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Szanowna Pani  

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL 

Dziekan Wydziału Filozoficznego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II 
 

 

Wspólnota Akademii Ignatianum w Krakowie ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci  

ks. prof. Józefa Herbuta, wieloletniego pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

kierownika Katedry Metodologii Filozofii oraz współtwórcy lubelskiej szkoły filozoficznej.  

Odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu; wybitny metodolog filozofii, uczeń ks. prof. 

Stanisława Kamińskiego, o. Profesora M. A. Krąpca i Pani Profesor Izydory Dąmbskiej. Swoim 

życiem naukowym, Ks. Profesor Józef Herbut zapisał piękne karty historii filozofii w Polsce. Był 

wytrawnym i cenionym znawcą filozofii klasycznej, którą rozwijał w dialogu z filozofią współczesną. 

Jako pierwszy w Polsce zainicjowała badania nad tomizmem transcendentalnym i zastosowaniem 

metody transcendentalnej do metafizyki. Całe swoje życie naukowe poświęcił krzewieniu kultury 

logicznej i metodologicznej. Dzięki jego książkom i artykułom wszyscy mogliśmy się uczyć jak 

wielką rolę w filozofii odgrywa dbałość o precyzję wypowiedzi i sposób uzasadnia przedkładanych 

tez. W pięknym i pełnym precyzji języku potrafił pisać o sprawach trudnych i skomplikowanych  

z zakresu metodologii i logiki. Również i w gronie pracowników Instytutu Filozofii naszej Akademii, 

zwłaszcza w Katedrze Logiki i Teorii Poznania, rozwijane jest podejście do uprawiania filozofii, które 

proponował w swoich pracach Ksiądz Profesor.   

Żegnamy dziś wybitnego metodologa, wychowawcę wielu pokoleń studentów duchownych  

i świeckich. Dziękujemy za Jego wkład w rozwój nauki w Polsce, który kształtował, kształtuje i, 

żywimy nadzieję, że będzie kształtował, umysły i serca kolejnych pokoleń studentów oraz nauczycieli 

akademickich w Polsce.  

Wspólnota Akademii Ignatianum w Krakowie dziękuje Panu Bogu za piękne i dobre życie Ks. 

Profesora Józefa Herbuta. Zawierzamy Jego życie naznaczone tak wieloma troskami i osobistymi 

cierpieniami Dobremu i Miłosiernemu Ojcu. Wierzymy, że śmierć jest tylko ważnym etapem w 

drodze do pełni życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest tylko przejściowa, dlatego ufamy, że 

spotkamy ponownie Księdza Profesora w Domu Naszego Ojca.  

 

Z modlitwą 

 

 
             dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK 

             Dziekan  Wydziału  Filozoficznego   

                                                                                        Akademii  Ignatianum  w  Krakowie 


