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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POSŁUGĘ MYŚLENIA*

Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie: jej odkrywanie 
i przekazywanie innym. Wymownie wyraził to artysta projektujący kaplicę 
św. Jana z Kęt, która zdobi kolegiatę. Sarkofag mistrza Jana został umieszczony 
na barkach postaci uosabiających cztery tradycyjne wydziały uniwersytetu: 
Medycynę, Prawo, Filozofię i Teologię. Przywodzi to na myśl ten właśnie 
kształt uniwersytetu, który poprzez wysiłek badawczy wielu dyscyplin stopnio
wo zbliża się ku prawdzie najwyższej. Człowiek przekracza granice poszczegól
nych dyscyplin wiedzy, tak aby ukierunkować je ku owej prawdzie i ku osta
tecznemu spełnieniu swego człowieczeństwa. Można tu mówić o solidarności 
różnych dyscyplin naukowych w służbie człowiekowi i odkrywaniu coraz peł
niejszej prawdy o nim samym i o otaczającym go świecie, kosmosie.

Człowiek ma żywą świadomość, iż prawda jest poza i „ponad” nim samym. 
Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej 
wytrwale szuka. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchową ra
dość (gaudium veritatis). Któż z was, drodzy państwo, w mniejszym lub więk
szym stopniu nie przeżył takiego momentu w swojej pracy badawczej! Życzę 
wam, aby chwil takich w waszej pracy było jak najwięcej! W tym przeżyciu 
radości z poznania prawdy -  gaudium veritatis -  można widzieć także jakieś 
potwierdzenie transcendentnego powołania człowieka, wręcz jego otwarcia się 
na nieskończoność.

Jeżeli dzisiaj, jako Papież, jestem tutaj z wami -  ludźmi nauki -  to po to, aby 
wam powiedzieć, że człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje waszej 
naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości w stawianiu pytań i uczciwości 
w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest 
właściwa uniwersytetom. Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy
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ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze 
odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pyta
niom otwierającym dostęp do Tajemnicy. Jak ważne jest, by ludzka myśl nie 
zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy, by człowiekowi nie brakowało wraż
liwości na Tajemnicę, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb!

Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak 
posługa myślenia. „Posługa myślenia”, o której mówię, to w swej istocie nic 
innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez 
względu na przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym wzniosłym 
i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszyst
kiego, co człowieczeństwu zagraża lub co go pomniejsza.

Być pracownikiem nauki to zobowiązuje! Zobowiązuje przede wszystkim 
do szczególnej troski o rozwój własnego człowieczeństwa. Pragnę wspomnieć
o człowieku, którego wielu z obecnych tutaj -  tak jak ja -  znało osobiście. 
Związany z krakowskim środowiskiem naukowym, był profesorem Politechni
ki Krakowskiej. Dla naszego pokolenia stał się jakimś szczególnym świadkiem 
nadziei. Myślę tu o Jerzym Ciesielskim, słudze Bożym Jerzym Ciesielskim. Jego 
pasja naukowa była nierozerwalnie związana ze świadomością transcendent
nego wymiaru prawdy. Swoją dociekliwość uczonego łączył z pokorą ucznia 
wsłuchanego w to, co o tajemnicy Boga i człowieka mówi piękno stworzonego 
świata. Posługę uczonego -  „posługę myślenia” -  uczynił drogą do świętości. 
Mówiąc o powołaniu człowieka nauki, nie możemy pominąć również i tej per
spektywy.

W codziennym trudzie pracownika nauki konieczna jest także szczególna 
wrażliwość etyczna. Nie wystarcza bowiem troska o logiczną, formalną popraw
ność procesu myślenia. Czynności umysłu muszą być koniecznie włączone w du
chowy klimat niezbędnych cnót moralnych, jak szczerość, odwaga, pokora, 
uczciwość oraz autentyczna troska o człowieka. Dzięki wrażliwości moralnej 
zachowana zostaje bardzo istotna dla nauki więź pomiędzy prawdą a dobrem. 
Tych dwóch spraw nie można bowiem od siebie oddzielać! Zasady wolności 
badań naukowych nie wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej każdego 
uczonego. W przypadku ludzi nauki ta odpowiedzialność etyczna jest szczegól
nie ważna. Relatywizm etyczny oraz postawy czysto utylitarne stanowią zagro
żenie nie tylko dla nauki, ale wprost dla człowieka i dla społeczeństwa.

Innym warunkiem zdrowego rozwoju nauki, na który chciałem zwrócić 
uwagę, jest integralna koncepcja osoby ludzkiej. Wielki spór o człowieka 
u nas w Polsce wcale się nie zakończył wraz z upadkiem ideologii marksistow
skiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet 
się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały 
się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wiel
kiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj szerokie pole działania właśnie 
dla uniwersytetów, dla ludzi nauki. Zdeformowana lub niepełna wizja człowie
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ka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne dla 
człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni po
twierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko 
przedmiotem lub wręcz „surowcem”: wystarczy wspomnieć o eksperymentach 
inżynierii genetycznej, które budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także 
i niemałe obawy o przyszłość rodzaju ludzkiego. Zaiste prorocze były słowa 
Vaticanum II, do których często się odwołuję w spotkaniach ze światem nauki: 
„Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje mądrości, takiej mądrości, 
która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludz
kimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie 
staną się mądrzejsi” (Gaudium et spes, 15). Oto wielkie wyzwanie, jakie w sfe
rze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi: formowa
nie ludzi nie tylko kompetentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, boga
tych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. 
Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za 
przyszłość Polski, Europy i świata.




