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Ks. Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI
Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin

Rektor KUL poinformował mnie o śmierci Pani Profesor Ireny Sławińskiej. 
Wiadomość tę przyjąłem z bólem, bo wiem, jak wiele traci w jej osobie Uni
wersytet Lubelski i całe środowisko naukowe w Polsce. Pan Bóg wezwał do 
siebie tę, która wychowała wiele pokoleń uczonych, znawców literatury i języka 
polskiego, i pozostawiła po sobie ogromny dorobek własnej twórczości nauko
wej. Z moich bezpośrednich kontaktów z Panią Profesor wyniosłem wrażenie, 
że swoją pracę traktowała z pasją, jaka rodzi się z miłości do Ojczyzny, do 
ojczystego języka, ale też z umiłowania całego duchowego dziedzictwa włas
nego narodu. Takie umiłowanie dało jej siły, aby nie zważając na trudności 
i szykany, pielęgnować i czcić to, co w polskiej mowie najpiękniejsze: umiejęt
ność wypowiedzenia tych uniesień ducha, które sięgają głębin ludzkiego umy
słu i serca, przenikają nieskończoność, a nawet dotykają samej tajemnicy Boga.

Wyniosła to z Wilna. Tam wychowywała się na strofach narodowych wie
szczów, tam studiowała polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Stefana 
Batorego. Przyniosła ze sobą najpierw do Torunia, a potem do Lublina, całą tę 
tradycję i nieustannie ją pielęgnowała jako wybitny teoretyk literatury, teatro
log, znawca Norwida, a nade wszystko pedagog. Chwała Jej za tę wieloletnią 
pracę, która już przyniosła wiele owoców, a ufam, że będą one pomnażane 
przez Jej wychowanków i ich uczniów.

Jeszcze nie tak dawno dziękowałem Jej za tom księgi wydanej na dziewięć
dziesięciolecie Jej urodzin, zatytułowanej Świat jako spektakl. Dziś wracam do 
tych tekstów, w których znajomi i przyjaciele usiłują wyrazić ogrom Jej życio
wego dzieła i dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie dzięki Niej się dokonało. 
Dziękuję Mu za to, że dane mi było osobiście poznać Panią Profesor i że wiele 
się mogłem od Niej nauczyć.



Jej duszę polecam miłosierdziu Bożemu. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej 
oraz całej wspólnocie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przesyłam wy
razy współczucia i duchowej jedności. Wszystkim uczestnikom pogrzebu Pa
ni Profesor Sławińskiej z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.
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