
O FILOZOFII W KUL

Z ojcem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Krzysztof Wroczyński.

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 142-148)

-Wydział  Filozoficzny  KUL  był  przez  dziesiątki  lat  prawdziwą  wizytówką 

uniwersytetu,  a  Ojciec  Profesor powszechnie uważany jest  za twórcę Filozoficznej 

Szkoły  Lubelskiej.  Okoliczności  zawiązania  Wydziału,  nadzieje  z  nim związane w 

końcu  lat  czterdziestych  dla  współczesnego  pokolenia  studentów  i  pracowników 

uniwersytetu wciąż są frapujące.

-Trzeba sobie dziś uświadomić, że pierwsze lata powojenne zastały w Polsce ruinę nauki. 

Wszystkie  polskie  wyższe  uczelnie  były  pozamykane  przez  obu  okupantów.  Obaj  też 

okupanci zmierzali  do wyniszczenia naszego narodu. Mogło się to dokonać zasadniczo 

poprzez wyniszczenie naszej inteligencji i ośrodków kształcenia.

Dlatego  po  1939 r.  oficjalnie  zamarła  polska  nauka i  życie  intelektualne.  Niemcy (do 

pewnego czasu) pozwalały żyć niewykształconym Polakom, jako sile roboczej i nic więcej. 

Oczywiście już budowano „fabryki śmierci” dla Polaków np. we Wrzeszczu Gdańskim, gdzie 

zabitych „przerabiano na mydło”; czekał nas ten sam los, jaki spotkał Żydów i Cyganów, 

których skazano na „ostateczne wykończenie”. Pod okupacją sowiecką sytuacja była jeszcze 

straszniejsza. Uniwersytet Jana Kazimierza oddano w ręce sowieckich Ukraińców, a Stefana 

Batorego w Wilnie podarowano zsowietyzowanym Litwinom; Polaków wywożono setkami 

tysięcy  na  Sybir  i  do  obozów-gułagów,  gdzie  powoli  mogli  „swobodnie”  umierać. 

Przedwojenna polska inteligencja, wykształcona w Polsce, poszła do wojska i na wojnę i jako 

jeńcy wojenni na rozkaz władz komunistycznych zostali wymordowani. A było tych jeńców-

oficerów, jak dziś się dowiadujemy, wymordowanych ponad 30 tysięcy. A więc praktycznie 

po wojnie byliśmy zasadniczo bez inteligencji. Ci, co przed wojną byli u nas wykształceni – 

albo  wyginęli,  albo  pozostali  poza  granicami.  Sytuacja  w  Kościele  była  jeszcze  gorsza, 

albowiem  proporcjonalnie  do  innych  zawodów,  najwięcej  zostało  wymordowanych  osób 

duchownych.

Ci co nie zginęli – z ludzi wykształconych – na wojnach, zaraz po wojnie byli chwytani 

przez NKWD i wywożeni na Syberię, i wiele tysięcy wymordowano w polskich więzieniach 

„Bezpieki”.  Tak więc po zniszczeniach planowo przeprowadzanych, po tragedii Powstania 

Warszawskiego,  po  aresztowaniach  Armii  Krajowej  i  innych  walczących  oddziałów  – 

rozpoczęliśmy zniewolone  życie  narodowe w opuszczonej  i  zdradzonej  przez  zachodnich 

aliantów  Polsce  w  liczbie  około  26  milionów,  poniósłszy  największe  ofiary  narodowe. 
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Okupant  wschodni,  który  zagarnął  rządy  bał  się  polskiej  inteligencji  i  Polaków 

wykształconych,  dlatego  mógł  budować  „nowy  ustrój”  na  bazie  zniszczenia  (dosłownie) 

polskiej  inteligencji  i  tworzenia  szkół  i  uniwersytetów z  „nowymi”  na  wzór  moskiewski, 

planami nauki. Zakładano nowe Uniwersytety. Pozostał po wypędzeniu Niemców, po prawej 

stronie Wisły jedyny Uniwersytet – Katolicki Uniwersytet w Lublinie. Oczywiście należało, 

ze  strony  władz  komunistycznych,  natychmiast  zbudować  w  Lublinie  nowy  „rządowy” 

uniwersytet,  który  miał  zastąpić  KUL.  Brakowało  profesorów.  Ukrywający  się  przed 

okupantami  nieliczni  profesorowie  przyjechali  do  Lublina  i  wbrew lub  mimo racjonalnej 

nadziei rozpoczynali pracę. Kraj potrzebował najbardziej ludzi wykształconych.

Tę potrzebę dostrzegał po wojnie polski Episkopat i uczynił z Katolickiego Uniwersytetu 

probierz  stosunków  rządowo-kościelnych.  Szczególnie  doniosłym  się  stał  problem 

chrześcijańskiego poglądu na świat  wobec nacierającej  zewsząd propagandy antyreligijnej. 

Należało jakoś instytucjonalnie zaradzać naporowi antyreligijnej ideologii, która była znana 

na  terenie  Związku  Radzieckiego  i  systematycznie,  także  przy  pomocy  intensywnego 

kształcenia  na  uniwersytetach  sowieckich,  była  przenoszona  na  teren  Polski,  do  polskich 

uniwersytetów, poddanych całkowicie nadzorowi partii komunistycznej. Przecież chodziło o 

stworzenie  nowego,  światowego,  komunistycznego  „ładu”.  Na  tym  tle  można  dopiero 

zrozumieć postanowienie o utworzeniu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w KUL. To ten 

Wydział  musiał przygotować młodych Polaków do racjonalnego sposobu myślenia.  Mimo 

więc brakujących sił, mobilizowano ocalałe resztki wykształconych młodych naukowców i 

już po doktoracie przyznawano tytuł „zastępcy profesora”, by jak najprędzej zorganizować 

nowe  uniwersyteckie  kształcenie.  Tym  się  tłumaczy  pewna  przypadkowość  w  doborze 

profesorów na początku istnienia Wydziału. Jednak Wydział od razu zaczął intensywnie i na 

wysokim poziomie kształcenie. Sami młodzi profesorowie też „dokształcali się” poprzez koła 

naukowe,  naukowe  dyskusje,  organizowanie  seminariów.  Tym  też  tłumaczy  się  w  dużej 

mierze  tworzenie  się  wspólnie  pracujących  grup  profesorskich  i  studenckich.  Więź  ta 

zacieśniała się w miarę nacisku od zewnątrz, przez władze państwowo-partyjne, katolickich 

instytucji, które przeszkadzały w komunizowaniu ludzkiej mentalności. Tym się też tłumaczy 

powstanie grupy i stylu nauczania, które w międzynarodowym czasopiśmie filozoficznym, 

lowańskim,  nazwał  organizator  Wydziału,  prof.  Jerzy  Kalinowski  „École  philosophique 

lublinoise”. Po prostu czuliśmy się bardzo odpowiedzialni za stan i poziom wykształcenia 

filozoficznego.  A wiedzieliśmy,  że  takie  właśnie  wykształcenie  jest  podstawą  kultury;  i 

chodziło nam o zachowanie polskiej tradycyjnej chrześcijańskiej kultury narodowej.
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-Były to szczególnie trudne lata dla filozofii i filozofów w Polsce. Wiadomo, iż wielu 

wybitnych profesorów jak choćby W. Tatarkiewicz, R. Ingarden czy I. Dąmbska nie 

byli przez ówczesny reżim akceptowani, a wówczas oznaczało to prawdziwą banicję. 

Jak dziś ocenia Ojciec rolę Wydziału Filozoficznego na KUL dla środowiska polskich 

filozofów w tamtym czasie?

- Wydział Filozoficzny był w Polsce jedynym niezależnym wydziałem kształcącym nie w 

duchu ideologii  marksistowskiej.  Traktowaliśmy marksizm jako ciekawy prąd filozoficzny 

XIX wieku, aktualny dla XIX wieku, gdy problem robotniczy nie doczekał się jeszcze swego 

rozwiązania,  chociażby  w  encyklice  „Rerum  Novarum”.  Jako  środowisko  filozoficzne  – 

zresztą  jedyne  niezależne  –  staliśmy  się  szybko  zauważeni.  Wypędzeni  (przy  pomocy 

młodszych marksistowskich  kolegów) wybitni  profesorowie,  tacy jak  W. Tatarkiewicz,  R. 

Ingarden, I. Dąmbska, T. Czeżowski przyjeżdżali do nas na wykłady, które staraliśmy się im 

przygotować, by naszym studentom ukazać uznane filary polskiej nauki. Spotykaliśmy się z 

uznaniem i  szacunkiem.  Nawet  daleki  od  katolicyzmu prof.  Kotarbiński  nas  odwiedzał  i 

wyrażał  się  z  uznaniem  o  naszym  środowisku.  Ci  sami  profesorowie  pomagali  nam  w 

przeprowadzeniu przewodów habilitacyjnych i doktorskich. I chociaż chciano zamknąć nas w 

„gettcie” to jednak my nie czuliśmy się jakimś „gettem”, gdyż mieliśmy kontakt, poprzez 

literaturę fachową z całym światem. Przeciwnie, to uniwersytety państwowe ograniczane w 

kontaktach z zagranicą mogły mieć kompleksy „getta”,  zwłaszcza gdy chodzi  o filozofię, 

która była w państwowych uniwersytetach „jedynie naukową ideologią”.

-Obecność Karola Wojtyły w środowisku filozofów KUL, myśliciela samodzielnego i 

oryginalnego jest  niewątpliwie  powodem do dumy dla całego uniwersytetu i  wciąż 

pytamy o Jego wkład w rozwój Szkoły?

-  Nasze  spotkanie  z  młodym  wówczas  ks.  doc.  Karolem  Wojtyłą  było  podyktowane 

koniecznością  racjonalnego  uprawiania  etyki,  która  stanowiła  wówczas  przedmiot 

obowiązkowy dla całego Uniwersytetu. Nie było zatem obojętne, kto i w jaki sposób będzie tę 

etykę wykładał. Zaproponowaliśmy razem z kolegami (S. Świeżawskim i J. Kalinowskim) 

zatrudnienie  Wojtyły w naszym Uniwersytecie.  Sam jeździłem wówczas  do Krakowa (do 

parafii  św.  Floriana,  przy  której  On  wówczas  pracował)  z  propozycją  pracy  w  naszym 

Uniwersytecie.  Przyjechał  i  przez  dwadzieścia  cztery  lata  dojeżdżał  z  wykładami,  które 

prowadził  w duchu klasycznej  filozofii  moralnej  Arystotelesa i  św. Tomasza i  wydanej  w 

języku  polskim  „Katolickiej  Etyki  Wychowawczej”  J.  Woronieckiego.  Oczywiście  swoje 

wykłady  monograficzne  poświęcał  pogłębianiu  problemów  etycznych  i  dyskusji  z 

odmiennymi  ujęciami  filozofii  moralnej.  Często  dyskutowaliśmy,  a  jeszcze  częściej  On 
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miewał spotkania z młodzieżą i w ciągu roku szkolnego i na wakacjach. Dało to początek 

wielu przemyśleniom ważnych zagadnień moralnych oraz osobistym bliższym kontaktom i 

przyjaźniom. Niewątpliwie Jego żywy umysł, celne sformułowania przemyśleń, czyniły Go 

kimś  wyjątkowym.  Wydaje  mi  się  jednak,  że  obok  Jego  prac  biskupich,  to  właśnie 

przemyślenia  dokonywane  w  KUL okazały  się  jakoś  bardzo  zbieżne  z  dzisiejszym  Jego 

powszechnym, papieskim nauczaniem, którym służy całemu Kościołowi i ludzkości. Dopełnił 

On,  niewątpliwie,  w  naszym  środowisku  przemyślenia  dotyczące  człowieka,  godności 

ludzkiej osoby i widzenia człowieka w świetle moralnej działalności – w świetle ludzkiego 

czynu.

-W dobie powszechnej „ideologizacji” różnych obszarów życia wydaje się ludziom 

niemożliwe, aby filozofia na katolickim uniwersytecie nie była „konfesyjna”, a jednak 

ani  dorobek  naukowy Ojca,  ani  też  innych  profesorów  Szkoły  nie  upoważnia  do 

takiego twierdzenia. Filozofia  na KUL to nie  „ideologia”.  Czy Ojciec również tak 

ocenia dorobek szkoły?

-Jak  sama  nazwa  wskazuje  „ideologia”  posiada  związek  z  „ideą”.  Był  taki  prąd 

filozoficzny z końcem XVIII wieku, który nazwał siebie „ideologią”; to A. L-C. Destutt de 

Tracy stworzył  „szkołę ideologiczną”,  którą później  rozpędził  (najpierw jej  zwolennik) 

Napoleon  Bonaparte.  I  ideologia  nigdy nie  przestała  istnieć.  Można  wskazać  na  dwie 

zasadnicze cechy wszelkich „ideologii”: a) aprioryzm przedmiotu i metody filozoficznego 

poznania  z  jednej  strony  i  b)  wprzęgnięcie  tak  uprawianej  „filozofii”  w  dzieło 

„przebudowy” rzeczywistości. Czynili to znakomicie marksiści, ze skutkiem wiadomym. 

Filozofia jednak ma wyłącznie cele poznawcze – dociekanie prawdy o rzeczywistości. Tak 

rozumiana filozofia jest najbardziej „praktyczna” i może być zastosowana i do badania 

podstaw naukowego poznania i do teologii i do budowania poglądu na świat. Jest jednak 

ona poznaniem teoretyczno-kontemplacyjnym w stosunku do rzeczywistości osób i rzeczy. 

To, że może ona służyć i nauce i światopoglądowi nie czyni ją „ideologią”, albowiem jest 

ona poznaniem autonomicznym, uzasadnionym specyficznym, niesprowadzalnym ani do 

różnych nauk (były takie próby i są prowadzone do dziś dnia, gdy pojmie się mylnie samo 

filozoficzne poznanie) ani do religii, ani teologii. Ale bez filozofii nie sposób uprawiać 

nauki,  bo teorie  naukowego poznania tworzy właśnie  filozofia;  i  bez filozofii  teologia 

łatwo staje się „mitologią”, jak to dziś zauważamy. Po prostu nie można poznawczo żyć 

bez  filozofii,  bo  nie  można  żyć  bez  rozumienia  świata  i  człowieka.  A  bazowym 

rozumieniem i świata i  człowieka jest właśnie filozofia, która nie ma nic wspólnego z 

„konfesyjnością”.
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-W czasach  realnego  socjalizmu  filozofia  na  KUL siłą  rzeczy  zepchnięta  była  do 

„getta”. Odosobnienie nie było z wyboru, ale z konieczności. Ale nawet narzucone 

sytuacje  petryfikują  się.  Dziś  istnieje  niewątpliwa  potrzeba  szerokiej  prezentacji 

dorobku Szkoły. Czy taka potrzeba jest na Wydziale dostrzegana i popierana?

- Niewątpliwie trudno jest uprawiać rzetelną filozofię, gdyż ona jest najstarszą dyscypliną 

naukowo-poznawczą, niemal trzytysiącletnią i nie można uprawiać filozofii odpowiedzialnie 

nie znając w miarę dokładnie jej trzytysiącletniego dorobku. To wymaga długiego uczenia się 

i refleksji. A to nie wszystkim „myślicielom” się podoba. Dziś dla tych „myślicieli” to nawet 

Descartes już jest „archeologią”, jak był dla Hegla. Dlatego na tle ignorancji-nieuctwa bardzo 

wielu usiłuje „filozofować”. Częściej zastępują to ucieczką w para-filozofię, jaką stanowią 

rozmaite  logiki  i  metodologie.  Same  w  sobie  są   niezwykle  cenne  i  potrzebne,  ale  nie 

stanowią wyjaśnienia świata, osób i rzeczy. Dają jednak niezwykłą satysfakcję myślenia, czyli 

posługiwania  się  znakami,  gdyż  nasze  myśli  i  język  jest  tylko  wytworzonym  przez  nas 

poznawczym znakiem rzeczywistości. A samego znaku nie można uznać za rzeczywistość 

istniejącego świata osób i rzeczy, którego wyjaśnień bazowych dostarcza filozofia.

Nawet  w środowisku uniwersyteckim następuje swoiste „zmęczenie” filozofią  i  chętnie 

zastępuje  się ją  meta-przedmiotowymi dociekaniami (śledzenie operacji  na znakach).  Aby 

zapewnić możliwość uprawiania filozofii trzeba mieć własne publikacje. Dzisiaj staje się to 

możliwe  poprzez  utworzenie  „fundacji”,  poświęconej  promowaniu  filozofii  w  jej 

podstawowym, klasycznym rozumieniu. I taką fundację utworzyliśmy pod nazwą „Lubelska 

Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”. Daliśmy taką nazwę, gdyż ona informuje z jakim nurtem i 

dziedzictwem poznawczym mamy do czynienia. Ale nie jest to „Szkoła” w znaczeniu jakiejś 

„szkółki”  powszechnej,  ale  ukazanie  sposobu  filozofowania  sprawdzalnego  i 

prawdziwościowego. A taki styl filozofowania był przez wieki związany z chrześcijaństwem i 

chrześcijańską kulturą.

Dlaczegóż zatem nie przyznawać się do takiej tradycji? Zwłaszcza, gdy dzisiaj są próby 

„konsekrowania  obrazu”  tzw.  „człowieka  nieewangelicznego”,  jak  o  tym  się  pisze  w 

niektórych piastowskich „filozoficznych” środowiskach. Jeszcze marksizm nie umarły, póki 

„my” żyjemy.  Dlatego,  a  także dlatego,  że szerzy się kulturowy nihilizm poznawczy,  jest 

potrzeba  mówienia  i  pisania  o  tej  filozofii,  która  daje  rozumienie  świata  i  ludzi  i  daje 

rozumienie  nicości  postaw  relatywistycznych,  nihilistycznych.  Postanowiliśmy  –  jako 

Fundacja -wydawać czasopismo „Człowiek w kulturze”.

-  Filozof  to  bodaj  jedyny  zawód,  który  już  w  nazwie  zawiera  „miłość”,  a  Ojciec 

zawsze podkreślał, iż nigdy nie żałował, że jest filozofem. Jak ocenia zatem Ojciec rolę 
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wiedzy,  poznania mądrościowego dla życia każdego człowieka,  dla życia  narodowego 

również?

-Tak! Filozofia daje głębokie zadowolenie z tego, że ukazuje „drogi wyjścia z absurdu” 

pseudonaukowego  myślenia.  Filozofia  bowiem  dostarcza,  jak  powiedziałem, 

podstawowego, bazowego rozumienia rzeczywistości z jednej strony – a z drugiej ukazuje 

zasięg i możliwości poznania naukowego – albowiem to filozofia „stworzyła” wszystkie 

teorie nauki, poprzez sformułowanie naukotwórczych pytań. Były bowiem sformułowane 

trzy  wielkie  teorie  naukowego  poznania:  platońsko-arystotelesowska,  kierująca  się 

naukowotwórczym pytaniem (na które tak rozumiana nauka miała dać odpowiedzi) „DIA-

TI?”  – „DLA-CZEGO?”;  kantowska teoria nauki,  organizująca odpowiedzi  na pytanie: 

jakie  są  aprioryczne  warunki  wartościowego  poznania?  i  Comte'a,  pozytywistyczna 

koncepcja nauki skupiona wokół pytania: „JAK?” – „to know how?” Gdy się rozumie sens 

tych  pytań  –  rozumie  się  możliwości  odpowiednich  nauk  i  unika  się  ciasnych, 

monizujących  tendencji  naukowego  poznania.  Nauka  jest  analogiczna.  Człowiek 

indywidualny i Naród muszą żyć racjonalnością. Ona jest z filozofii.
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