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SPRAWOZDANIA
MIECZYSŁAW G OGACZ
LAUDACJA SKIEROWANA
DO KS. BPA PROF. DR HAB. BOHDANA BEJZE
Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA SAKRY BISKUPIEJ
I 25-LECIA ZAJĘĆ NAUKOWYCH W ATK
WYGŁOSZONA NA POSIEDZENIU RADY WYDZIAŁU
FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ATK W DNIU 6.X.1988 R.
Ks. bp prof, dr hab. Bohdan Bejze 25 lat temu przyjął sakrę biskupią
i 25 lat temu podjął zajęcia naukowe w ATK. Obydwa te wydarzenia
miały m iejsce w roku 1963. Dziś więc, w roku 1988, obchodzimy pod
wójny jubileusz. Jest on okazją, aby patrząc na działalność kapłańską
i uniwersytecką Księdza Biskupa, na treść Jego w łasnych publikacji
i redagowanych przez Niego serii wydawniczych, stwierdzić zgodnie
z faktami i z wdzięcznością, że Ksiądz Biskup przybliża nam Prawdę
pełniąc w sw oistej harmonii sw e powołanie nauczyciela wiary jako bi
skup i powołanie pracownika naukowego jako profesor.
Dodajmy, że temu podwójnemu jubileuszowi: 25-lecie sakry bisku
piej i 25-lecia zajęć naukowych w ATK, towarzyszą ponadto trzy inne
jubileusze: 35-lecie kapłaństwa, 30-lecie podjęcia w ykładów w Sem ina
rium Duchownym w Łodzi i 15-lecie stanowiska docenta, a więc sam o
dzielnego pracownika naukowego w ATK. Rok temu obchodziliśmy
20-lecie redagowanej przez Księdza Biskupa serii wydawniczej W nurcie
zagadnień posoborowych, wyróżnionej nagrodą Ładu.
Wszystkie te jubileusze to znaki nieustannego ukazywania i przybli
żania przez Księdza Biskupa nam wszystkim wprost Boga, w łaściw a
w Ludzie Bożym rola chrześcijanina i uczonego wiernego prawdzie,
rola owocująca „pokojem na ziem i”. Jubileusze te to zarazem zaprasza
nie nas wszystkich do uzyskiwania poziomu życia na miarę osób, pre
zentowanych W nurcie zagadnień posoborowych i w łaśnie okazja do
wyrażenia Księdzu Biskupowi wdzięczności i gratulacji.
Z tym i jubileuszami wiązałbym, wydaną w ATK w r. 1986. książkę
Księdza Biskupa pt. O chrześcijańską współczesność. Wiązałbym tę
książkę jako obraz działalności intelektualnej Księdza Biskupa, jako
portret osobowści biskupa i profesora. Rysowanie takiego obrazu lub
portretu usprawiedliwia ta laudacja, kierowana do Księdza Biskupa.
Nawiązując do ogłoszonej przeze m nie recenzji tej książki, chciałbym
uwyraźnić myśl, że w stanowiących książkę lekko podanych ujęciach
jest ukazywany żywy Kościół i człowiek z punktu widzenia wydarzeń
religijnych, teologicznych i filozoficznych w X X wieku. Jest to więc
książka o najnowszych dziejach katolicyzmu i kultury katolickiej w jej
filozoficznym i teologicznym aspekcie. Dokumentuje te dzieje i jest ich
świadectwem. Zarazem ta książka jest wprost lekcją umiłowania tem a

tów, podjętych właśnie w aspektach, dostępnych filozofow i i biskupowi.
Trzeba tu dodać, że skupia naszą uwagę nie tylko seria W nurcie
zagadnień posoborowych i nie tylko książka O chrześcijańską współ
czesność. Ksiądz Biskup już od 25-ciu lat uczy nas filozofii Boga. P a
trzymy także na tę działalność.
W publikacjach do czasu uzyskania doktoratu Ksiądz Biskup naśw ie
tlał problemy filozofii Boga treścią ważnych w tej dziedzinie ksią
żek.
W publikacjach do czasu kolokwium habilitacyjnego nawiązując do
aktualnego w św iecie stanu wykładanej wiedzy o Bogu, poznanej
z przeprowadzonych ankiet, ukazywał w Polsce problem analogii w m e
tafizycznym poznaniu Boga, problem istnienia i istoty Boga, ponadto
problem duszy i problem człowieka. Uwyraźniał tem aty sporne w teodycei i potrzebę zespołowych badań w zakresie filozofi Boga.
W publikacjach do czasu uzyskania tytułu naukowego profesora na
dzwyczajnego i do chwili obecnej Ksiądz Biskup coraz wyraźniej i czę
ściej proponuje nowe naświetlenia tem atów teodycealnych. Proponuje
przede w szystkim odróżnienie filozoficznego dochodzenia do twierdzeń
o Bogu od samego wykładu problemu Boga. Ten wykład, budowany
dziś z zagadnień języka, z problemów teorii przeżyć religijnych i te 
matu Opatrzności, nie może zarazem stanowić sposobu uzyskiwania
twierdzeń o Bogu i ich dowodzenia. Ksiądz Biskup proponuje także, by
ujmować filozofię Boga jako zespół wniosków metafizyki, by' więc w ią 
zać problem Boga z problemem bytu, a samo istnienie Boga rozw a
żać w św ietle istoty Boga. Rozumienie bytu wyznacza rozumienie isto
ty Boga, a od rozumienia bytu i istoty Boga zależy rozumienie istn ie
nia Boga, który według tej filozofii jest w swej istocie Samoistnym
Istnieniem.
Wszystkich nas ponadto Ksiądz Biskup mobilizuje do wypowiedzi
pisem nych na tem aty sporne i zarazem ważne w m etafizyce, teodycei,
antropologii flozoficznej. I te nasze wypowiedzi publikuje w redagowa
nych przez siebie seriach wydawniczych. Te serie są nie tylko bogatą
prezentacją ważnych w filozofii tem atów, lecz także dokumentacją życia
intelektualnego w ielu polskich środowisk katolickich, protokołem kultu
ry katolickiej w Polsce.
W dniu oficjalnych gratulacji m usimy powiedzieć, że Ksiądz Biskup,
profesor Bohdan Bejze, pełni w kulturze polskiej, głównie w jej nurtach
chrześcijańskich, a także w tych nurtach w św iecie, ważną rolę inspi
ratora refleksji filozofów nad poważnymi i podstawowym i zagadnie
niami filozofii, rolę właśnie profesora, który skłania do podjęcia w y 
siłku intelektualnego w zakresie tematów, potrzebnych filozofii i lu 
dziom. Służy zarazem filozofii i ludziom przez kompetentne naświetlanie
tem atów teodycealnych, przez kształtowanie koncepcji teodycei i jej w y 
kładu, przez jasne i trafne ujęcia światow ych sporów filozoficznych.
Nie zamyka się w swej pracowni. Przebywa wśród osób.
Jest także wśród nas na Radzie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
ATK jako członek tej Rady i nasz Kolega.
Z prawdziwą radością składam Księdzu Biskupowi i Profesorowi gra
tulacje z okazji dotychczasowych osiągnięć oraz życzenia ad multos
annos.

