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chw ili jednak w ystarczy, jeśli uśw iadom im y sobie, że proces owego 
upodobniania się faktycznie już zachodzi. W itaikim zaś stanie rzeczy 
niezbędne są przedsięw zięcia zm ierzające do ożyw ienia filozoficznych  
zainteresow ań, do pogłębienia filozoficznych badań, do przedyskutow a
nia. kontrow ersyjnych koncepcji filozoficznych, do upow szechnienia f i
lozoficznej kultury.

Tego typu przedsięw zięciem  ma się stać całoroczny . cykl w ykładów  
głoszonych w  ATK na tem at filozoficznego poznania Boga dziś. Jako 
rzecznicy filozofii te istycznej życzm y sobie, aby przez w ygłoszenie w y 
kładów , przez pytania skierow ane na piśm ie ido w ykładow ców  i przez 
odpow iedzi na nie, a w reszcie, po w ydrukow aniu tekstów  w ykładów , 
pytań i odpow iedzi — przez ich lekturę i przez dyskusje nad nim i roz
w ijało się filozoficzne pznaw anie św iata i jego Stw órczej Przyczyny”.

W cyklu, o  którym  m owa, w ykłady w ygłosili:
27 listopada 1991 r.: prof. M ieczysław  Gogacz z A kadem ii Teologii 

K atolickiej.
18 grudnia 1991 r.: ks. prof. Stanisław  K ow alczyk z K atolickiego  

U niw ersytetu  Lubelskiego.
22 stycznia 1992 r.: fcs. prof. B ronisław  D em bow ski z Papieskiego W y

działu Teologicznego w  W arszawie.
26 lutego 1992 r.: ks. prof. Stanisław  Ziem iański TJ z W ydziału F i

lozoficznego T owarzsytwa Jezusow ego w  K rakowie.
25 marca 1992 r.: ks. prof. Ludwik W ciórka z Papieskiego W ydziału  

Teologicznego w  Poznaniu.
29 kw ietnia 1992 r.: ks. prof. W łodzimierz Skoczny (w zastępstw ie  

ks. prof, bpa Józefa Życińskiego) z Papieskiej A kadem ii Teologicznej 
w  K rakow ie.

20 m aja 1992 r.: prof. Edward I. Z ieliński OFM Conv. z K atolickiego  
U niw ersytetu  Lubelskiego.
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W ydział F ilozofii C hrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w  W arsza
w ie zorganizow ał sym pozjum  pośw ięcone pam ięci K siędza Profesora  
Stanisław a Kam ińskiego. Sym pozjum  odbyło się w  dniu 9 kw ietn ia  
1992 r. w  gm achu ATK w  W arszawie.

Ks. prof, dr haib. Edmund M orawiec, prorektor ATK, w  słow ie w stęp 
nym  w yjaśnił, że intencją organizatorów  sym pozjum  było przyw ołanie  
pam ięci ks. Profesora Stanisław a K am ińskiego — jago osoby i jego do
robku naukowego. Sym pozjum  jest też w yrazem  w dzięczności K siędzu  
Profesorow i za jego w ielk i dorobek filozoficzny.

Ks. prorektor E. M orawiec pow itał następnie gości, którzy przybyli 
na sym pozjum, przede w szystkim  pracow ników  naukow ych W ydziału  
Filozoficznego K atolickiego U niw ersytetu  Lubelskiego: S. prof, dr hab. 
Z. J. Zdyibicką — dziekana W ydziału Filozoficznego KUL; O. prof, dr 
hab. M ieczysław a Alberta Krąpca — długoletniego rektora KUL i prof, 
dr hab. A ntoniego Stępnia — którzy razem z S. K am ińskim  tw orzyli



lubelską szkołę filozoficzną. N astępnie pow ita ł przybyłych uczniów  
ks. prof. Stanisław a K am ińskiego, którzy w ygłosili referaty i w zięli 
udział w  dyskusji panelow ej: ks. prof. dr hab. Józefa Herlbuita, k s .p ro f, 
dr hab. Andrzeja Bronka, ks. pnof. dr hab. Z. Hajduka, dr S. M ajdań
skiego. Ks. prorektor pow itał również pracow ników  W ydziału F ilozo
ficznego ATK, przybyłych gości i  studentów.

W słow ie w stępnym , ks. prof. E. M orawiec w  sposób syntetyczny  
przedstaw ił życie i twórczość naukow ą S. K am ińskiego. W skazał na 
głów ne kierunki zainteresow ań naukowych, podkreślając,, że w  .w ielu  
dziedzinach osiągnął znaczące wyniki. W ym ienił tutaj historię logiki, 
logikę form alną i m etodologię. Zaś szczególny w k ład  w niósł w  m etodo
logię nauk filozoficznych. W sposób zasadniczy w płynął na zm iany ja
k ie  dokonały się w  tej dyscyplin ie naukow ej.

Ks. iprof. dr haib. Józef H erbut z KUL w ygłosił odczyt na tem at: 
P rob lem atyka  teologii jako rewelacjonizacja  naturalnej w ied zy  o ż y 
ciu chrześcijańskim. Autor wskazał, że ks. profesor Stanisław  K am iń
sk i, w  sw oich badaniach naukow ych, podejm ow ał problem atykę, która 
odbiegała od jego p ierw otnych zainteresow ań. . N ie tylko szeroko rozu
m iana filozofia, ale rów nież teologia była przedm iotem  zainteresow ań  
ks. S. K am ińskiego. Teologia rozumiana jako rew elacjonizacja n atu 
ralnej w iedzy o życiu chrześcijańskim  to now atorskie podejście do teo
logii, które przedstaw ił S. K am iński w  latach siedem dziesiątych. Autor 
odczytu w ykazał zalety i słabe strony takiego podejścia do teologii. 
W skazał, że sam autor tej m etody pod koniec życia w ycofał się z niej.

Ks. dr Tadeusz Biesaga w  referacie: Poglądy S tanisława K am iń sk ie 
go odnośnie do p rob lem atyk i  e tycznej  przedstaw ił K siędza Profesora
S. K am ińskiego badania struktury m etodologicznej etyki tom istycznej. 
Autonom ia etyki, etyka jako nauka w yjaśniająca, przedm iot etyki i jej 
m etoda — to głów ne zagadnienia, które podejm ow ał K siądz Profesor. 
W ykazyw ał słuszność etyki tom istycznej, co nie jest rów noważne 
z uznaniem  poprawności m etodologicznej etyki. Autor referatu w skazał 
na w pływ  S. K am ińskiego jaki w yw arł w  badaniach nad etyką, jej 
metodą; a zwłaszcza nad etyką tom istyczną.

Ks. prof, dr halb. Andrzej Bronk z KUL w ygłosił odczyt: Filozofia 
nauki i nauka według  S tanisława Kamińskiego.  Autor podkreślił, że 
ks. S. K am iński sw oje głów ne osiągnięcia upatryw ał w  dziedzinie lo 
gicznej i filozoficznej teorii nauki i filozofii k lasycznej. Przedstaw ił 
poglądy autora na naturę nauki. W skazał, że podstaw ow e dzieło Ks. 
Prof. S. Kam ińskiego: Pojęcie nauki i k lasyfikacja  nauk, jest w cześn iej
szym , od T. S. Киппа, paradygm atycznym  ujęciem  nauki. Nad tym  dzie
łem  ks. prof. S. K am iński pracow ał całe życie, ciągle aktualizował, 
uzupełniał. W edług autora odczytu na podstaw ie tego dzieła można  
wyróżnić trzy etapy rozwoju filozoficznego ks. prof. S. Kam ińskiego: 
a) etaip niem etafizyczny (antym etafizyczny); b) etap pm m etafizyezny  
{współpraca z o. M. Krąjpcem, która zaow ocowała dziełem  Z teorii  
i p ra k tyk i  matafizyki);  c) etap filozof Łczno-mądrościowy.

Teoria b łędów  logicznych w  ujęciu Stanisława K am ińskiego  — to ty 
tu ł kolejnego odczytu, który w ygłosił ks. dr M. Bomfoik z ATK. Za
gadnienie błędów  logicznych było bliskie Stanisław ow i K am ińskiem u  
przez cały okres aktyw ności naukow ej. Zagadnienie błędów  logicznych  
rpodejmował od strony historycznej. Autor odczytu dodał, że analiza  
i k lasyfikacja błędów  logicznych podana przez S. K am ińskiego należy  
do najbardziej kom petentnych i w szechstronnych w  polskiej literatu
rze naukow ej.



O statni odczyt pod tytułem : Stanisław  K am iń sk i jako logik  w ygłosił 
prof, dr hab. Edward Nieznański, prorektor ATK. Autor odczytu w sk a
zał na znaczące rezultaty w  badaniach nad dziejam i logiki i m etodo
logii nauk. Gdy chodzi o zagadnienia zw iązane bardziej z istotą logiki, 
prof. E. N iezanński przedstaw ił w ynik i jego badań w  logice form alnej, 
sem antyce i poglądy odnośnie do stosunku filozfii do logiki. S. K am iń
ski krytycznie odnosił się do m ożliw ości form alizacji w  filozofii. A utor 
odczytu wskazał, że ks. prof. S. Kamństaiemu znane było tylko jedno 
rozum ienie form alizacji, które jest nie do przyjęcia. Prof. E. N ieznań
ski w skazał inne rozum ienie form alizacji (form alizacja jaiko form alna  
teoria bytu), przy tym  rozum ieniu jest to  m etoda pożądana w  filozofii.

O godzinie 12.45 uczestnicy sym pozjum  zgrom adzili się w  kaplicy  
ATK, aby uczestniczyć w  Mszy św. w  intencji śp. K siędza Profesora  
Stanisław a K am ińskiego. M szy św. koncelebrow anej przew odniczył 
i hom ilię w ygłosił rektor ATK, ks. prof. dr hab. J. Łach. W hom ilii, 
naw iązując do czytań biblijnych, w skazyw ał na K siędza Profesora S ta
nisław a K am ińskiego jako tego, który szukał przez całe sw oje życie  
Praw dy .i był Jej świadkiem .

O godz. 15.00 uczestnicy sym pozjum  ponow nie zebrali się, aby ucze
stniczyć w  dyskusji panelow ej na tem at: S pecyfika  poznania fi lozo
ficznego w  stosunku do innych ty p ó w  poznania. D yskusji przew odni
czył O. M. A. Krąpiec. N awiązując do etapów  rozwoju filozoficznego  
ks. profesora S. K am ińskiego w skazyw ał problem atykę, która była je
mu bliska. Zachęcając do dyskusji o. prof. A. M. K rąpiec postaw ił k il
ka pytań:
Czy język nauki i język filozofii to ten sam język? Czy jest tylko je 
den język filozofii? Jakie są kryteria porządkow ania filozofii? O. A. K rą- 
pięc opow iedział się za tym, aby filozofię prządkować w edług przed
miotu. Jeżeli przedm iot to pozostaje sprawa determ inacji przedm iotu. 
Czym są zasady poznaw cze np. zasada niesprzeczności?

O. A. Krąpiec stw ierdził, że dla filozofii najw ażniejszą sprawą jest 
w yodrębnienie przedmiotu (ten pogląd w edług O. A. Krąpca podzielał 
ks. profesor Kam iński).

N astępne w ielk ie  zagadnienie to sprawa poznania filozoficznego, czy 
jest to ten sam typ poznania co w  innych naukach. W skazał na pro
blem  tożsam ości poznawczej (językowej) filozofii i nauk szczegółowych. 
Dyskusja, w  której głos zabierali profesorow ie z KUL i z ATK była  
próbą odpow iedzi na postaw ione pytania przez o. prof. A. M. Krąpca.

Na zakończenie głos zabrała S. prof, dr hab. Z. J. Zdybicka, dziekan  
W ydziału Filozoficznego KUL. Podkreśliła, że sym pozjum  było okazją  
,posm akow ania” mądrości ks. prof. Stanisław a K am ińskiego. P rzed
staw iając sylw etkę Ks. Profesora w skazała, że nie był to filozof gabi
netow y, był to nauczyciel mądrości, dostępny dla innych, filozof o sze
rokich zainteresow aniach.
(W najbliższym  num erze Studiów  ukaże się pełny tekst referatów  w y 
głoszonych podczas Sympozjum).


