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KS. ZDZISŁAW PAWLAK

KS. ADAM JANKOW SKI -  PROFESOR FILOZOFII 
W SEMINARIUM DUCHOW NYM WE WŁOCŁAWKU

Działalność dydaktyczna i dorobek naukowy profesorów filozofii Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku pierwszej połowy XX w. stanowi pokaźny 
wkład do ogólnej myśli filozoficznej w Polsce, a zwłaszcza do skarbnicy tzw. filo
zofii chrześcijańskiej. Włocławscy filozofowie tego okresu przez publikowane roz
prawy i artykuły naukowe, opracowania haseł do Encyklopedii kościelnej, recenzje, 
sprawozdania oraz swoje wykłady przyczyniali się do ożywania ruchu neoschola- 
stycznego,1 który -  rozumiany jako odrodzenie filozofii arystotelesowsko-tomi- 
stycznej -  był głównym nurtem ówczesnej filozofii chrześcijańskiej. W Polsce był 
on propagowany przez byłych studentów i wychowanków Wyższego Instytutu Fi
lozoficznego Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium.2

Wśród włocławskich profesorów filozofii, obok ks. Idziego Radziszewskie
go, drugim wielkim „lowańczykiem”, posiadającym gruntowne wykształcenie 
filozoficzne i pracującym długie lata jako wykładowca przedmiotów filozoficz
nych w tutejszym seminarium duchownym, był ks. Adam Jankowski. Z okazji 
przypadającej 16 maja tego roku 50. rocznicy jego śmierci przyjrzyjmy się jego 
postaci, pracy dydaktycznej oraz twórczości naukowej.

1. Przygotowanie do pracy naukowo-dydaktycznej
Ksiądz Adam Jankowski urodził się 24 grudnia 1884 r. w Pabianicach. Gim

nazjum filologiczne ukończył w Łodzi w roku 1904. Prawdopodobnie już wtedy 
interesował się szczególnie filozofią. Zdaje się o tym świadczyć nabyta przez 
niego w 1903 r. w rodzinnych Pabianicach książka W. Wundta Wstęp do filozo
fii (Warszawa 1902), która zachowała się w jego księgozbiorze.

Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocław
ku, w którym otrzymał wykształcenie filozoficzno-teologiczne. Tutaj dał się poznać 
jako bardzo uzdolniony, szczególnie zainteresowany zdobywaniem wiedzy alumn. 
Świadczy o tym fakt, że nie wystarczały mu wiadomości podawane na wykładach 
seminaryjnych i dlatego uzupełniał swoją wiedzę, zwłaszcza z filozofii, psycholo
gii i socjologii, przez samokształcenie. Dowodem tego są zapiski, które spotyka się 
często na jego książkach nabytych w czasach studiów seminaryjnych. Z zapisków
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tych wynika, że czytał on niemal wszystkie swoje książki w czasie poza obowiąz
kowymi zajęciami. Zajmowało mu to -  jak świadczą zapisane na niektórych książ
kach daty rozpoczęcia i zakończenia lektury -  kilka dni, czasem kilka tygodni, 
niekiedy nawet kilka miesięcy. Zapisane daty pozwalają wnioskować, że alumn 
Jankowski nieraz studiował kilka książek jednocześnie. Niektóre opracowania czytał 
kilkakrotnie. Chętnie gromadził też i czytał broszury z serii Książki dla Wszystkich, 
wydawanej przez M. Arcta w Warszawie. Te niewielkie opracowania pozwalały 
bowiem szybko zorientować się w jakimś zagadnieniu.3

W roku 1909 ukończył studia seminaryjne i 29 czerwca otrzymał święcenia 
kapłańskie. W tym samym roku z racji swoich niezwykłych zdolności, ogromnej 
pracowitości i zainteresowań filozoficznych został skierowany przez bpa Stani
sława Zdzitowieckiego do Louvain na studia specjalistyczne w zakresie filozofii 
chrześcijańskiej na tamtejszym Instytucie Filozoficznym.4

Trzyletni pobyt na studiach w Belgii (1909-1912) był ważnym okresem jego 
życia, nie tylko dlatego, że tam uzyskał doktorat z filozofii, ale ze względu na 
ogromny wpływ, jaki wywarł na rozwój jego osobowości i wykształcenia, co 
znalazło wyraz w późniejszej jego działalności dydaktyczno-naukowej. Dlatego 
trzeba postawić pytanie, jakie środowisko naukowe tam zastał, jakich miał pro
fesorów jako mistrzów poszczególnych dyscyplin filozoficznych i w ogóle, co 
wniosły te studia w jego życie kapłańskie i naukowe?

Ks. Adam Jankowski był studentem i wychowankiem Wyższego Instytutu 
Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium. Instytut ten utworzony 
w 1889 r. przez ks. prof. Dezyderego Merciera, późniejszego kardynała i pryma
sa Belgii, był ośrodkiem naukowym wprawdzie młodym, ale bardzo aktywnym, 
zaakceptowanym przez papieża Leona XIII do realizacji głównych wytycznych 
w ruchu intelektualnym, w którym odrodzenie filozofii scholastycznej zajmowa
ło pierwsze miejsce. Zdaniem Leona XIII (dał temu wyraz w encyklice Aeterni 
Patris z 1879 r.), renesans filozofii scholastycznej, a zwłaszcza tomizmu, był 
warunkiem koniecznym odrodzenia katolicyzmu. To stanowisko papieża dobrze 
rozumiał ks. prof. Mercier, który od roku 1882 prowadził wykłady z filozofii na 
wydziale filozoficzno-literackim Uniwersytetu Lowańskiego.5

Organizator Wyższego Instytutu Filozoficznego w Lowanium i jego kierow
nik ks. prof. Mercier był znakomitym znawcą filozofii św. Tomasza z Akwinu, 
dobrze zorientowanym nie tylko w ówczesnych kierunkach filozoficznych, ale 
także w wynikach badań z zakresu medycyny, fizyki, biologii, chemii, matema
tyki czy religioznawstwa. Dlatego celem, który zakreślił Instytutowi Filozoficz
nemu jako nowo powstałej instytucji w łonie Uniwersytetu Lowańskiego, było 
prowadzenie niezależnych, obiektywnych badań nad filozofią tomistyczną i sze
rzej scholastyczną, bez zaniedbywania równocześnie nauk szczegółowych. Obie 
dziedziny wiedzy miały się wzajemnie ubogacać i uzupełniać.

Aby więc utrzymać filozofię w ciągłej łączności z naukami szczegółowymi, 
postanowiono, żeby profesorowie Instytutu Filozoficznego byli zarazem profeso
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rami jednego z pięciu fakuitetów uniwersytetu i aby studenci, oprócz kierunko
wych przedmiotów filozoficznych, mieli w swoich programach studiów nauki 
pomocnicze dla poszczególnych dyscyplin filozoficznych. Dlatego wykłady, roz
łożone na trzy lata, obejmowały przedmioty, na które wszyscy byli zobowiązani 
uczęszczać: fizyka, chemia, wstęp do kosmologii, kosmologia, anatomia, fizjolo
gia, wstęp do psycho-fizjologii, psychologia, ekonomia polityczna, logika, kryte- 
riologia, ontologia, filozofia moralna, prawo naturalne, filozofia społeczna, 
teodycea, historia filozofii.6

Ponadto na roku II i III trzeba było studiować jedną z trzech grup przed
miotów wybranych. Pierwszą grupę stanowiły nauki matematyczne -  były to: 
trygonometria, geometria analityczna, rachunek różniczkowy i integralny, mecha
nika analityczna i metodologia matematyczna. W drugiej grupie -  były to nauki 
przyrodnicze, znalazły się: mineralogia, krystalografia, anatomia i fizjologia ogól
na, embriologia, histologia i fizjologia systemu nerwowego. Trzeci dział zwany 
naukami historyczno-społecznymi obejmował: metodę heurystyki, krytykę histo
ryczną i historię teorii społecznych.

Oprócz wykładów każdy ze studiujących miał obowiązek uczęszczania na 
zajęcia praktyczne w gabinecie fizycznym, w laboratoriach: chemicznym i psy- 
cho-fizjologicznym oraz na seminaria z: filozofii społecznej, psychologii i histo
rii filozofii. Dla uzyskania stopnia licencjata i doktora, oprócz uczęszczania na 
wykłady w przeciągu określonego czasu, było wymagane złożenie egzaminów 
z powyższych przedmiotów i napisanie rozpraw.7

Z profesorów tego okresu (a ks. prof. Mercier zatroszczył się o to, aby wykła
dowcami Instytutu zostali specjaliści z różnych dziedzin) należy szczególnie wymie
nić takie znane nazwiska, jak: L. Becker (teodycea), M. de Wulf (historia filozofii, 
ontologia), A. Cauchie (metoda heurystyczna i krytyka historyczna), L. Noel (logi
ka, psychologia), L. de Lautscheere (prawo prywatne porównawcze), S. Deploige 
(ekonomia polityczna, prawo naturalne i społeczne), M. Defoumy (historia teorii 
społecznych i ekonomii społecznej), D. Nys (kosmologia i chemia), A. Thiery (psy
chofizjologia i fizyka), M. Ide (anatomia, fizjologia, embriologia), A. Meunier (bo
tanika, biologia, zoologia), N. Sibenaler (trygonometria, geometria analityczna). 
Wspomniani uczeni przygotowywali się do pracy badawczej w najwybitniejszych 
ówczesnych ośrodkach naukowych i cieszyli się sławą międzynarodową.8

W Instytucie Filozoficznym, do którego w 1909 r. przybył ks. Adam Jan
kowski, panował duch szacunku dla wiedzy tradycyjnej wraz z uznaniem naj
nowszych wyników badań nauk szczegółowych. Obok więc filozofii uprawiano 
nauki przyrodnicze, matematyczne, społeczne, historyczne i prawne. Chodziło
0 uzasadnienie poglądu (a była to epoka rozpowszechniania się pozytywizmu, 
modernizmu, ontologizmu, tradycjonalizmu i innych antyreligijnych prądów), że 
nauka i wiara nie pozostają w sprzeczności, że człowiek wykształcony może
1 powinien być człowiekiem wierzącym. Wyższy Instytut Filozoficzny w Lowa- 
nium służył więc przygotowaniu kadry inteligencji katolickiej, która miałaby

365



podjąć w przyszłości funkcje kierownicze w społeczeństwie. Bardzo szybko In
stytut stał się silnym ogniskiem ruchu neotomistycznego, wykraczającym poprzez 
publikacje i czasopisma poza granice Belgii. Jego organem był m.in. doskonale 
redagowany kwartalnik „Revue Néoscolastique”. Uczelnia lowańska pokazała, że 
tomizm można dostosować do współczesnych wymagań nauk szczegółowych. Co 
więcej, stała się ona wzorcowy dla podobnych instytucji w Paryżu, Waszyngto
nie, Fryburgu Szwajcarskim, Rzymie, Mediolanie i Kolonii, a jej uczniowie roz
nosili po świecie nową myśl neoscholastyczną.9

W takim właśnie ośrodku akademickim zdobywał stopnie naukowe i pogłę
biał swoje wykształcenie filozoficzne (i nie tylko) młody, uzdolniony, niezwykle 
pilny ks. Adam z Włocławka. W 1910 r. uzyskał bakalaureat, rok później licen
cjat w oparciu o pracę pt. L ’atome necessaire i złożone egzaminy. Na jego dy
plomie licencjackim znajdują się nazwiska: ówczesnego rektora uniwersytetu 
P. Ladeuze’a, przewodniczącego instytutu prof. S. Deploige’go, oraz egzaminu
jących go profesorów, takich jak: M. de Wulf, L. Noël, A. Michotte, N. Baltha
sar, P. Hamique, N. Ide, D. Nys, A. Thićry i M. Dćfoumy. W roku 1912 na 
podstawie rozprawy: Etude cosmologique des tendances actuelles de la physi
que uzyskał doktorat z filozofii „magna cum laude”.

W bibliotece seminaryjnej we Włocławku znajduje się odręcznie pisany egzem
plarz jego rozprawy doktorskiej w języku francuskim (podobnie zresztą jak i licen
cjackiej). Praca doktora ks. Jankowksiego, ze śladami skreśleń i poprawek (był to 
prawdopodobnie egzemplarz „roboczy”), obejmuje 79 stron zasadniczego tekstu 
(oznaczonego cyframi arabskimi) i 11 stron wprowadzenia oznaczonego liczbami 
rzymskimi. Główny trzon pracy składa się z dwóch części. Pierwsza, traktująca 
o zasadach metodologicznych i implikacjach filozoficznych neomechanicyzmu, zo
stała podzielona na trzy rozdziały, a te z kolei jeszcze na poszczególne paragrafy. 
Część druga poświęcona jest krytyce teorii neomechanicyzmu i jest podzielona 
również na trzy rozdziały z odpowiednimi paragrafami, z tym, że rozdział ostatni 
zaledwie 4-stronicowy, został przez autora potraktowany jako zakończenie.

Praca doktorska ks. Adama Jankowskiego jest krytycznym przedstawieniem 
aktualnych tendencji w XIX-wiecznej fizyce, a zwłaszcza panującego wówczas 
wszechwładnie, od czasów Newtona, nowożytnego mechanicyzmu zwanego „neo- 
mechanicyztnem” Mechanicyzm jest jedną z najstarszych w kosmologii prób 
(teorii) wyjaśnienia rzeczywistości, a zwłaszcza życia. Pierwszymi jej wyrazicie
lami na gruncie filozofii europejskiej byli atomiści greccy: Leucyp i Demokryt, 
później Epikur i Lukrecjusz. Głosili oni, że cała rzeczywistość z natury swej 
materialna, zbudowana jest z niepodzielnych atomów, które poruszając się 
w próżni, ocierają się o siebie, łącza się z sobą i tworzą w ten sposób mniej lub 
więcej trwałe układy ciał. Wszelkie zmiany dokonują się przez ruchy lokalne. 
Wszystko dzieje się ze ślepą koniecznością i przypadkowością, z wykluczeniem 
wszelkiej celowości. Cała rzeczywistość daje się też -  ich zdaniem -  ostatecznie 
wytłumaczyć i opisać przy pomocy dwu podstawowych pojęć: atomu i ruchu.
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Mechanicyzm ujmuje wszechświat jako maszynę, a prawa mechaniki uznaje 
za jedyne rzeczywiste prawa przyrody. Inne typy praw uważa tylko za pozorne. 
Mechanicyzm zaprzecza istnieniu specyficznych własności życia, względnie re
dukuje je do fizyko-chemicznych zasad.10

Nowożytny mechanicyzm występuje w dwojakim znaczeniu: w sensie węż
szym, spotykanym na gruncie fizyki, i w sensie szerszym, spotykanym na grun
cie biologii. Ks. Jankowski w swojej rozprawie zajmuje się tym pierwszym, który 
głosi, że pojęcia, prawa i teorie poszczególnych działów fizyki sprowadzają się 
ostatecznie do pojęć, praw i teorii mechaniki. Ona bowiem ujmuje podstawowe 
i najbardziej powszechne zjawiska fizyczne i wyraża je w postaci najogólniej
szych praw. Mechanicyzm ten przez cały wiek XIX był powszechnie przyjmo
wany w fizyce. Jego wyrazicielami byli tak wybitni uczeni, jak: T.S. Laplace, 
H. Poincare czy L. Boltzmann.

Zastanawiające jest, dlaczego ks. Jankowski po powrocie do kraju nie opu
blikował swojego doktoratu w języku polskim? Jeśli nie w całości, to przynaj
mniej w części w postaci artykułów. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Do 
koncepcji mechanicyzmu w świecie fizyki, któremu poświęcił swoją rozprawę 
doktorską, powrócił ks. Jankowski tylko jeden raz. Uczynił to w recenzji pracy
L. Caro Zasady nauki ekonomii społecznej."

Podsumowując pierwszy okres życia ks. Jankowskiego, uwieńczony dokto
ratem z filozofii, należy podkreślić, że ośrodek lowański nie tylko doskonale 
przygotował go do późniejszej pracy naukowo-dydaktycznej we włocławskim 
seminarium, ale ukształtował go również jako kapłana. Był dla niego tym miej
scem, skąd obficie czerpał nie tylko dla swego chłonnego wiedzy umysłu, ale 
i dla życia duchowego. Pokochał tamtejszy uniwersytet, cenił go wysoko 
i z wdzięcznością przez długie lata wspominał.

2. Praca dydaktyczna we włocławskim seminarium duchownym
Ks. dr Adam Jankowski po skończonych studiach w Louvain w roku 1912 

powrócił do kraju i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Stanowisko pro
fesora w seminarium włocławskim nie wchodziło wtedy w rachubę, ponieważ 
przedmiotów filozoficznych uczyli tu doświadczeni i liczący się profesorowie - 
ks. Antoni Szymański i ks. Stanisław Gruchalski.

Wkrótce jednak ks. Jankowski stał się potrzebny w seminarium, bowiem wy
darzenia I wojny światowej uniemożliwiły powrót do Włocławka jednemu z filo
zofów włocławskich. Dlatego 10 września 1915 roku bp Stanisław Zdzitowiecki 
mianował ks. Jankowskiego „zastępczym” profesorem filozofii w Wyższym Semi
narium Duchownym we Włocławku,12 „na miejsce ks. Gruchalskiego, do chwili 
jego powrotu”.13 Wykładał wtedy za ks. Gruchalskiego na kursie III metafizykę 
ogólną (5 godzin tygodniowo) oraz kosmologię i teodyceę według podręcznika 
Sebastiana Reinstadlera Elementa philosophiae scholasticae (vol. 1-2, Friburgi Br. 
1901; wielokrotnie wznawiany)14, używanego w seminarium włocławskim od kil
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kunastu lat przez ks. Gruchalskiego. Zastępstwo to trwało tylko jeden rok, bowiem 
w 1916 r. wszystkie przedmioty filozoficzne przejął ks. A. Szymański.15

Gdyby zatem nie fakt, że w 1915 r. rozszerzono znacznie zakres nauk przy
rodniczych wykładanych w seminarium włocławskim,16 ks. Jankowski stałby się, 
być może, tutaj niepotrzebny. Właśnie te nauki przyrodnicze, uwzględniane na 
kursach I i II, a więc: „fizykę, chemię oraz najogólniejsze zasady kosmografii, 
meteorologii, geologii i biologii ogólnej, ze szczególniejszym uwzględnieniem 
strony teoretycznej w związku z filozofią” zostały powierzone od początku ks. 
Jankowskiemu.17 I trzeba przyznać, że do ich wykładania był on dobrze przygo
towany przez studia lowańskie. W ten sposób przetrwał ks. Jankowski w semi
narium do 1918 r., a gdy w tym czasie zaczęto planować i przeprowadzać reformę 
studiów seminaryjnych, z wymaganymi dwoma latami studiów filozoficznych, 
obecność ks. Jankowskiego w seminarium stała się nieodzowna.

Zakres przedmiotów filozoficznych wykładanych przez profesorów semina
rium włocławskiego często się zmieniał, w zależności od potrzeb. Na przykład 
w roku seminaryjnym 1924/25 ks. Jankowski prowadził następujące zajęcia 
na kursie I: wstęp do filozofii (w I semestrze) i psychologia doświadczalna 
(w II sem.) - 4 godziny tygodniowo, kosmologia (w I sem.) i ekonomia politycz
na (w II sem.) - 3 godz. tyg., oraz na kursie II: psychologia racjonalna (I sem.) 
i kryteriologia (II sem.) - 4 godz. tyg., seminarium filozoficzne - 1 godz. tyg., 
lektura dzieł św. Tomasza - 1 godz. tyg.18 W sumie jest to 13 godzin wykłado
wych tygodniowo. Po odejściu w 1926 r. z profesury ks. Wiktora Potempy do
szły mu jeszcze wykłady historii filozofii.19 W miarę potrzeby wracał także do 
wykładania przedmiotów przyrodniczych.20

Na tym stanowisku pracował przez 34 lata (wliczając w to okres wojny). 
Uczył również przez kilka lat (1921-1923) fizyki w liceum im. Piusa X. Po 
wybuchu wojny, w końcu września lub w październiku 1939 r., przeniósł się na 
Jasną Górę w Częstochowie i tutaj wykładał filozofię i socjologię w Seminarium 
Duchownym ojców paulinów oraz pracował w duszpasterstwie. Dnia 20 marca 
1945 r. powrócił do Włocławka i podjął obowiązki profesora (przez krótki czas 
pełnił częściowo obowiązki rektora). Zmarł 16 maja 1949 r. w Łodzi.21

Ksiądz Adam Jankowski jako profesor przedmiotów filozoficznych przyniósł 
z sobą z Zachodu powiew szerokiego odrodzenia filozofii chrześcijańskiej. Wy
chowany w stolicy studiów neotomistycznych w Lowanium, gdzie żywo jeszcze 
pulsowały, uruchomione przez ks. prof. Merciera, wielkie siły naukowe, przyniósł 
z sobą do Włocławka głębokie umiłowanie środowiska uniwersyteckiego, z któ
rego wyszedł i tego wszystkiego, czym ono żyło. A chociaż nie był, jak ks. 
Radziszewski, bezpośrednim uczniem kard. Merciera, to jednak uległ jego wpły
wowi, stał się gorącym wielbicielem nie tylko jego osoby, ale i całej metody 
prowadzenia studiów filozoficznych.

We Włocławku ks. prof. Jankowski zastał zapoczątkowaną przez ks. rektora 
Radziszewksiego reformę studiów seminaryjnych, a zwłaszcza filozoficznych.
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Miał tę reformę poprowadzić dalej i zdobyć dla niej prawo obywatelstwa. Nie 
można było tego uczynić inaczej, jak tylko przez systematyczną, wytrwałą, cier
pliwą pracę na katedrze filozofii.22

Obok idei propagowania filozofii neotomistycznej (był to tzw. tomizm lowań- 
ski), ks. prof. Jankowski w swoich wykładał szczególnie eksponuje zasadę filozo
ficznej szkoły lowańskiej, głoszącej, że między nauką i wiarą nie może być 
sprzeczności. Sam wyspecjalizował się w stosunku filozofii do nauk ścisłych takich 
jak: matematyka, fizyka, chemia. Szczególną uwagę zwracał na najnowsze osiągnię
cia nauk szczegółowych oraz na ich wykorzystanie w nauczaniu filozofii. Przyjmu
jąc metodę Mercierowską, rozbudował studia filozoficzne właśnie w oparciu 
o fundament nauk przyrodniczych. Ks. prof. Stefan Wyszyński napisał o nim tak: 
„Gruntowny znawca i miłośnik nauk przyrodniczych, rozwinął wykłady biologii, 
anatomii, fizjologii, kosmografii i kosmologii, a stworzywszy dobry punkt wyjścia 
-  opierał na nim właściwą filozofię neotomistyczną. Na wydziale filozoficznym 
Seminarium (dwa lata) panował niepodzielnie. Rękę miał twardą, wymagał wiele, 
ale do studiów teologicznych przygotowywał świetnie”.23

Ksiądz prof. Adam Jankowski w różnych okresach i w różnym wymiarze 
prowadził wykłady z wszystkich przedmiotów filozoficznych i odnoszących się 
do filozofii nauk przyrodniczych. Nieliczni, żyjący jeszcze księża, uczniowie jego, 
np. ks. prof. Stanisław Librowski czy ks. prof. Stanisław Olejnik, wspominają 
szczególnie doskonale prowadzone wykłady z historii filozofii, w których był 
zarówno wnikliwym analitykiem, uczącym studentów samodzielnej oceny poszcze
gólnych filozofów i ich dzieł (lektura tekstów), jak i wszechstronnie wiążącym 
syntetykiem, dającym w dobrze przygotowanych rzutach myślowych całościową, 
zwartą panoramę systemów filozoficznych. Do wykładów zalecał studentom naj
nowsze pozycje książkowe, np. z historii filozofii wydaną we Lwowie w 1931 r. 
dwutomową Historią filozofii Władysława Tatarkiewicza, a do historii filozofii 
tzw. najnowszej wykorzystywał najbardziej wtedy aktualny podręcznik, który 
dopiero co się ukazał, ks. Józefa Pastuszki Filozofia współczesna (t. 1-2, Lublin 
1934-1936).24 Przed 1931 r. mógł korzystać z podręczników obcojęzycznych, które 
posiadał w swoim księgozbiorze.25 Do wykładów z psychologii eksperymental
nej na pierwszym roku wprowadził w 1935 r. świeżo wydany podręcznik Jana 
Lindworskyego (Psychologia eksperymentalna, Kraków 1933).26 Jedynie do wstę
pu do filozofii używał starego podręcznika Henryka Struvego (Wstąp krytyczny 
do filozofii, Warszawa 1903),27 z którego sam w latach seminaryjnych uczył się 
tego przedmiotu. Do wykładania innych przedmiotów ks. Jankowski używał opra
cowanych przez siebie skryptów, które powoli czytał w czasie wykładu, a stu
denci robili sobie z tego notatki.28

Ogólnie jego wykłady można ocenić tak, jak to zrobił ks. S. Wyszyński: 
„W prowadzeniu wykładów psychologii zarówno racjonalnej jak i eksperymen
talnej, przygotowywał świetnie do studiów pedagogicznych, społecznych i dusz
pasterskich. Wysoce wrażliwy na wszelkie przejawy życia społecznego oddawał
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wielką usługę swoim kolegom na katedrze, wpajając młodzieży jasne, zdrowe za
sady chrześcijańskiego życia publicznego, dzięki którym łatwo mogła korzystać 
z pokrewnych wykładanych przedmiotów i radzić sobie z nowymi, przez życie 
wyłonionymi problemami”.29

Chcąc wyrobić u swoich studentów umiejętność ścisłego rozumowania oraz 
poszerzyć i pogłębić ich wiedzę, ks. prof. Jankowski wprowadził najpierw w roku 
szkolnym 1919/20 colloąium philosophicum, na którym podawał wiadomości 
wstępne, następnie objaśniał metodę oraz pogląd na dzieje filozofii, po czym pro
wadził z alumnami lekturę źródłową, czytając Kartezjusza Rozmyślania o zasadach 
fdozofii i Berkeleya O zasadach poznania. Nadto słuchacze pisali recenzje czyta
nych dzieł.30 Organizował także przez w;cle lat cykle wykładów specjalistycz
nych,31 które przerodziły się następnie w seminaria filozoficzne, na których 
rozważano poszczególne zagadnienia filozoficzne i przygotowywano opracowania 
pisemne. W prowadzenie tych „ćwiczeń” filozoficznych wkładał cały swój bogaty 
umysł i szerokie serce, kochające młodzież duchowną. W czasie takich spotkań 
naukowych pobudzał alumnów do dyskusji, a nawet do staczania całych batalii, 
starannie utrzymywanych w granicach metody scholastycznej.32

Byli uczniowie ks. prof. Jankowskiego (np. ks. prof. Librowski, ks. prof. Olej
nik czy bp Czesław Lewandowski) podkreślają jego zdolności, niepospolitą indy
widualność, głęboką wiedzę i wysoki poziom wykładów, jego wnikliwość 
i pragnienie dokładnego poznania prawdy. Był profesorem bardzo wymagającym. 
Chciał, aby przyszli kapłani posiadali gruntowną wiedzę. Dlatego złożenie 
u niego egzaminów kosztowało studentów bardzo wiele wysiłku, wytrwałości 
i pracy. To jednak owocowało w przyszłości. Świadczy o tym fakt, który przekazał 
mi ks. prof. Olejnik. Gdy jakiś ksiądz z diecezji włocławskiej studiujący na 
Uniwersytecie Warszawskim był zobowiązany do wykładów z historii filozofii 
u prof. Tatarkiewicza, ten zaliczał mu przedmiot bez egzaminu, jeżeli studiował fi
lozofię u ks. prof. Jankowskiego we Włocławku.33

Ks. prof. Jankowski to nie tylko profesor. To również wychowawca -  na
zwano go „wybitnym pedagogiem kleru włocławskiego”.34 Jako wychowawca 
budował wszystkich swoją sumiennością, punktualnością i zamiłowaniem do 
porządku. Troszczył się szczególnie o szerokie oczytanie się studentów i o moż
liwość samodzielnejpracy naukowej.

Nosił w sobie, mimo pewnej surowości, głęboką miłość do wychowanków. 
Dowodzą tego jego szczegółowe wnikanie w problemy, kłopoty i troski klery
ków, usiłowanie ich zrozumienia. Nic dziwnego, że jego uczniowie -  księża, 
po wielu jeszcze latach od wyjścia z seminarium o nim pamiętali. Jedna 
z pozycji w księgozbiorze ks. Jankowskiego, którą otrzymał na imieniny 
(24 XII 1948) od ks. Zachara, posiada taką oto wzruszającą dedykację: „Księ
dzu Prałatowi Jankowskiemu Adamowi -  człowiekowi o najpiękniejszym cha
rakterze, o najlepszym sercu i o najgłębszym umyśle, jakiego w życiu spotkałem, 
swemu Mistrzowi i Ojcu.”35
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Wreszcie trzeba podkreślić, że przekazywana przez niego filozofia chrześcijań
ska doskonale harmonizowała z jego żywą wiarą i gorliwością o Boże sprawy. 
Ujawniło się to szczególnie w czasie wojny, kiedy to ks. prof. Jankowski był zmu
szony przebywać poza diecezją u paulinów na Jasnej Górze. Tam również uczył 
kleryków filozofii. Wszystkie natomiast wolne od wykładów chwile poświęcał 
z zamiłowaniem posługom duszpasterskim, spędzając długie godziny w konfesjo
nale. Ks. Władysław Mirski przytacza jedną z jego wypowiedzi, którą często po
wtarzał swoim wychowankom: „Łatwo jest zdobyć mądrość -  ale świętość -  o jakże 
trudno. Mówić o niej, a żyć nią -  to zupełnie co innego”.36

Podsumowując jego pracę we włocławskim seminarium można powiedzieć 
idąc za stwierdzeniem ks. prof. S. Wyszyńskiego, że 34 lata jego pracy „przeorało 
niwę umysłową duchowieństwa diecezjalnego, nadając mu specjalne oblicze”.37

3. Osiągnięcia w pracy naukowej
Ksiądz prof. Adam Jankowski w swoim dorobku naukowym nie pozostawił 

po sobie wielu prac (9 rozpraw i artykułów oraz 48 recenzji).38 To jednak, co 
publikował, odznacza się oryginalnością, samodzielnością myśli i dojrzałością oraz 
precyzją logiczną i terminologiczną. Wiele jego tekstów to bardzo wnikliwe 
i rzetelne recenzje dzieł filozoficznych, wywołujące często na łamach „Ateneum 
Kapłańskiego” polemiki ze strony ich autorów. Był znany i ceniony w ówcze
snym świecie naukowym. Ks. W. Szafrański (potwierdził to również ks. prof. 
Librowski) we wspomnieniu o ks. Jankowskim pisze: „Był ksiądz prof. Jankow
ski swego czasu zachęcany przez wybitnego profesora filozofii i psychologii 
ks. dr Waisa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie do habilitacji z uwagi 
na głębię jego umysłu”.39

Powstaje więc pytanie, dlaczego nie pisał więcej? Czyżby solidna, ogromna 
praca dydaktyczna we włocławskim seminarium pochłaniała go całkowicie? 
Odpowiedź daje ks. prof. S. Wyszyński: „Człowiek krytyczny, stawiał sobie tak 
wielkie wymagania, że to zaważyło nawet na jego twórczości naukowej, której 
udzielał głosu na łamach «Ateneum Kapłańskiego». Trudny do pióra, w trakto
waniu problemów był zawsze samodzielny. Wszechstronny erudyta rozsadzał swe 
artykuły bogactwem myśli, o przewadze analitycznej. Wielkie wymagania, jakie 
stawiał sobie i autorom dzieł powstrzymywały go od szerszej działalności piśmien
niczej; a jednocześnie oddawały nauce filozoficznej przysługę, dzięki sumiennym, 
wymagającym recenzjom, których wiele ogłosił”.40

Ks. prof. Jankowski w swoim dorobku piśmienniczym pozostawił cztery arty
kuły, które godne są odnotowania, gdyż stanowią właściwe mniejsze lub większe 
rozprawy naukowe. Są to, biorąc chronologicznie, następujące pozycje: Religijne 
pierwiastki ogólnego poglądu na świat,41 Złudzenia transformizmu (Włocławek 
1931); Wychowanie i nauczanie42 oraz Tytuł i nazwa „ksiądz” (Włocławek 1937).

Na szczególną uwagę, ze względu na swą objętość i rozgłos, jakie wtedy 
zdobyły, zasługują dwie: Złudzenia transformizmu oraz Tytuł i nazwa „ksiądz".
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Rozprawy te, zamieszczane w kolejnych zeszytach „Ateneum Kapłańskiego”, 
zostały nawet wydane w osobnych odbitkach jako pozycje książkowe. Pierwsza 
{Złudzenia transformizmu) jest dokładnym streszczeniem książki, z zachowaniem 
jej tytułów rozdziałów i paragrafów, Louisa Vialettona (franc. profesora medy
cyny), wydanej w Paryżu pod tym samym tytułem. Ks. Jankowskiemu chodziło
0 dokładne przedstawienie na gruncie polskim polemiki Vialettona z teorią trans
formizmu, głoszoną przez Geoffroya, Saint Hilairego, Lamarcka, Cuviera i póź
niej Darwina, przyjmujących wyjaśnienie naturalne, czyli mechanistyczne 
powstania świata żywego, w szczególności człowieka.

Druga praca {Tytuł i nazwa „ksiądz”) jest rozprawką składająca się z dwóch 
części: w pierwszej ks. Jankowski przer’ wia historię pojęcia ksiądz, uzasad
niając, że tytuł „ksiądz” przysługuje tylko uuchownemu katolickiemu. Druga część 
stanowi odpowiedź na ostrą i obraźliwą krytykę prof. Uniwersytetu Poznańskie
go, Henryka Ułaszyna.

Drugi dział twórczości naukowej ks. prof. A. Jankowskiego to jego „słyn
ne” recenzje (w liczbie 48). Są one w miarę obiektywne i krytyczne, chociaż 
zróżnicowane w swej treści i objętości. I tak niektóre są wprawdzie tylko zasy
gnalizowaniem danej pozycji na rynku wydawniczym, ale olbrzymia większość 
to wielostronicowe, bardzo wyczerpujące polemiki z autorem recenzowanego 
dzieła (oczywiście ton polemiki jest na ogół spokojny, rzeczowy, udokumento
wany), np. recenzji S. Majewskiego Z tajemnic bytu.™

Pisał recenzje z różnych dziedzin nauki, np. rec. pracy L. Caro Ku nowej 
Polsce, E. Psichari Głosy wołające na puszczy, ks. M. Niteckiego Telepatia
1 mistyka, czy L. Koplera Kościół a polityka. Najczęściej są to jednak recenzje 
poważnych dzieł filozoficznych, np. pracy K. Waisa Ontologia czyli metafizyka 
ogólna.™ Recenzja ta jest przykładem rzetelności naukowej, kompetencji i fa
chowości autora.

Przy każdej recenzji, ks. Jankowski daje najpierw dobre, „fachowe” wpro
wadzenie (niekiedy nawet dość obszerne) w dziedzinę, której recenzowana pra
ca dotyczy, a potem dopiero krytyczną analizę, np. recenzja pracy pod red. 
E. Peillaube’go Wtajemniczenie w filozofią św. Tomasza z Akwinu.™

Niekiedy recenzje ks. prof. Jankowksiego zawierają elementy humoru, dowcipu 
czy ironii, np. jego sąd o kobietach w powyższej recenzji: „Prawdziwie szczęśliwą 
tu okolicznością jest, że autorami są kobiety. Kobieta nie ma na ogół powołania do 
spekulacji, historia filozofii nie zna w tym zakresie wybitnego talentu. Ale za to 
kobieta, zresztą wysoce uzdolniona dla innych dziedzin życia, posiada przedziwny 
dar przyswaja sobie cudzych myśli; wczuwania się w nie i wiernego ich odtwarza
nia. Wykładu cudzych myśli nie jest kobieta skłonna mącić własnymi dociekania
mi; jeśli czego nie rozumie, to w wykładzie po prostu to pominie. I dlatego wykład 
myśli św. Tomasza wypadł tu w całości doskonale”.46

Niektóre recenzje ks. Jankowksiego są jednak dość ostre i „mocne”, np. recen
zja pracy ks. A. Krzesińskiego Pozytywizm i modernizm a polskie duchowieństwo,47
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powodujące podobną replikę ze strony autora, a nawet pismo oskarżające do ku
rii diecezjalnej.48 Oczywiście swoje „mocne” słowa krytyki ks. Jankowski rzeczo
wo, bardzo solidnie uzasadnia, przytaczające dobrze dobrane cytaty z pracy autora. 
Trzeba tutaj również podkreślić, że z kolei odpowiedzi ks. Jankowskiego na takie 
repliki są dowodem stoickiego spokoju, niezwykle logicznej, precyzyjnej argumen
tacji, a nawet często przypominaniem autorowi pracy, że stan emocji, rozdrażnie
nia, wpływa niekorzystnie na rzeczowość argumentacji.

Ks. prof. Jankowski pisał także recenzje polemizujące z innymi recenzjami 
dotyczącymi danego dzieła, jak np. W sprawie dwu recenzji o książce „Historia 
filozofii w zarysie” spolszczonej przez ks. F. Kw iato ws k i ego.4 9 W recenzji tej, 
biorąc w obronę autora dzieła, nie zawahał się, po rzeczowej analizie, nieprzy
chylne recenzje W. Gołębskiego i I. Chrzanowskiego, opublikowane w „Kwar
talniku Filozoficznym”, nazwać „skandalem naukowym”.

Wobec prawdziwego talentu naukowego, ks. Jankowski potrafił wyrazić uzna
nie i wtedy nie szczędził słów pochwały i zachęty, np. wobec młodego ks. Józe
fa Iwanickiego przy recenzji jego pracy doktorskiej pt. Leibniz et les 
démonstrations mathématiques de l ’existence de Dieu.50

Ostatnia publikacja naukowa ks. prof. Jankowskiego pochodzi z 1949 r. i jest 
to recenzja pracy A. Krzyżanowskiego Chrześcijańska moralność polityczna.5I

Recenzji dzieł obcojęzycznych (tylko z języka francuskiego) ma w swoim 
dorobku niewiele i objętościowo są one bardzo skromne (zwykle ok. pół strony 
druku). Są to raczej noty bibliograficzne, sygnalizujące polskiemu czytelnikowi 
dane dzieło. Jedynym wyjątkiem jest tu 4-stronicowa recenzja pracy J. Marita
ina La philosophie de la nature.51

Dla całości obrazu twórczości ks. prof. Jankowskiego należy również dodać, 
że ma on na swoim koncie także pozycje o charakterze popularnym, zamiesz
czane w „Ładzie Bożym” na aktualne wówczas tematy, takie jak np.: Co to jest 
polityka 55 Prawo moralne,54 Prawa człowieka55 czy inne.56

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o zapleczu dla jego pracy naukowej 
w postaci własnego księgozbioru. Wydaje się, że ks. Jankowski miał wystar
czająco zaopatrzony, jak na swoje potrzeby, księgozbiór. Według informacji 
ks. prof. Wyszyńskiego, który po drugiej wojnie światowej dokumentował stra
ty wojenne naszego seminarium, ks. Jankowski do roku 1939 zgromadził zbiór 
dzieł z filozofii chrześcijańskiej, psychologii, biologii, głównie w języku fran
cuskim oraz wielkie wydania encyklopedii francuskich, w sumie księgozbiór 
liczący ok. 1500 tomów.57

Opuszczając Włocławek w pierwszych miesiącach wojny, prawdopodobnie 
zostawił tu swoje książki, które zostały przez Niemców włączone do biblioteki 
seminaryjnej i razem z nią wywiezione do Poznania. Większość z nich uległa 
tam zniszczeniu.

Z jego księgozbioru zachowało się do dziś w bibliotece seminaryjnej we 
Włocławku zaledwie 241 pozycji w 251 woluminach.58 Dział filozofii zajmuje
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w zachowanym księgozbiorze ks. prof. Jankowskiego pod względem ilości i ja
kości zgromadzonych tam książek, pierwsze miejsce.59

* * *
W dziejach Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku postać 

ks. prof. Adama Jankowskiego była naprawdę niezwykłą, chociaż nie był on pro
fesorem uniwersyteckim. Swoją głęboką wiedzę filozoficzną (i nie tylko) z ogromną 
cierpliwością, zrozumieniem i wytrwałością wpajał przez wszystkie lata wielu rocz
nikom przyszłych kapłanów, kładąc w ten sposób solidne fundamenty pod studia 
teologiczne. Wykłady z filozofii prowadził na wysokim poziomie naukowym i dą
żył do tego, aby cały program Wyższego Seminarium Duchownego był dostosowany 
do takiego poziomu. To między innymi dzięki niemu, w okresie międzywojennym 
włocławskie seminarium było tak znane i cenione w Polsce.

SUMMARY
Rev. Adam Jankowski (24 XII. 1884 -  16 V 1949 ) was educated in philosophy 

and theology in the Seminary of Włocławek. In the years 1909-1912 he was studying 
Christian philosophy at the University of Louvain where he completed it successfully with 
the Ph.D. degree. For many years (1915-1949) he was lecturing philosophy in the diocesan 
seminary in Włocławek. In his lectures he propagated neotomistic philosophy. It was so 
called louvanian „tomism”. He has paid particular attention to the contemporary 
achievements in sciences and its application to philosophy. Although he has not left many 
written papers (9 dissertations and articles plus 48 reviews) but whatever he had published 
has had the marks of originality, independence of thinking, maturity, logical and 
terminological precision. Many of his writings were with great insight, fair and genuine 
reviews of philosophical works which often called out discussions and polemics from 
their authors in the „Ateneum Kapłańskie”.

Rev. prof. Adam Jankowski through his educational and scientific work has made 
great and permanent contribution into the history of the seminary in Włocławek and also 
into the history of Christian philosophy in Poland.
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