeusz Makowiecki, Karol Wiktor Zawodziriski. Z tymi zetkn$! siQ we wspdlnej
pracy na uniwersytetach wilenskim i to runskim. Inni, tacy jak formaliSci rosyjscy, czy Waclaw Borowy, Tadeusz Mikulski, Maria Dluska czy Kazimierz
Wyka byli wsp61partnerami w pracy literaturoznawczej. O nich wszystkich
pisze Profesor w wydanej w 1983 roku przez Znak ksi$zce Mistrzowie i ich
dziela.
Z jakimz taktem traktuje Profesor Zgorzelski o tych zywotach nauko
wych, ale z jak^z zarliwo&i? r6wnocze£nie, by wytropic autentyzm powolania, czy wr^cz profetyczn? misjs, jak w wypadku Mariana Zdziechowskiego.
Dotyka siQ tu nieraz kolein, kt6re wyplywaj? z petnienia juz nie wlasnej
woli...
Kiedy Kazimierz Wyka pisal opiniQ na rzecz uzwyczajnienia Profesora
(20 IV 1963), m6gl juz wtedy wskazac na wcale liczne grono ucznibw Profe
sora: „Wreszcie dzialalnoSd dydaktyczno-uniwersytecka. Mozna wydad opi
nio na podstawie dost^pnych w czasopismach polonistycznych rozpraw, kt6rych autorami s$ lubelscy uczniowie Zgorzelskiego. Na podstawie rozpraw

13Tamze.
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b$di wyst^pieti owych uczni6w podczas konferencji i spotkan polonistycznych. Jest ich sporo i powazna gromada: Opacki, Paluchowski, Komar, Grabowski, Zam^dnska. Wszyscy odziedziczyli po swym wychowawcy uniwersyteckim zalety jego warsztatu naukowego; mozna mbwic o calym zespole, wyrainie widocznym na tie innych grodowisk uniwersyteckich” 14.
Dzig lists Kazimierza Wyki mozna by poszerzyd o nazwiska M. Czekariskiej, R. Dembego, A . Dobak, R. Doktora, W. Duszki, M. G6rskiej, I. Kitowiczowej, J. Koll^taja, K . Kremsera, P. Kuncewicza, A . Lisowskiej, M.
Maciejewskiego, A . Opackiej, M. Podgdrskiego, T . Polanowskiego, A .
Siomkajlowny, A . Szafranskiej, W. Tkaczuka i wielu, wielu innych, takze
tych, kt6rzy poSrednio przyznaj^ sis do patronatu naukowego Profesora, jak:
Janusz Slawiriski, Aleksandra Okopien-Slawinska, Michal Gtowinski, Tere
sa Kostkiewiczowa. Profesor byl zreszt$ recenzentem ich rozpraw doktorskich15.
Czeslaw Zgorzelski juz jako profesor nadzwyczajny (1956), a potem zwyczajny (1968) patronowal rozlicznym inicj atywom naukowym i wydawniczym, i to zarfwno na KUL-u, jak i w og61nopolskim zyciu naukowym: w latach 1957-1968 jest czlonkiem Rady Redakcyjnej „Pamietnika Literackiego” ,
od roku 1958-1964 czlonkiem Komitetu Redakcyjnego „Zeszyt6w Naukowych K U L” . Byl czlonkiem Komitetu Redakcyjnego Ksizgi tysiqclecia katolicyzmu w Polsce (Lublin 1969), wsp61redaktorem i redaktorem „Rocznik6w
Humanistycznych K U L” , czlonkiem Komitetu Redakcyjnego Dziet J. I. Kraszewskiego (powie£ci obyczajowe), Slownika fezyka Adama Mickiewicza,
Obrazu literatury polskiej X IX I X X wieku, Encyklopedii katolickiej, „Archiwum Literackiego” (od roku 1962 przewodnicz^cy Komitetu) i czlonkiem
Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Towarzystwa Literackiego im. A . Mic
kiewicza” , przewodnicz^cym Komitetu Redakcyjnego ksisgi Mickiewicz.
Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydanej w 1979 roku
przez Towarzystwo Naukowe K U L, kttirego Profesor byl sekretarzem generalnym i wiceprezesem.
Mozna wymienid caly szereg imprez i sesji naukowych pozakulowskich i
kulowskich zorganizowanych przez Profesora, np. mickiewiczowskich w 1955
i 1974 roku, wskazad na wsp61kierownictwo Mi^dzywydzialowego Konwersatorium Metodologicznego z zakresu nauk humanistycznych (KUL) itp.
W roku 1957 zostaje czlonkiem Rady Naukowej Instytutu Bad an Literackich PAN, wkr6tce za£ czlonkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od
roku 1969 do dnia dzisiejszego). Byl Profesor jednoglosnym kandydatem
Rady Wydzialu Nauk Humanistycznych K U L i Komitetu Nauk o Literaturze

14Tamze.
15Mozna by tu takze przywolal nazwisko wybitnego anglisty, doc. dra hab. Andrzeja Zgo
rzelskiego z Uniwersytetu Gdatiskiego, syna Profesora, ktdry takze jest i jego uczniem, cho£by
przez „osmoz5intelektualn^”.
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PAN na cztonka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1973 zostaje r6wniez czionkiem czynnym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Odnotowad nalezy takze dzialalno£6 Profesora wprost czy poSrednio wykonywan$ na rzecz KoSciola. W roku 1956 byl wsptilzalozycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, zostaje takze w tymze roku prezesem
Klubu Inteligencji Katolickiej, oddzialu w Lublinie, niestety Komitet Zalozycielski nie zostal zarejestrowany przez wladze. W nowej sytuacji politycznej w latach 1982-1984 zostaje czlonkiem Zarz^du Klubu Katolickiego w Lu
blinie, a w roku nastspnym prezesem tego Klubu. W latach 1981-1984 powolano go na czlonka Prymasowskiej Rady Spolecznej, zai misdzy rokiem 1977
a 1983 czynnie uczestniczy w II Synodzie Diecezji Lubelskiej jako wiceprzewodnicz$cy Komisji do Spraw Przepowiadania.
Zycie tak pracowite oraz tak rozliczne zaslugi spoteczne Profesora Zgorzelskiego spotykaly sis z wielokrotnym uznaniem i nagrodami. W roku 1973
uchwal$ Rady Panstwa odznaczony zostal za dwudziestoletni^ nienagann$
pracs pedagogiczn^ Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do
wazniejszych wyr6znien Profesora w dziedzinie naukowej nalezy: nagroda
Rektora K U L (1978), nagroda edytorska PEN Clubu (Warszawa 1979), na
groda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (U SA 1982) oraz otrzymany na
75. rocznics urodzin Medal za Zaslugi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego .
Wyr6znienie, kt6re spotyka Profesora Czeslawa Zgorzelskiego dzisiaj,
idzie przede wszystkim po linii zastug dla Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego. R6znorodne prace pozauniwersyteckie ostatecznie r<5wniez byly pracami zasfuzonego Profesora KU L, Uniwersytetu, kt6ry jest wazn$ cz^stk^
nie tylko KoSciola katolickiego w Polsce, ale i KoSciola powszechnego. Dzis
Profesor otrzymuje od jego najwyzszego zwierzchnika, Biskupa Rzymu przez rsce biskupa lubelskiego - Order Kawalerski Zakonu sw. Grzegorza
Wielkiego, wlaSnie za zaslugi dla KoSciola.
MySis, ze Profesor wyrazi zgods, by ts laudacjs zamkn^c slowami, kt6re
konczs jego rozpraws Matka Boska w poezji Mickiewicza. S$ to Slowa Panny, najpiskniejszej figury chrzeScijanina, figury KoSciola i Jego Matki: „W
trudnych latach naszej dzisiejszej rzeczywistoSci dobrze jest przypomnied so
bie i innym - ze spokojem niezachwianej ufnoSci - ostatni werset Mickiewiczowskich Slow Panny: «Otaczam ziemis dloniami moimi, jako niebem blskitnym, i w kazdej chwili, na kazdym miejscu, kazdemu dobremu duchowi
zapalam sis i Swiecs gwiazd$ rann4»” 16.
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Niepokalana. Kult Matki Bozej na ziemiach polskich w X IX wieku, red. bp B. Pylak, ks.
Cz. Krakowiak, Lublin 1988, s. 168.

