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Uniwersytet i apostolat intelektu

W czasach, gdy Piotr Kantor pisał Verbum Abbreviatum, wska
zując w niej na podstawowe narzędzia uniwersyteckiej praktyki na
uczania, polegającej na lectio, disputatio oraz predicatio, u podstaw
rodzącej site idei uniwersytetu średniowiecznego leżała pasja poszu
kiwania prawdy o świecie {universum), Bogu i człowieku.
Inspirowane ta idea uniwersytety pragneły stworzyć sprzyjającą
przestrzel! do „wspólnego” odkrywania i przekazywania prawdy,
stajac sie universitas magistrum et scholarium, dajac pierwszeilstwo
nie tyle technikom przekazywania wiedzy, co poszukiwaniom nauko
wym, ktore rzucaja światło na nowe obszary rzeczywistości. Niezapominanie o tej preferencji i niesprowadzanie studentów jedynie do
„biernych” odbiorcow wiedzy jest ogromnym wyzwaniem i siła każ
dej uczelni. Miara jej akademickości jest zdolność do generowania
nowych idei, modeli i przedstawiania spojnej wizji świata, w której
każde odkrycie wpisuje sie w całokształt wiedzy1.
Uniwersytet Nawarry {Universidad de Navarra), który rozpoczął
swoja działalnośc w 1952 r., jest uczelnia, ktora od samego początku
przyjmuje określona „linite programowa”, zwiazana z wyzwaniami
i zadaniami, ktore przed nim postawił św. Josemaria Escriva, tworca
Opus Dei. Jako pierwsza z uczelni, która przełamała monopol pań
stwa na nauczanie wyższe w Hiszpanii doby frankistowskiej, uniwer
sytet ten w swoim profilu jasno podkreślał walory chrześcijaińskie
* dr teologii, asystent D epartam entu Teologii Dogmatycznej na W ydziale T eolo
gii U niw ersytetu N avarry.
1 Por. P. Rodrigez, Acerca del estilo universitario, „N uestro T iem po” 185 (1969),
s. 16.

i nasycenie całego nauczania - zwłaszcza nauk ścisłych - wartościami
ogólnoludzkimi. W praktyce oznaczało to postawienie na pewna
określona wizje uniwersytetu, ktory podejmuje sie „przygotowania”
młodych ludzi do pełnego optymizmu zmierzania sie z wyzwaniami
świata, nie zapominając o konieczności „wychowania integralnego”
do pełnej dojrzałości intelektualnej, stawiając nacisk na umiejetnośc
pracy w zespole, która bedzie przygotowaniem do pracy na rzecz
społeczenstwa. Niewątpliwie wszystkie te zadania i cele sa obecne
w jakiejś mierze w każdym z uniwersytetów, ale waga, która przy
kłada sie do nich, jest odmienna w każdym przypadku. Niektóre
uczelnie, akcentując przekaz wiedzy, staja sie teaching universities,
natomiast inne przykładają wage jedynie do tego, co odnosi sie do
konkretnego przygotowania techniczno-zawodowego.
Uniwersytet Nawarry pragnie realizować te cele - wspolne wszyst
kim ośrodkom akademickim. Postrzega siebie jako wspolnotę osób
rozkochanych w prawdzie, tworzących wyjatkowa przestrzeń wymiany
naukowej, płodnej w nowe idee, a przy tym w duchu solidarności i służ
by. Na tle innych hiszpańskich uniwersytetów wyróżnia sie akcentem,
ktory kładzie na obecność humanistyki we wszystkich dziedzinach ży
cia akademickiego, kształtowanie kultury wewnątrz i na zewnątrz uni
wersytetu oraz szczegolny profil chrześcijariski, ktory sprawia, że stu
dium, badania, dydaktyka staja sie takze forma apostolatu intelektu.
Niniejszy artykuł ukazuje osobliwa misje Uniwersytetu Navarry ambitny program realizowany już od ponad 50 lat, naszkicowany
przez jego założyciela, odzwierciedlający logike myślenia i pracy,
której podstawowym założeniem jest uświecanie sie poprzez prace
w świecie. Na szczegolna uwage zasługuje „interdyscyplinarność” (w
naukach ścisłych jak i humanistycznych) jako cecha własna projek
tów realizowanych przez UN, umiedzynarodowienie oraz takie mo
delowanie kultury, aby odzwierciedlała autentyczne wartości.

Priorytet badań i poszukiwali
Skala osiagnieś każdego uniwersytetu sa odkrycia, które doko
nują jego profesorowie. Jako prawdziwa universitas scientiarum od

samego początku Uniwersytet Navarry oczekiwał od swoich profe
sorów, że pomimo wielkich nakładów pracy zwiazanych z powsta
niem uniwersytetu, z jego rozwojem, nie powinni rezygnować z pro
wadzonych badail i doswiadczem Projekt fundacyjny UN wymagał
od uniwersytetu, aby systematycznie zwiekszał i pielegnował własne
pomysły naukowe, które moga okazać sie niezwykle owocne dla
społeczeiństwa.
Współistnienie nauk świeckich i teologicznych uznaje sie przy
tym za sprzyjające sąsiedztwo, wedle słów samego św. Josemarii
Escrivy: „Nasz świat zbawia - pozwólcie, że to przypomne - nie ci,
którzy pragną znarkotyzowac życie duchowe, redukując wszystko do
kwestii ekonomicznych czy dobrobytu materialnego, lecz ci, którzy
maja wiare w Boga i w wieczne przeznaczenie człowieka oraz potra
fią przyjąć światło Chrystusa jako światło ukierunkowujące ich dzia
łanie i postepowanie”2.
Zacheta do podejmowania badan wypływa z fundamentalnego
przekonania, że nie istnieje sprzeczności miedzy postepem nauko
wym a prawdami chrześcijaińskimi: nie ma strachu przed nauka, po
nieważ wszystko, co prawdziwie naukowe, zmierza ku prawdzie. Uni
wersytet, jak precyzuja jego Statuty, nie opowiada sie za konkretnymi
szkołami (chocby filozoficznymi czy teologicznymi), ale pozostawia
naukowcom całkowita wolności w formułowaniu teorii. Nic wiec
dziwnego, że istnieja wielkie równice i głebokie dyskusje miedzy pro
fesorami samego uniwersytetu.
Pozostajac w czołówce odkryć naukowych (świadczy o tym liczne
nagrody dla naukowców z Nawarry, patenty oraz publikacje w naj
lepszych światowych czasopismach naukowych), aktywnie właczajac
sie w miedzynarodowe projekty i stowarzyszenia naukowe, UN w od
mienny niż inne centra akademickie sposób podchodzi do badan. Nie
maja one odnosić sie do bezpośredniego rozwiązywania problemów,
którymi żyje współczesności, do szybkiej korzyści ekonomicznej z tym
związanej, ale podkreśla wolność badan naukowych, szukając postepu w wielu dziedzinach nauki.

2 Josemaria Escriva y la Universidad, 108.

Jednym z celów UN jest również wymierna pomoc w udoskona
leniu linii produkcyjnych, technologii i rozwiązywaniu problemów
naukowych konkretnych sektorów gospodarki. W tym celu Uniwer
sytet Navarry nawiązał współprace z firmami oraz organizacjami
przemysłowymi, które finansując badania, maja możliwość korzysta
nia z ich rezultatów. W ten sposób już w roku akademickim 1964/65
powstało Centrum Badań Biologicznych Felix Huarte, Szkoła Inży
nierska UN podjeła współprace ze Stowarzyszeniem Przemysłowym
Navarry, a Wydział Medycyny z firmami farmaceutycznymi.
Priorytet badan na Uniwersytecie Navarry znajduje swój mate
rialny wyraz w podejmowanych inwestycjach w ciagu historii. Wśród
nich na czoło wysuwaja sie dwa projekty związane z medycyna: Kli
nika Uniwersytecka (CUN) oraz Centrum Badawcze Medycyny Sto
sowanej (CIMA).
Plasująca sie wysoko we wszystkich rankingach i posiadająca
światowa sławią Klinika Uniwersytecka jest liczącym sie w świecie
medycznym centrum walki z wieloma chorobami, zwłaszcza w zakre
sie onkologii3. Pierwsze kondygnacje kliniki zaczeły powstawać już
w 1961 r., pozwalając na umieszczenie jedynie 19 łó^ek dla pacjen
tów. Druga faza budowy, rozpoczeta w 1969 r., oznaczała zwiekszenie do 200 miejsc w klinice, a kolejne na przełomie lat osiemdziesią
tych i dziewiecdziesiatych (zakorlczone ostatecznie w 2005 r.) spra
wiły, że Klinika posiada renomowane oddziały z wielu zakresów
medycyny, pionierskie rozwiązania w zakresie troski o pacjenta (wpi
sanie rozwiazan architektonicznych w filozofie opieki nad pacjentem
i jego rodzina, system połączonych gabinetów lekarskich, najnowsze
technologie, zasady pobytu chorych etc.) oraz jasna opcje bioetyczna.
Wyróżnikiem Kliniki nie jest zaweżenie jej aktywności do badan
i dydaktyki, ale nieustanne postrzeganie jej zadan z punktu widzenia
pacjenta, respektowania jego godności. Każdy z pacjentów jest wy
jątkowy, jedyny i niepowtarzalny, dlatego wszystko w klinice dzieje
sie wokół niego i z uwagi na niego. Taki styl pracy, o inspiracji chrześ3 Departamentos y servicios médicos de la Clinica Universitaria : especialistas que
los integran, informacion de algunos aspectos o técnicas que desarrollan, Clinica U ni
versitaria, Pam plona 1987.

cijanskiej, polegający na szacunku do życia, wolności sumienia, kom
petencji i wartościach ogólnoludzkich, a także praca w ekipie inter
dyscyplinarnej sprawia, że klinika stawia na kreatywność, innowacyj
ność: oraz szybkie aplikowanie najnowszych badań do konkretnych
przypadków.
Wyrazem filozofii i ducha Uniwersytetu Nawarry jest rownież
bliskośc przestrzenna trzech głownych filarow medycyny: Wydziału
Medycznego i Uniwersyteckiej Szkoły Pielegniarstwa (dydaktyka),
Kliniki Uniwersyteckiej (praktyka) oraz Centrum Badawczego M e
dycyny Stosowanej (badania).
Zainaugurowana w 2004 r. CIMA jest owocem blisko 50-letniej
aktywności Wydziału Medycyny, Farmacji, Nauk Ścisłych UN oraz
Kliniki Uniwersyteckiej. Jej zadaniem jest przybliżenie podstawo
wych badarł do ich zastosowania klinicznego, ale rownież wspołpraca
z firmami farmaceutycznymi w zakresie biotechnologii i produkcji
preparatów leczniczych i diagnostycznych. Głownym zadaniem
CIMA jest wiec praca badawcza w zakresie poszukiwania sposobów
walki z chorobami dotychczas nieuleczalnymi, ktora realizuje sie
w czterech zasadniczych obszarach: terapii genetycznej i hepatologii,
kardiologii naczyniowej, neurologii oraz onkologii.

Interdyscyplinarność
Podstawowa misja uniwersytetu jest przygotowanie naukowe
i profesjonalne osob, ktore kompetentnie będa służyły później społeczenstwu4. Ma to swoje przełożenie na konkretny, odpowiednio przy
gotowany plan studiow, wykłady realizowane wedle rygorow meto
dologii, ktora stawia na rozwijanie umiejetności pracy w zespole, na
indywidualne studiowanie, przy wykorzystaniu najnowszych technik.
Interdyscyplinarność: ma swoje głebokie uzasadnienie w misji
uniwersytetu, która nakreślił św. Josemaria Escriva5. Wskazywał
4 Por. R. M edina, L os fines de la Universidad, w: L a educación personalizada en la
Universidad, s. 131-153.
5 Wypowiedzi Założyciela U niw ersytetu N awarry zostały zebrane w: Josemaria
Escrivà de Balaguer y la universidad, EU N SA , Pam plona 1993.

on, Ze uniwersytet nie może żyć odwrócony plecami do potrzeb spo
łeczeństwa, w ktorym sie znajduje, do jego niepokojów i bolączek.
Zadaniem uniwersytetu jest ożywiać uśpione siły, usuwać bariery,
które przeszkadzają we wzajemnym poznaniu, usuwać strach przed
przyszłością. Najskuteczniej uda sie osiągnąć ten cel, gdy podejmie
sie wyzwanie, aby pracować wspólnie6. „Uniwersytet - mówił za
łożyciel Opus Dei w jednym z przemówien El compromiso de la
verdad, 9.05.1974 - posiada jako swoja naczelna misje służbie lu
dziom, bycie fermentem społeczenstwa, w ktorym żyje: dlatego po
winien szukać prawdy we wszystkich dziedzinach, począwszy od Teo
logii, nauki wiary, wezwanej do rozważania prawd zawsze aktualnych
aż po inne nauki ducha i natury”. Bedac „wspólnym domem”, Uni
wersytet świadomie stawia nie na segmentacje każdej z dziedzin i jej
hermetyczne skupienie na sobie, ale na otwarcie i gotowość przybli
żania sie do prawdy z równych perspektyw i odsłon. W gruncie rzeczy
idea interdyscyplinarności wypływa z opcji na rzecz antropologii i jej
prymatu w studiach uniwersyteckich.
Jednym ze sposobów realizacji tej interdyscyplinarności w zakre
sie humanistyki jest projekt stworzenia swoistego Centrum Bada
wczego Humanistyki (na wzór CIMA z zakresu medycyny), które
skupiałoby badaczy z wielu krajów, równych dziedzin, pracując w czte
rech głównych liniach tematycznych.
Pierwsza z nich jest sztuka: w najbliższym czasie zostanie stwo
rzone Muzeum Uniwersyteckie, które udostepni wszystkim świato
wej sławy dzieła sztuki podarowane Uniwersytetowi Navarry przez
Marie Josefe H uarte (wśród których znajduje sie m.in. Mousquetaire
Pabla Picassa). Obok aktywności ściśle muzealnych Centrum Sztuki
Współczesnej bedzie inicjowac studia oraz badania o charakterze
akademickim poświecone zagadnieniom sztuki współczesnej. W ten
sposób Muzeum stanie sie platforma rozpowszechniania znajomości
sztuki i estetyki współczesnej miedzy specjalistami i wszystkimi za
interesowanymi.
6 F. Ponz, Reflexiones sobre el quehacer universitario: discursos y otras intervenciones como R ector de la U niversidad de N avarra (1966-79), Ediciones Universidad
de N avarra, Pam plona 1988.

Kolejne linie badawcze nowego Centrum Badawczego Humanis
tyki beda dotyczyć trzech nastepujacych kierunków:
1) Ubóstwo i Rozwój (odpowiedzialny za jego stworzenie bedzie
prof. Luis Ravina, były dziekan Wydziału Ekonomii i Przedsiebiorczości);
2) Rodzina, Edukacja i Społeczeiistwo;
3) Globalizacja, Prawa Człowieka oraz Wielokulturowośc.
Ambitne zadanie stojace przed nowym centrum wymagać bedzie
od profesorów UN przeznaczenia czasu na miedzynarodowe projek
ty z zakresu humanistyki, które w nowatorski sposób bedą zgłebiaś
zaproponowaną problematyki^.

Międzynarodowość
W samych zamierzeniach św. Josemarii Escrivy Uniwersytet Na
warry miał być uczelnia miedzynarodowa w wielorakim sensie tego
słowa. Uniwersalności uniwersytetu nie oznacza bowiem jedynie sze
rokiego wachlarza dziedzin, które sa zgłebiane i wyjaśniane. To także
kwestia takiego kształtowania społeczności akademickiej, aby odz
wierciedlała tendencje, mentalności, problemy oraz zapatrywania
całej ludzkości.
Strategia „umiedzynarodowienia” Uniwersytetu Nawarry opie
ra sie na kilku zasadniczych fundamentach, które zostały przewi
dziane na lata 2005-2015. Jednym z głównych założen jest wysoki
wskaźnik studentów spoza Hiszpanii w ogólnej liczbie alumnów.
W roku akademickim 2008/2009 miedzynarodowośc w liczbie stu
dentów kształtowała sie na poziomie 15% ogólnej liczby studentów,
która wyniosła - wraz z ośrodkami w Madrycie, Barcelonie oraz San
Sebastian - ok. 16.000 osób. Ambitnym planem Uniwersytetu jest
osiagniecie 25% studentów zagranicznych w ogólnej liczbie uczą
cych sie w UN.
D rugim filarem tak rozumianego procesu um iędzynarodowie
nia uniwersytetu jest zaangażowanie profesorów w różnych k ra
jów nie tylko w zakres badan, ale także w dydaktyką. Z każdym
rokiem równiez i te wskaźniki ida w gore, sprawiając, że bogactwo

kulturalne, językowe nauczycieli akademickich z całego świata jest
przekazywane studentom U niw ersytetu Nawarry. Niewatpliwie
w parze z tendencja do profilowania uniwersytetu, aby nabierał
rysów międzynarodowych, idzie nacisk na otwieranie kolejnych
kierunków dwujęzycznych, hiszparisko-angielskich. Już dziś przy
ciągają one studentów z wielu krajów swiata, ktorzy chętnie wy
bierają U N jako cel swoich staży w ram ach programów europej
skich typu Erasmus.
Miedzynarodowośc Uniwersytetu Nawarry wyraża sie w rownież
w zachetach kierowanych do studentów, aby w ramach swoich stu
diów mieli możliwość zdobycia doświadczenia w uczelniach i firmach
znajdujących sie poza Hiszpania. Chodzi o zdobycie przez studentów
szerszej perspektywy nie tylko w zakresie swoich studiów, ale rów
nież ubogacającego kontaktu z inna kultura, środowiskiem i mental
nością biznesowa. W ten sposób przygotowuje sie studentów do ot
warcia intelektualnego, myślenia w szerszych kategoriach i odkrycia
konieczności troski o własna tozsamośc jako elementu „wyróżniają
cego” każdego z nich.

Misja „użyźniania” serc i umysłów
Edukacja integralna studentów, według słów sw. Josemarii Escrivy, nie może ograniczać sie do technicznego przygotowania, ale
musi zostać uzupełniona formacja ludzka, kulturalna i duchowa.
Chodzi o realizacje owej „uniwersalności” uniwersytetu, który nie
przygotowuje do jednego, wybranego zadania, ale stawia studenta
wobec oczekiwafl całego społeczenstwa. Dlatego również kształcenie
musi - poza swoim jasnym profilem związanym z kierunkiem studiów
- posiadaś ten uniwersalny wymiar. Nie chodzi o jakiś jeden, kon
kretny model, który chciałoby sie narzucić wszystkim: dlatego Uni
wersytet Nawarry stawia na wolnośś.
Jest to praca związana z „użyźnianiem” serc i umysłów poprzez
stałe podnoszenie kwestii duchowych: chodzi o profesjonalistów
o szerokim umyśle, którzy jako prawdziwi eksperci w swoich obsza
rach potrafia oprzeć sie tendencjom do manipulowania, jasno prze

konani o hierarchii wartości7. Ewolucja społeczeństwa i postep tech
nologiczny moga doprowadzić do głebokich zmian w sposobie reali
zacji edukacji akademickiej, ale uniwersytet zawsze bedzie nosił na
sobie odpowiedzialność za - jak to wyraził J. H. Newmann - „dyscypline umysłu”. Polega ona na uczeniu poszukiwania prawdy, myśle
nia wedle rygorów naukowości, refleksji nad rzeczywistością wykra
czającej poza analize samych fenomenów.
Szczególnym czynnikiem budowania tej edukacji, na ktory wska
zywał sam św. Josemaria, jest klimat miejsca zakwaterowania dla
studentów znajdujących sie poza swoimi rodzinami. Niezwykła uwage przywiązuje sie do „Colegios Mayores” (Belagua, Mendaur, Goimendi, Aldaz, Goroabe, Olabidea i inne), ktore poprzez przemyśla
ny rozkład dnia i obowiazkow, a także organizowane życie kulturalne
(zapraszanie ciekawych tworcow, profesorów etc.), staraja sie po
moc, zwłaszcza młodym studentom, w wyrobieniu swoistego habitusu
studiowania.
Kwestie wymiaru religijnego w strukturze uniwersytetu tak oto
postrzegał założyciel Opus Dei: „Religia jest najwieksza rebelia czło
wieka, ktory nie chce żyś tak jak bestia i nie jest zadowolony - nie
zostaje zaspokojony - aż nie wejdzie w kontakt i pozna Stworzyciela:
nauka religii jest fundamentalna potrzeba. Człowiek, ktoremu bra
kuje wykształcenia religijnego nie jest w pełni wykształcony. Dlatego
religia powinna byś obecna na Uniwersytecie i powinno sie jej nauczaś na wyższym poziomie, naukowym, jako dobra Teologie. Uni
wersytet, na ktorym brakuje religii, to uniwersytet niekompletny:
ponieważ ignoruje fundamentalny wymiar, ktory nie usuwa - lecz
wymaga - wszystkich innych wymiarow”. Dlatego Założyciel chciał,
aby na wszystkich świeckich kierunkach proponowano studentom,
respektując wolnośc sumienia, wykłady poświecone teologii, antro
pologii chrześcijailskiej, etyki.

7 Por. F. Ponz, Principios fundacionales de la Universidad de Navarra, w:
O. D IA Z , F.R E Q U E N A , Josemaria Escrivà de Balaguer y los inicios de la Universi
dad de Navarra (1952-1960), EU N SA , Pam plona 2002, s. 79n.

Pryzmat kultury
Uczestnictwo profesorów w wydarzeniach akademickich nie tyl
ko z zakresu swojej dyscypliny, ale i w projektach interdyscyplinar
nych faworyzuje otwarcie intelektualne i dialog, zdobywanie swoistej
syntezy kulturalnej, na która składaja sie nauki naturalne, ale i du
chowe. Jest to w dużej mierze echo słów i zachet Pawła VI w Evangelii
nuntiandi do „ewangelizacji kultury”: „Zerwanie miedzy Ewangelia
i kulturą jest jednym z najwiekszych dramatów naszych czasów, pod
obnie jak był nim w innych”.
Dlatego Uniwersytet Nawarry przyjmując memento Pawła VI jest
uczelnia pielegnujaca talenty muzyczne, aktorskie, malarskie swoich
studentów, ale również sam poprzez specjalnie wydzielona jednostke, Servicio de actividades culturales, przygotowuje koncerty i wyda
rzenia artystyczne dla społeczności akademickiej. Wynika to z prze
świadczenia, że uniwersytet, stawiając nie tyle na wycinkowe kształ
towanie człowieka (z danej dziedziny nauki), ale integralne, dostrze
ga w kulturze sojusznika i środek do rozbudzania najgłebszych me
tafizycznych pytan o sens egzystencji.
W te linie „kursu na kulture” należy wpisać pionierskie inicjaty
wy utworzenia katedry Felix Huarte Estetyki i Sztuki Wspołczesnej,
która powstała w 1998 r. na mocy porozumienia miedzy Fundacja
Beaumont, Uniwersytetem Nawarry oraz Fundacja Uniwersytecka
Nawarry. Szczególna role odegrała również Katedra Dziedzictwa
i Sztuki Nawarryjskiej, która począwszy od 2005 r. zainicjowała już
szereg inicjatyw sprzyjających promowaniu znajomości sztuki i mo
numentalnych zabytków artystycznych Nawarry.
Niektóre aspekty „ducha” uniwersytetu
Zgodnie z duchem Opus Dei praca zawodowa jest postrzegana
jako działalność godna człowieka, która może stać sie dla niego środ
kiem do uświecenia8. Dlatego miłośc do pracy, która pragnie rozbu8 Por. P. R odrigez (red.), Mons. Josemaria Escrivà de Balaguery el Opus Dei: en el
50 aniversario de su fundación, Ediciones U niversidad de N avarra, Pam plona 1982.

dzac Uniwersytet Navarry, ma stać sie czytelnym świadectwem
pierwszeństwa człowieka nad rzeczami materialnymi, sposobem roz
woju własnej osobowości, wiezią jedności miedzy ludźmi i sposobem
na postep ludzkości. Dlatego Uniwersytet stawia na kształtowanie
i obecność „ducha pracy” jako klimatu odpowiedniego dla studiów.
Taki też wymiar ma szczególny akcent stawiany na czesty kontakt
profesora ze studentem (średnio 1 profesor przypada na 7 studen
tów), promocje porzadku i powagi, a wszystko po to, aby wyrabiaś
w młodym człowieku swoisty habitus, sprawnośc dobrej pracy, która
znajdzie swoje przełożenie w późniejszej pracy zawodowej.
Sprzyja temu również inny ważny wymiar duchowy, na który
kładł nacisk Założyciel: korporacja uniwersytecka ma stanowić rodzine, w ktorej wszyscy powinni być szanowani, rozumiani i docenia
ni. Chodzi o klimat pewnej naturalności, w ktorej może wzrastać
klimat optymizmu i czystej radości. Rodzi to szacunek do równych
gustów i upodobań, róznic kulturalnych, religijnych, społecznych,
których nie chce sie nigdy pokonywaś, ale do ktorych chce sie przekonywaś. Uniwersytet to przestrzeń, w ktorej przygotowuje sie do
dawania odpowiedzi na nurtujace społeczenstwo pytania, intelek
tualny poligon, który uczy wspólnego życia w pokoju9. Warunkiem
i podstawa tego klimatu jest nieustanne odwoływanie sie do mental
ności służby drugiemu człowiekowi, wrażliwości na jego potrzeby a służba w przyszłości dla społeczeristwa zależy w dużej mierze od
dobrego, profesjonalnego przygotowania.
Troska o „małe sprawy”, o uświecanie każdej pracy na uniwer
sytecie to inny z fundamentalnych profili UN. Zarówno troska o as
pekt materialny, aby budynki, sprzety, wyrajały skromnośc nakła
dów finansowych, ale jednocześnie wysoka jakośc estetyczna i funkcjonalnoćć.
Jak zauważył Jan Paweł II, „życie uniwersyteckie polega na po
szukiwaniu prawdy i bezinteresownym jej przekazywaniu”10. Dla
społeczności Uniwersytetu Nawarry sa to słowa zasadnicze, uzmysła
9 Por. J. Illanes (red.), L a vocaciôn cristiana : reflexiones sobre la catequesis de
Mons. Escrivà de Balaguer, Palabra, M adrid 1975, s. 50.
10 Jan Paw eł II, E x corde Ecclesiae, n r 2.

wiające jednocześnie, że misję uczelni realizuja zarówno profesoro
wie, jak i studenci, nie zapominajac przy tym o absolwentach, z myśla
o ktorych UN prowadzi jeden z najlepszych w Hiszpanii programów
Alum ni Navarrenses11. Podtrzymywanie tej wiezi z dawnymi studen
tami, ktorzy pracuja na wielu równych odcinkach życia społecznego,
niejednokrotnie finansowo wspierając uczelnie (fundując m.in. sty
pendia „Alumni”), to kolejny dowod na to, że apostolat intelektu nie
ogranicza sie do czasu zdobywania wiedzy, ale jest to proces, który
naznacza całe życie człowieka12.

The University and the Intellectual Apostolate
Summary

The article presents a peculiar mission of the University of Navarra an ambitious program carried out for over 50 years, outlined by its foun
der - St. Josemaria Escriva, a program which reflects a logic of the thin
king and the work, whose primary objective is to sanctify by working in
the world. It deserves a special attention on account of its „interdiscipli
narity” (in the sciences and the humanities) as its own feature of projects
implemented by the UN, its internationalization, and such modeling of
the culture, which reflects the authentic values.

11 U niversidad de N avarra, A lum ni: guia de servicios & bénéficias, Servicio de
Publicaciones U niversidad de N avarra, Pam plona 2004.
12 A m igos de la Universidad de Navarra: com prometidos con el progreso de la
sociedad, Asociacion de Amigos de la U niversidad de N avarra, 2003.

