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Tomasz Rudowski1

Epitafium ku Czci Zmarłego Profesora Wiktora Zdorowienko

An Epitaph to Honor Late Professor Wiktor Zdorowienko

W ostatnim słowie po nieodżałowanym Profesorze Wiktorze Zdoro-
wience pragnę powiedzieć społeczności akademickiej w imieniu własnym
i Uniwersytetu Warszawskiego, że odszedł od nas wybitny kulturolog Uni-
wersytetu w Drohobyczu. Z okresu naszej współpracy uniwersyteckiej za-
padły mi w pamięci nasze spotkania w Drohobyczu nacechowane wymia-
ną poglądów z dziedziny kulturologii w węższym i szerszym zakresie,
zdominowane zagadnieniami stosunków międzyludzkich, w tym strukturą
świadomości oraz teorii wychowania. W Jego książkach i bardzo licznych
opracowaniach naukowych treści zawierają poszerzone oraz pogłębione
analizy pojęć i kategorii dotyczących między innymi podstawowych anty-
nomii znaczących dla życia każdego człowieka we wszystkich fazach jego
rozwoju.

Wiktora poznałem w połowie pierwszej dekady XXI w. Ówczesne
władze Uniwersytetu w Drohobyczu stworzyły okazję, czy raczej warun-
ki, do zawiązania i zarazem kontynuacji współpracy między naszymi uni-
wersytetami. Szczególnie udostępniły sale konferencyjne oraz umożliwiły
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publikacje uczonym głoszącym swoje teorie, koncepcje i wyniki badań na
łamach czasopism i książek należących do wydawnictw uniwersytetów na
Ukrainie.

Z rozmów i prac naukowych pisanych przez Profesora nabrałem prze-
konania, że Profesor Zdorowienko wraz ze swoją małżonką Walentyną
należą do ludzi skromnych, pełnych pokory, uroku osobistego, ale także
szczerości, prawości i wiary w przyszłość, w tym rozwój duchowy czło-
wieka jako istoty społecznej. Podczas spotkań konferencyjnych i pokon-
ferencyjnych odniosłem wrażenie, że otaczają się oni ludźmi zaufanymi,
potrafiącymi nadać właściwy sens określonym ideom współżycia społecz-
nego. Indywidualnie Profesor należał do osób koleżeńskich, służył pomo-
cą i radą. Z Jego opiniami liczyli się psychologowie i pedagodzy. Przy-
znam, że do tej grupy osób sam należałem. Pomimo że w ostatniej Jego
drodze zabrakło mnie, byłem fizycznie nieobecny, to pozostaje On w mo-
jej pamięci jako człowiek i uczony spolegliwy, walczący o ideały nadające
życiu każdego z nas sens. Ze spotkań w Drohobyczu zapadły mi w pamięć
pewne zdarzenia, fakty. Jako postać otwarta na współpracę międzynarodo-
wą Profesor był współorganizatorem wielu konferencji o znaczącej randze
naukowej. Na konferencjach byli obecni profesorowie, doktorzy, adiunk-
ci i studenci nie tylko z Ukrainy, ale także wielu krajów i narodowości.
Podczas spotkań dochodziło do wymiany myśli, poglądów stanowisk na
temat sztuki, metod badań zachowań twórczych sięgających świadomości
człowieka w jego licznych uwarunkowaniach psychospołecznych i kultu-
rowych. Bliskie naszym narodowym, tj. Ukrainy i Polski, uwarunkowania
znalazły odzwierciedlenie na międzynarodowych konferencjach poświę-
conych edukacji plastycznej, a także twórczości Brunona Schulza. Innym
przykładem może być fakt, że w czasie, gdy składana była przeze mnie
książka do druku pt. „Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psy-
chologicznym”, zamieściłem w niej wykład Profesora będący inspiracją
i zachętą do opracowania narzędzia pomiaru koherencji świadomości, my-
ślenia i duchowości arteterapeutów z przygotowaniem psycho-socjo-peda-
gogicznym. Dziś nazwałbym to „narzędziem do pomiaru kwantowej świa-
domości lokalnej i zbiorowej osób zajmujących się terapią przez sztukę”.

Pamiętam, że po jednej z wielu konferencji dla studentów studiów
doktoranckich, w których uczestniczyłem w Drohobyczu, zgłosiła się do
mnie doktorantka z Uniwersytetu w Drohobyczu zainteresowana pracą nad
doktoratem pod moją opieką naukową. Los tak jednak chciał, że to spotka-
nie było pierwszym i ostatnim. Różne przychodziły mi do głowy powody
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zrezygnowania z jej deklaracji. Dziś, tak sobie myślę, że gdybyśmy się
spotkali w innym klimacie uwarunkowań społeczno-politycznych, miała-
by większe pole do prowadzenia badań nad sztuką w kontekście psychoso-
cjologii kwantowej. Ponieważ tematyka dotyczy spraw trudnych, wymaga-
jących odwagi i determinacji w podjęciu decyzji, zapewne, a nawet jestem
przekonany, że w tej sprawie dodałby jej otuchy Profesor Zdorowienko.

Wielką jest stratą dla współczesnej nauki odejście Profesora głoszą-
cego poglądy dotyczące spraw z pogranicza dyscyplin należących do sztu-
ki, estetyki i etyki. Dyscypliny te odzwierciedlają bowiem zachowania
ludzkie wskazujące na związki przyczynowo-skutkowe, u podłoża których
ma miejsce świadomość kwantowa w szerokim tego słowa znaczeniu. Pro-
fesor był przekonany, że nauka idzie do przodu, dzięki niej, w tym pa-
nujących praw przyrody, bardziej i dogłębniej można uwiarygodnić sens
istnienia człowieka afirmującego życie.

W słowie pożegnalnym chciałbym jeszcze wyrazić hołd i cześć Jego
pamięci. Przyznam się, że pisząc te słowa, odnoszę wrażenie (czuję), że
jest wśród nas — zgodnie z teorią kwantową — fizyczną formą światła
bliżej nam nieokreśloną. Pozostawił w nas smutek i żal, ale także nadzie-
ję, że wypracowane przez nas wspólnie idee pozwolą nadal rozwijać się
ludziom społecznie użytecznym.

Profesorze, Przyjacielu społeczności akademickiej, jesteśmy dumni
i zarazem przekonani, że znajdziesz bardzo wielu kontynuatorów swoich
idei, koncepcji z obszaru kulturologii osadzonych w prawach etyki, psy-
chologii i socjologii. Dzięki odkrytym prawom zapewne zostanie wyja-
śnionych wiele interesujących zjawisk zachowań ludzkich, które mogą być
kluczem do prawdy zawartej w tajemnicy istnienia. Zapewniamy Ciebie,
Profesorze, że warto było żyć i pracować dla zgłębiania tej prawdy choć
w małej cząstce.

Żegnaj, Przyjacielu!

Warszawa-Stara Miłosna, 17.06.2017 r.


