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MĄDROŚĆ PRAWDZIWA

Mędrzec Syracydes, pisząc na temat mądrości uczonych w Piśmie, zestawił 
ich wysiłki z pracą rzemieślników i na koniec zauważył: „Inaczej rzecz się ma 
z tym, który duszę przykłada do rozważania Prawa Najwyższego. Badać on 
będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom. 
Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypo-
wieści; wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie za-
gadkami przypowieści. Dostojnikom będzie oddawał usługi i pokaże się przed 
panującymi” (Syr 39, 1-4a).

Pochylając się nad tymi słowami, zauważamy, że charakteryzują one ludzi 
wybitnych, którzy całe swoje życie, każdą jego chwilę poświęcili zgłębianiu 
słowa Bożego i przez to zdobyli szczególny autorytet u sobie współczesnych, 
także dostojników i władców. Jednym z nich jest niewątpliwie nestor wrocław-
skiej biblistyki, o. prof. Hugolin Langkammer, którego życiorys jest tak boga-
ty, że trudno jest zaprezentować go w pełni w tym krótkim wstępie. Przypo-
mnijmy jedynie, że Ojciec Profesor urodził się Bobrku na Górnym Śląsku i od 
pierwszych chwil swojego życia wyrastał w atmosferze głębokiej wiary swoich 
rodziców. Tajniki mądrości zdobywał w szkole, a od 1950 r., jako wierny syn 
św. Franciszka w Zakonie Braci Mniejszych. Jest doktorem teologii i dokto-
rem nauk biblijnych. Od 1967 r. był profesorem na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Niemal od tego momentu był i jest związany ze środowiskiem na-
ukowym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego zasługi dla 
naszego środowiska akademickiego są tak wielkie, że nie sposób ich wszystkich 
wyliczyć. Wystarczy wspomnieć, że był on promotorem prac naukowych wielu 
obecnych profesorów i wykładowców naszej Uczelni.

Osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin oraz sześćdziesiąta rocznica przy-
jęcia święceń kapłańskich przez o. prof. Hugolina Langkammera jest dla nas 
dobrą okazją, aby zadedykować mu ten zeszyt „Wrocławskiego Przeglądu Teo-
logicznego”. Znalazły się w niej liczne artykuły uczniów, współpracowników 
i przyjaciół Czcigodnego Jubilata. Z natury rzeczy, przeważają w nim prace 
poświęcone Pismu Świętemu. Na drugim miejscu znalazły się opracowania 
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z zakresu teologii dogmatycznej, która przecież pozostaje w ścisłym związku 
z owocami badań biblijnych. Nie brak w nim również rozpraw historycznych. 
Swój wkład w tę swoistą Księgę Jubileuszową wnieśli również pastoraliści. 
Jako, że nasze czasopismo ma charakter naukowy, dlatego też na końcu ni-
niejszego numeru zamieściliśmy również sprawozdania, omówienia i recenzje. 
Pragniemy, aby zaprezentowane owoce pracy naukowej ludzi ze środowiska 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz wielu przyjaciół Ojca 
Profesora, były hołdem złożonym człowiekowi, który zawsze był, jest i pozo-
stanie mistrzem w podejściu do Ksiąg Świętych Starego i Nowego Testamentu, 
a dla nas niedoścignionym wzorem metodologa, badacza, naukowca i biblisty.

Ojciec Profesor Hugolin Langkammer zawsze imponował nie tylko swoją 
wybitną wiedzą, lecz także umiejętnością dzielenia się nią ze swoimi ucznia-
mi. Jesteśmy wciąż pod wrażeniem niezwykłej żywości umysłu Czcigodnego 
Jubilata. Pozwalam sobie życzyć, w imieniu całego środowiska naukowego 
związanego z Metropolią Wrocławską, a szczególnie z „Wrocławskim Przeglą-
dem Teologicznym”, które pragnie uhonorować Czcigodnego Ojca Profesora 
tą Księgą Jubileuszową, aby na nim realizowały się słowa błogosławieństwa 
Aaronowego: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni ob-
licze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).
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