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18 maja 2015 r. WydziaR Filozofii KUL oraz Sekcja Filozoficzna WykRadowców 

Uczelni Katolickich w Polsce przy Konferencji Episkopatu Polski zorganizowaRa 

konferencj] „Filozofia na uczelniach katolickich: Metafizyka i filozofia Boga”. Wy-

darzenie to byRo kontynuacj_ corocznych spotka`, które od szeregu lat gromadz_ na 

KUL osoby zainteresowane dydaktyk_ poszczególnych dyscyplin filozoficznych. Po-

przednie konferencje poawi]cone byRy problematyce nauczania antropologii, filozofii 

religii, filozofii przyrody, epistemologii i etyki. PokRosiem kabdej z nich jest, 

opublikowany pod redakcj_ ks. prof. StanisRawa Janeczka w serii wydawniczej 

Dydaktyka filozofii, obszerny tom zawieraj_cy wypowiedzi specjalistów, którzy wzi]-

li udziaR w tych spotkaniach (t. 1: Antropologia, 2010; t. 2: Filozofia religii, 2012; 

t. 3: Filozofia przyrody, 2013; t. 4: Epistemologia, 2015). 

Tegoroczna konferencja wi_zaRa si] z 95. rocznic_ urodzin Karola WojtyRy –

papieba Jana PawRa II, wieloletniego pracownika WydziaRu Filozofii naszego Uni-

wersytetu, a obecnie jego patrona, nie mogRo zatem zabrakn_i akcentu upami]t-

niaj_cego t] wybitn_ postai. PojawiR si] on jub w pierwszej cz]aci spotkania, któr_ 

stanowiR prowadzony przez prof. Agnieszk] Lekk_-Kowalik przedpoRudniowy panel 

zatytuRowany Dziedzictwo mistrzów. Od Stefana Swie<awskiego do Karola Wojty@y 

i Mieczys@awa KrBpca. Koncepcji filozofii Karola WojtyRy poawi]ciR swoje wyst_-

pienie prof. Andrzej PóRtawski, podkrealaj_c charakterystyczne dla Autora Osoby 

i czynu nastawienie na jródRowe dotarcie do badanego przedmiotu, które ujawniRo si] 

jub w jego rozprawie doktorskiej, dotycz_cej problemu wiary u aw. Jana od Krzyba. 
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Prelegent przypomniaR teb, be zasadnicz_ lini_ intelektualnych poszukiwa` WojtyRy 

byRo odnajdywanie tego, co w czRowieku nieredukowalne do kosmosu. To wRaanie 

zadecydowaRo, be korzystaj_c z dwu klasycznych antropologii: nastawionej na 

badanie ludzkiego wn]trza tradycji plato`sko-augusty`skiej i daj_cego przewag] 

aspektowi kosmicznemu personalizmu aw. Tomasza z Akwinu, za punkt wyjacia swo-

jej refleksji przyj_R czyn osoby, uwzgl]dniaj_c przebycie etyczne i nawi_zuj_c w ten 

sposób do myali Biskupa Hippony. Maj_ce swoj_ genez] w myali Arystotelesa uj]cie 

czRowieka w kategoriach kosmicznych, rozwijane przez Doktora Anielskiego, do-

magaRo si] uzupeRnienia, którego – jak wiadomo – WojtyRa dokonaR odwoRuj_c si] 

do fenomenologii. 

W skoncentrowanej na koncepcji filozofii przyszRego papieba wypowiedzi prof. 

PóRtawskiego w ciekawy sposób wybrzmiaR, wpisany w zasadnicz_ problematyk] 

caRego cyklu konferencji, wymiar dydaktyczno-wychowawczy. W tej optyce prelegent 

podkrealiR, be WojtyRa apelowaR, by odkrywaj_c prawd] o czRowieku, ujmowai w nim 

to, co najgR]bsze. W tym teb kontekacie zwróciR uwag], jak wielkie znaczenie, zwRa-

szcza dla ludzi mRodych, ma podkrealany przez WojtyR] normatywny charakter etyki, 

formuRuj_cej obiektywne kryteria odróbniania dobra i zRa, które mog_ byi byciowym 

drogowskazem. Z dydaktycznym aspektem korespondowaR wreszcie podkrealony 

przez PóRtawskiego fakt, be filozofia WojtyRy jest przykRadem, jak po mistrzowsku 

znaleji i postawii problem filozoficzny. 

Zainteresowany w_tkami dydaktyki filozofii sRuchacz mógR znaleji bardzo cenne 

dopeRnienie w przygotowanej na t] okazj] multimedialnej wypowiedzi prof. WRady-

sRawa Stróbewskiego poawi]conej sylwetce Stefana Swiebawskiego, którego 11 rocz-

nica amierci przypadRa w dniu obrad konferencji. Prof. Stróbewski ukazaR zaanga-

bowanie S. Swiebawskiego w dzieRo reform KoacioRa na Soborze Watyka`skim II, 

gdzie byR awieckim audytorem. PodkrealiR takbe jego barliwy, ale krytyczny patrio-

tyzm. Nade wszystko wskazaR jego aktywnoai naukow_ i wychowawcz_ rol] w dziele 

ksztaRtowania mRodych osobowoaci poprzez bezpoarednie oddziaRywanie w relacji 

mistrz–ucze`. PrzypomniaR równieb postulaty S. Swiebawskiego w zakresie metodo-

logii historii filozofii, b]d_ce efektem jego wieloletniej aktywnoaci badawczej i nau-

czycielskiej. Warto dodai, be do jego zasRug zarówno dla dydaktyki, jak i bada` 

prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL zalicza si] równieb wprowadzenie do tego 

arodowiska w 1952 r. o. MieczysRawa A. Kr_pca, a w 1954 r. ks. Karola WojtyRy. Nic 

dziwnego, be te wielkie postacie przywoRali R_cznie organizatorzy konferencji. 

Dziesi]i dni wczeaniej przypadRa jub 7. rocznica amierci o. prof. M.A. Kr_pca, 

któremu panelow_ wypowiedj poawi]ciR ks. prof. Andrzej Maryniarczyk. Zaprezen-

towana w tym wyst_pieniu koncepcja metafizyki wspóRtwórcy Lubelskiej SzkoRy 

Filozoficznej miaRa sRubyi uzasadnieniu tezy, be jako metafizyk zajmuje on wyj_tko-

we miejsce dziejach polskiej filozofii. Zdaniem ucznia i nast]pcy o. Kr_pca przy-

wróciR on pierwotne jej rozumienie – jako pewnej sprawnoaci poznawczej polegaj_cej 

na umiej]tnoaci czytania rzeczywistoaci; na nowo wskazywaR teb jej wRaaciwy przed-
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miot, jakim jest realnie istniej_cy byt, zast]puj_c tradycyjne rozwabania dotycz_ce 

tylko poj]cia bytu. 

Podczas omawianej konferencji przypomniano takbe dorobek o. Kr_pca jako 

wieloletniego, zasRubonego rektora KUL, sprawuj_cego ten urz_d w trudnej rzeczy-

wistoaci doby PRL. Kierowanie Uniwersytetem w tamtych czasach wymagaRo bo-

wiem umiej]tnoaci skutecznego przeciwstawienia si] próbom likwidowania uczelni 

tak w wymiarze materialnym, jak teb badawczo-kadrowym. W tym kontekacie ks. 

prof. ZdzisRaw Pawlak wskazaR, be dziaRania te byRy niejako przedRubeniem wczea-

niejszej aktywnoaci poprzednika o. Kr_pca na tym stanowisku – ks. Józefa Iwa-

nickiego, stoj_cego na czele Uniwersytetu w okresie stalinowskim. 

PopoRudniow_ sesj], prowadzon_ przez prof. Jacka Wojtysiaka, rozpocz_R trójgRos 

przedstawicieli polskiej filozofii w osobach profesorów Antoniego B. St]pnia, Piotra 

Jaroszy`skiego i Jacka Juliusza Jadackiego, wypowiadaj_cych si] w maj_cej bogat_ 

histori] i b]d_cej wci_b przedmiotem obywionej wymiany zda` kwestii, któr_ lapidar-

nie oddawaR tytuR tej cz]aci konferencji: Metafizyka czy ontologia? 

Profesor A.B. St]pie`, okrealaj_c metafizyk] jako teori] bytu faktycznie istniej_cego 

w jego ostatecznych zasadach, a ontologi] jako teori] bytu mobliwego z punktu widze-

nia zasady niesprzecznoaci, opowiedziaR si] za uprawianiem tej pierwszej, uzasadniaj_c 

to trudnoaciami, na jakie natrafia ontologia. Choi ze wzgl]dów historycznych i dydak-

tycznych, zdaniem profesora, naleby odróbnii metafizyk] od ontologii, to z meryto-

rycznego punktu widzenia do rzetelnego uprawiania teorii bytu wystarcza metafizyka. 

Zdecydowanie za metafizyk_ przeciwko ontologii opowiedziaR si] prof. P. Jaro-

szy`ski, pokazuj_c, w jaki sposób rozstrzygni]cie dylematu b]d_cego tematem tej 

sesji warunkuje rozwi_zania w zakresie filozofii Boga. Prymat ontologii powoduje 

bowiem zast_pienie bytu realnego jego poj]ciem oraz takie rozumienie istnienia, 

które nie jest traktowane jako akt bytu, lecz jako modus istoty. Poniewab zaa nie ma 

przejacia od bytu mobliwego do realnego, przyznanie pierwsze`stwa ontologii 

prowadzi do faktycznej likwidacji metafizyki. Ostatecznie problematyka Boga zostaje 

wyrugowana z poznania teoretycznego, jak miaRo to miejsce w myali Immanuela 

Kanta, konsekwencj_ zaa tego jest fideizm, agnostycyzm lub ateizm. 

Znaczenie ontologii podkrealiR natomiast profesor J.J. Jadacki, traktuj_c j_ jako 

cz]ai metafizyki. WskazaR, be ontologia obejmuje caRoaciowo teori] przedmiotu, 

teori] istnienia i teori] stosunków mi]dzy przedmiotami. Jednoczeanie akcentowaR, be 

w kabdym z tych problemów ujawnia si] problematyka filozofii Boga: jako szczegól-

nego rodzaju Przedmiotu, sposobu Jego istnienia czy wreszcie relacji, w jakiej znaj-

duje si] On do awiata. W bywej dyskusji zgRaszano tyleb szczegóRowe obiekcje, be 

w takim uj]ciu Bóg traktowany jest tak jak kabdy inny przedmiot, jak teb akcento-

wano ogólniej, be pomimo niew_tpliwego zróbnicowania pogladów prelegentów 

i uczestników dyskusji róbnice mi]dzy nimi nie s_ ab tak wielkie, jak niejednokrotnie 

si] s_dzi, a zblibeniu stanowisk sprzyja rzeczowa i spolegliwie prowadzona dyskusja. 
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Ostatni_ cz]ai konferencji, poawiecon_ kwestii Istnienie Boga – argumentacja 

„apriori” czy „aposteriori”, poprowadzon_ przez dra Marka Piwowarczyka, rozpo-

cz]Ry wyst_pienia prof. Marcina Tkaczyka OFMConv., dziekana WydziaRu Filozofii, 

i prof. WRodzimierza DRubacza. Prof. M. Tkaczyk postulowaR zamian] tytuRowych 

kategorii na wyrabenia „dedukcyjny” i „indukcyjny”, opowiadaj_c si] za drugim 

typem argumentacji w filozofii Boga. ZwracaR takbe uwag], be lepiej mówii nie tyle 

o dowodzeniu, co o uzasadnianiu tezy o istnieniu Boga, co zbliba ten sposób argu-

mentacji do stosowanego w naukach indukcyjnych. Natomiast dowodzenie istnienia 

Boga, aciale bior_c, jest nieskuteczne, gdyb przesRanki, które nalebaRoby w takim wy-

padku przyj_i, s_ dla tych, którzy tego dowodu zdaj_ si] najbardziej potrzebowai, 

trudniejsze do zaakceptowana nib sama konkluzja. WRaaciw_ zatem drog_ jest uzasad-

nianie, be afirmacja Boga jest najlepszym z mobliwych racjonalnych sposobów wyjaa-

nienia caRoksztaRtu doawiadczenia czRowieka. Powinno to znaleji odzwierciedlenie 

w dydaktyce filozofii religii, zwRaszcza gdy jej adresatami s_ przyszli duszpasterze. 

Prof. W. DRubacz, odnosz_c si] do dylematu b]d_cego przedmiotem tej debaty, 

stwierdziR, be w filozoficznej refleksji o Bogu nie ma takiej argumentacji a priori, 

w której nie wyst]powaRyby elementy wRaaciwe rozumowaniu a posteriori. Afirmacja 

istnienia Boga, b]d_c uniesprzecznieniem pierwotnie danego faktu istnienia bytu 

przygodnego, stanowi zwie`czenie procesu redukcyjnego wyjaaniania rzeczywistoaci. 

Tym samym zarysowaRa si] pewna zbiebnoai mi]dzy stanowiskami obu prelegentów. 

Kwestia istnienia Boga w awietle obydwu wypowiedzi jest bowiem zagadnieniem 

pojawiaj_cym si] dopiero w zaawansowanym stadium poznania, a pozytywne jej roz-

strzygni]cie jest racjonalnym wytRumaczeniem caRej rzeczywistoaci. O ile jednak dla 

pierwszego z prelegentów rozwi_zanie takie jest tylko jedn_ z mobliwych hipotez, 

choi najlepsz_, to drugi uznaje, be negacja istnienia Boga byRaby równoznaczna ze 

skazaniem na niepowodzenie wszelkich prób odnalezienia racjonalnego wytRumacze-

nia rzeczywistoaci.  

Podejmuj_ca problematyk] metafizyki i filozofii Boga w perspektywie ich obec-

noaci w katolickich uczelniach konferencja pokazaRa, be nie tylko mobliwy, ale 

i konstruktywny jest zarówno pewien pluralizm opinii, jak równieb merytoryczny 

dialog naznaczony trosk_ o poprawne zrozumienie stanowiska adwersarza i szacunek 

wobec niego. Spotkanie to pokazaRo teb, be dydaktyka rzetelnej filozofii uprawianej 

w perspektywie awiatopogl_dowej nie przestaje byi zaj]ciem pasjonuj_cym oraz cen-

nym w wymiarze kulturowym i spoRecznym. 
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