LIST PRODZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGII KUL
DRA HAB. IRENEUSZA LEDWONIA OFM, PROF. KUL

W osobie Ojca Profesora Hugolina Langkammera oddajemy dzisiaj szacunek Jubilatowi, który, be˛ dac
˛ mocnym, przeżył opisywane przez Psalmiste˛ 80
lat. Wie˛ kszość z tych lat, podobnie jak to jest napisane w Psalmie 90, rzeczywiście stanowił trud, chociaż patrzac
˛ z perspektywy dorobku Ojca Profesora,
z pewnościa˛ nie marność. Można raczej mówić o madrości
˛
serca, która˛ osia˛
gaja˛ umiejacy
˛ liczyć swoje dni.
O. Hugolin Langkammer urodził sie˛ w Bytomiu-Bobrku na Górnym Ślas˛
ku. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na lata II wojny światowej i powojenny okres stalinowskich represji. Trudne miejsce, trudny czas. Po zdanym
w 1949 r. egzaminie dojrzałości wybór równie niełatwej drogi życiowej:
Zakonu Franciszkanów w Prowincji św. Jadwigi. Po odbyciu nowicjatu
w klasztorze w Borkach Wielkich, 16 czerwca 1951 r. br. Hugolin Langkammer złożył pierwsze śluby zakonne, zaś śluby wieczyste 1 sierpnia 1954 r.;
18 grudnia 1955 r. w Cze˛ stochowie został wyświe˛ cony na kapłana. W tamtym
czasie stalinowskiej nocy wybranie takiej ścieżki wymagało naprawde˛ nie
lada odwagi i niemałego poświe˛ cenia. Na szcze˛ ście Ojcu Hugolinowi nigdy
nie brakowało ani odwagi, ani determinacji, ani pracowitości. Już w roku
1961 obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozprawe˛ doktorska˛
i po wypełnionych wysiłkiem naukowym kolejnych sześciu latach 1 października 1967 r. rozpoczał
˛ prace˛ naukowo-dydaktyczna˛ na naszej Uczelni. Kontynuował ja˛ przez 38 lat, aż do przejścia na emeryture˛ w 2005 r. W 1969 r.
habilitował sie˛ , w 1975 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego
KUL, a w 1982 r. tytuł naukowy profesora. Od roku 1977 przewodził Lubelskiej Szkole Biblijnej, przekształconej w 1983 r. w Instytut Nauk Biblijnych
KUL. Pracowitość, ślaska
˛
„akuratność” i dyscyplina wewne˛ trzna sprawiały,
że Ojciec Profesor potrafił łaczyć
˛
prace˛ naukowo-dydaktyczna˛ z funkcjami
administracyjnymi, bez uszczerbku dla żadnej z tych dziedzin. W latach
1975-1985 sprawował funkcje˛ prodziekana Wydziału Teologii KUL, a w latach 1987-1993 był dziekanem tegoż Wydziału. Pamie˛ tamy te trudne czasy
zbliżajacego
˛
sie˛ przełomu i naste˛ pujacej
˛
po nim transformacji ustrojowej,
kiedy z dnia na dzień pieniadz
˛ tracił na wartości, a szkolnictwo wyższe sie˛
komercjalizowało. Kierowanie Wydziałem, który z definicji był niekomercyjny, stanowiło niełatwe zadanie. Głe˛ boko franciszkański w swojej genezie
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sposób podchodzenia do rzeczywistości, który zawsze prezentował Ojciec
Hugolin, człowiek z jednej strony pełen radości i zapału, a z drugiej pracowity i zaangażowany, także w tym przypadku zapewnił mu pomyślność, uznanie
współpracowników i wdzie˛ czność uczniów.
Ojciec Profesor Hugolin Langkammer jest autorem 80 ksiażek,
˛
pisanych
także w je˛ zykach obcych, oraz ponad 500 rozpraw i artykułów. Nawet jako
profesor emerytowany wciaż
˛ pracuje twórczo i dynamicznie. Wypromował 55
doktorów i ponad 300 magistrów. Jest recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Analiza jego licznych prac naukowych
ukazuje Ojca Hugolina jako wybitnego teologa i egzegete˛ , łacz
˛ acego
˛
prace˛
nad Starym i Nowym Testamentem, literatura˛ apokryficzna˛ oraz gnostycyzmem. Wielka˛ Jego pasja˛ jest gra na organach. Radość obcowania z pie˛ knem muzyki, jako tworem ludzkiego geniuszu i jednocześnie sposobem chwalenia Najwyższego, dobrze definiuje franciszkańskie podejście Ojca Profesora
do życia.
Przepełnieni radościa˛ i wdzie˛ cznościa˛ za wszystkie lata wyte˛ żonej pracy
na rzecz Wydziału Teologii z całego serca gratulujemy tak wspaniałego Jubileuszu. Niech wyrazem wszystkich dobrych myśli i życzeń pozostana˛ słowa
przywołanego już Psalmu 90:
Nasyć nas z rana swoja˛ łaskawościa,
˛
Abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli sie˛ radować i cieszyć.
Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś,
I lat, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże sie˛ Twe dzieło,
A chwała Twoja nad ich synami!

Ad multos plurimosque annos!
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