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Już kilka razy w „Roczniku Tomistycz-
nym” pojawiały się recenzje opracowań, 
wydanych w ramach projektu badawcze-
go zatytułowanego „Polska filozofia 
chrześcijańska” poświęconego najwybit-
niejszym postaciom filozofii w Polsce 
w XX i XXI wieku1.

Przypomnijmy, że w jego ramach 
przygotowano po polsku i po angielsku 
13 monografii poświęconych czołowym 
filozofom polskim: Tom I:  Mieczysław 
Gogacz – oprac. A. Andrzejuk (UKSW); 
1 Projekt „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, umowa nr 0033/FIL/2016/20 

zawarta dnia 27.12.2016 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego a Akademią Ignatianum w Krakowie na okres realizacji od 27.12.2016 do 26.12.2020 
roku. Dofinansowanie wyniosło 999 846 zł. Szerzej na temat projektu pisał już w „Roczniku 
Tomistycznym” ks. prof. Stanisław Janeczek w recenzji tomu poświęconego Mieczysławowi 
Gogaczowi. Zob. S. Janeczek, Mieczysław Gogacz – filozof klasyczny. Recenzja: A. Andrzejuk, D. 
Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz, red. A. Andrzejuk, Kraków: Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, stron 236; toż w wersji angielskiej, tamże, 
stron 245, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2018), s. 353-359.

tom II: Piotr Lenartowicz – oprac. J. Bre-
mer SJ  (AIK); tom III: Stanisław Ka-
miński – oprac. K. Wolsza (UO); tom IV: 
Kazimierz Kloskowski – oprac. A. Le-
mańska (UKSW); tom V: Kazimierz 
Kłósak - oprac. J. Mączka (UP JP II); 
tom VI: Feliks Koneczny – oprac. 
P. Skrzydlewski (AIK); tom VII: Mie-
czysław A. Krąpiec – oprac. Z. Pańpuch 
(KUL); tom VIII: Tadeusz Ślipko – oprac. 
E. Podrez (UKSW); tom IX: Tadeusz 
Styczeń – oprac. R. Moń (UKSW); tom 

Artur Andrzejuk

Mieczysław Albert Krąpiec – główny twórca 
lubelskiej szkoły filozoficznej

Recenzja  
Marek Czachorowski, Tomasz Mamełka, Paweł Mazanka, 

Zbigniew Pańpuch, Mieczysław Albert Krąpiec, red. Z. Pańpuch 
(Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej, red. Maciej Bała, Piotr  
S. Mazur), Kraków 2020, stron 220; toż w wersji angielskiej, 

tamże, stron 228.
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X: Józef Tischner – oprac. J. Jagiełło (UP 
JP II); tom XI: Karol Wojtyła - oprac. G. 
Hołub (UP JP II); tom XII: Jacek Woro-
niecki – oprac. P. Mazur (AIK); tom 
XIII: Zofia Józefa Zdybicka – oprac. J. So-
choń (UKSW). Tom XIV to Przewod-
nik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX 
wieku (A Companion to Polish Christian 
Philosophy of the Twentieth Century) opra-
cowany także w wersji polskiej i angiel-
skiej pod redakcją Piotra Mazura, Pio-
tra Duchlińskiego i Pawła Strzeleckiego. 
Wszystkie wymienione prace są dostęp-
ne na platformie cyfrowej:  https://pchph.
ignatianum.edu.pl/. 

Jak napisano w stosownym wniosku, 
„celem projektu była potrzeba upamięt-
nienia oraz pogłębienia znajomości do-
robku polskiej filozofii chrześcijańskiej 
oraz jej roli, jaką odgrywała w szeroko 
pojętej kulturze, nauce, ekonomii, poli-
tyce, sztuce, obyczajowości, religii w XX 
i XXI wieku. Filozofia ta odegrała zna-
czącą rolę w przezwyciężaniu nie tylko 
totalitaryzmów XX wieku, ale także da-
wała i nadal daje odpór licznym zagroże-
niom i ideologiom. Z tej racji jest czymś 
unikalnym na skalę światową. Ma ona 
wielki wkład w tworzenie nie tylko w Pol-
sce, ale i na całym świecie integralnej kul-
tury ludzkiej prowadzącej człowieka do 
pełni życia osobowego. Z tej racji należy 
w niej upatrywać nie tylko wielkiego 
skarbu kultury polskiej, ale także znaczą-
cego dobra dziedzictwa światowego. La-
ta komunizmu, a następnie czas przemian 
ustrojowych w Polsce nie pozwoliły na 
opracowanie i wyeksponowanie wartości 
polskiej filozofii chrześcijańskiej. Stąd po-
mysł na jej upamiętnienie, a także pogłę-
bienie znajomości”. 

Wydaje się, że zacytowane słowa bar-
dzo dobrze odnoszą się do życia, dzia-
łalności naukowej, społecznej i instytu-
cjonalnej Mieczysława Alberta Krąpca 
OP (1921–2008) – głównego twórcy lu-
belskiej szkoły filozoficznej, wybitnego 
tomisty egzystencjalnego, który w ra-
mach tej wersji filozofii św. Tomasza 
z Akwinu sformułował (przynajmniej) 
podstawy innych dyscyplin filozoficz-
nych, a także niektórych nauk pokrew-
nych (wydanie Dzieł wszystkich Krapca 
obejmuje kilkadziesiąt tomów). Był po-
nadto przez 4 lata (1958–1961 oraz 1969–
1970) dziekanem Wydziału Filozofii 
KUL i przez 13 lat (1970–1983) rekto-
rem uniwersytetu – na tych stanowi-
skach „przeżył” reżim Gomułki, Gier-
ka, Jaruzelskiego. Należy podkreślić, że 
o. Krąpiec umiał „znaleźć się” także 
w III Rzeczypospolitej i jej trudnych la-
tach 90. XX wieku, gdy z maniakalnym 
niekiedy uporem niszczono podstawy 
funkcjonowania polskiej kultury inte-
lektualnej (zamykano czasopisma, wy-
dawnictwa, nieustannie „reformowano” 
szkolnictwo wyższe i średnie). W 1997 
roku założył (wraz z innymi) Polskie To-
warzystwo Tomasza z Akwinu (PTTA) 
jako oddział Międzynarodowego Towa-
rzystwa Tomasza z Akwinu (SITA), do 
którego przeniósł różne inicjatywy wy-
dawnicze i w ramach którego zainicjo-
wał opracowanie i wydawanie Powszech-
nej Encyklopedii Filozofii (PEF). Umiał 
– w nowych warunkach politycznych 
i gospodarczych – zorganizować środki 
na te przedsięwzięcia i to niezależnie od 
ideologicznych kaprysów demokratycz-
nych władz III RP (vide: strona redak-
cyjna III tomu PEF). Otworzył się tak-

https://pchph.ignatianum.edu.pl/
https://pchph.ignatianum.edu.pl/
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Recenzja

że na media elektroniczne (nagrywał 
wykłady i filmy) oraz radio i telewizję, 
korzystając (wraz ze współpracownika-
mi) z toruńskich mediów Tadeusza Ry-
dzyka CSsR do popularyzowania filo-
zofii tomistycznej i szeroko pojętej 
chrześcijańskiej kultury intelektualnej, 
nie zważając przy tym na rezerwę, z ja-
ką do inicjatyw medialnych redempto-
rystów odnosiły się elity III RP, nie wy-
łączając wyższego kleru. Daje to w sumie 
obraz osobowości niezwykłej, bardzo 
dynamicznej, bardzo elastycznej (zmia-
ny ustrojowe w Polsce zastały go, gdy 
miał prawie 70 lat), a przecież nie wol-
no zapominać, że Krąpiec był przede 
wszystkim filozofem, cenił kontempla-
cję, był też kapłanem i zakonnikiem, 
prowadził pogłębione życie religijne i był 
wierny swojemu dominikańskiemu po-
wołaniu. Gdy doda się do tego działal-
ność nauczycielską i w ogóle umiejętność 
gromadzenia wokół siebie ludzi wybit-
nych (Stanisław Kamiński, Zofia Zdy-
bicka, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej 
Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński, że wy-
mienię najstarszych), to właściwie trud-
no sobie wyobrazić, w jakiś sposób Krą-
piec to wszystko godził i na to wszystko 
znajdował czas, nawet gdy się zważy, że 
żył prawie 90 lat i pracował (dosłownie) 
do samej śmierci.

Już ta krótka charakterystyka boha-
tera tomu, przygotowanego pod kierun-
kiem Zbigniewa Pańpucha, uświadamia 
trudności, jakie stały przed jego redak-
torem i autorami. Na początku więc 
omówienia należy stwierdzić, że opra-
cowanie dobrze prezentuje sylwetkę, po-
glądy i dokonania o. Krąpca. Poszcze-
gólne tematy opracowane zostały ze 

znawstwem przez specjalistów, których 
kompetencje nie budzą wątpliwości. Te 
tematy są następujące: życie i działalność 
naukowa na tle charakterystyki epoki, 
koncepcja filozofii, realistyczne ujęcie 
metafizyki, filozofii poznania, antropo-
logii filozoficznej, etyki i filozofii prawa. 
Omówiono ponadto niektóre polemiki, 
prowadzone przez Krąpca, a także scha-
rakteryzowano jego odziaływanie na śro-
dowiska filozoficzne zarówno krajowe, 
jak i zagraniczne. Opracowanie zamyka 
Słownik terminów. Drugą część tomu sta-
nowią wypisy z prac Krąpca, przygoto-
wane przez Z. Pańpucha. Podzielono je 
na sześć działów: metafizyka i teoria po-
znania, doświadczenie i metafizyka, eg-
zystencjalizm tomistyczny, antropologia 
filozoficzna, filozofia prawa, filozofia 
kultury.

Na wstępie tomu, jak już zaznaczo-
no, autorzy przedstawiają życie i dzia-
łalność naukową o. Krąpca na tle epo-
ki, w której przyszło mu żyć i pracować. 
W odniesieniu do jego osoby skupiają 
się na działalności naukowej (bo o to 
w rozdziale chodzi), tylko wspomina-
jąc o pełnionych przez niego funkcjach 
uniwersyteckich i społecznych. Za to 
rozdział pt. Charakter epoki syntetycz-
nie, ale bardzo rzetelnie przedstawia 
powojenną sytuację Polski, a w niej Ko-
ścioła, choć należało – moim zdaniem 
– też bliżej i staranniej przedstawić, 
szczególnie czytelnikowi zagraniczne-
mu, trudne warunki kohabitacji Kościo-
ła z komunistami. Dla osób znających 
realia władzy totalitarnej jest jasne, że 
skoro Kościół i różne jego instytucje 
istniały i funkcjonowały pod władzą ko-
munistów w Polsce, to musiały być 
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przez tę władzę jakoś koncesjonowane. 
W samym pojęciu totalitaryzmu nie ma 
bowiem miejsca na jawną działalność 
opozycyjną (ostatniego żołnierza pol-
skiego podziemia niepodległościowego 
Józefa Franczaka zabito w 1963 roku, 
a ostatniego żołnierza podziemia anty-
komunistycznego w bloku wschodnim, 
Estończyka Augusta Sabbe w 1978 ro-
ku). Wspomniana kohabitacja komuny 
i Kościoła miała różne fazy, nigdy nie 
polegała na jakieś postaci akceptacji 
chrześcijaństwa przez władzę, lecz za-
wsze była dopuszczeniem tej lub innej 
działalności z czysto utylitarnych mo-
tywów, zawsze jednak towarzyszyły te-
mu jakieś szykany, a od czasu do czasu 
poważniejsze prześladowania. Taki był 
kontekst działalności Krąpca jako dzie-
kana i rektora. A skoro ta działalność 
owocowała rozwojem uczelni, jej roz-
budową, zwiększeniem liczby studen-
tów i intensyfikacją międzynarodowej 
wymiany naukowej, to oznacza, że Krą-
piec umiał to wszystko różnymi sposo-
bami „załatwić” z przedstawicielami 
władzy komunistycznej. Nie trzeba być 
bardzo zaawansowanym w latach, by 
pamiętać te sposoby: przede wszystkim 
pieniądze (łapówki), wszechobecny za 
komuny alkohol, no i targi ideologicz-
ne (zapiszecie się [np. do PZPR lub 

„przybudówek”] – damy wam [np.] stal 
i cement na budowę domu – nie? wasza 
sprawa! ale tego domu to wy nigdy nie 
zbudujecie…). W tym kontekście nale-
ży podjąć sprawę późniejszego oskar-
2 Podobnie jak w przypadku Józefa Tischnera nie zdecydowano się w poświęconym mu tomie odnieść 

się do faktu rejestracji w kategorii „kontaktu operacyjnego” i „konsultanta” Departamentu IV 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Zob. Mirosław Pawliszyn, Biografia oraz tenże, Charakter 
epoki, w: Józef Tischner, red. Jarosław Jagiełło, (Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej, red. Maciej 
Bała, Piotr S. Mazur), Kraków 2020, s. 11-29.

żenia Krąpca o współpracę z SB. Abso-
lutnie nie przemilczałbym tego tematu, 
skoro takie oskarżenia się pojawiły pu-
blicznie, należało się z nimi zmierzyć, 
przedstawiając swoje stanowisko2.

Po uważnej lekturze – na ile pozwa-
la mi własna znajomość filozofii Krąp-
ca – mogę stwierdzić, że nie ma w opra-
cowaniu istotnych błędów rzeczowych. 
Jedyne, co nasuwa się, to propozycje uzu-
pełnień i doprecyzowań. Autorom po-
szczególnych części bowiem (szkoda 
w tym kontekście, że ich nie podpisano) 
udało się ogarnąć ogromną spuściznę 
o. Krąpca i omówić ją w miarę synte-
tycznie, ale bez zbyt daleko idących 
uproszczeń. W zasadzie wszystkie czę-
ści omówienia napisane zostały w po-
dobnym sprawozdawczym stylu (ale 
w tym przypadku nie stanowi to zarzu-
tu, gdyż celem opracowania jest rzetel-
na prezentacja dorobku filozoficznego 
bohatera tomu). Odnosi się to szczegól-
nie do paragrafu na temat koncepcji fi-
lozofii i metafizyki. Bardzo dobrze bo-
wiem wprowadza w całość opracowania 
rozdział pt. Koncepcja filozofii. Uważam 
go za wyjątkowy majstersztyk, zważyw-
szy na ogromną spuściznę Krąpca i wie-
lość dziedzin, które podejmował. Nieco 
odbiega od stylu całości obszerny roz-
dział o etyce (Realistyczne ujęcie etyki). 
Sam Krąpiec bowiem podejmował pro-
blematykę etyczną raczej akcydentalnie 
(np. przy okazji polemik). Ponadto pre-
zentacja jego ujęć jest w tym rozdziale 
dość „poszatkowana” podziałami i nie-
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jako „utkana” z cytatów, w czym wła-
śnie odbiega od stylu pozostałych roz-
działów. Z tego też powodu – jak sądzę 

– nie poświęcono etyce działu w wypi-
sach, uznając zapewne, że rozdział o ety-
ce zawiera i tak dużo przytoczeń z prac 
Krąpca.

W rozdziale o polemikach skupiono 
się na dwóch zespołach zagadnień dys-
kutowanych na KUL (teoria poznania, 
etyka). Może warto byłoby wspomnieć 
o polemice Krąpca (i Kamińskiego) ze 
Stanisławem Adamczykiem o rozumie-
nie istnienia – wydaje się to być kluczo-
we zagadnienie dla kształtowania się 
egzystencjalnej metafizyki szkoły lubel-
skiej. Rozważyłbym też możliwość 
wspomnienia dyskusji Krąpca z Cac-
kowskim na temat filozofii człowieka, 
jako przykład polemiki z marksizmem 

(byłoby to o tyle pouczające, że Cac-
kowski imputował Krąpcowi całkiem 
obce mu tezy i je potem zaciekle kry-
tykował).

Generalnie trzeba jednak stwierdzić, 
że z niełatwego zadania redaktor i au-
torzy opracowania wyszli obronną rę-
ką. Udało się omówić całościowo do-
konania Krąpca, przedstawiając ich 
kompetentne zarysy. Cały tekst opra-
cowania napisany jest dobrą polszczy-
zną, czyta się go dobrze. Należy dodać, 
że wypisy trafnie ilustrują omówione 
w opracowaniu poglądy Krąpca. Całość 
tomu dopełnia obszerna bibliografia, 
którą można potraktować jako wska-
zówki do pogłębionych studiów na my-
ślą filozoficzną Mieczysława Alberta 
Krąpca, na co bez wątpienia ta myśl za-
sługuje.



Mikołaj Krasnodębski

W obronie człowieka. Zarys 
antropologii filozoficznej Franciszka 
Gabryla (1866–1914)

Warszawa – Radzymin 2020

Obszerna rozprawa poświęcona została jednemu z najciekawszych polskich 
tomistów z przełomu XIX i XX wieku – ks. Franciszkowi Gabrylowi, który oddziałał 
swoją aktywnością i licznymi publikacjami na pierwszą fazę recepcji tomizmu 
w Polsce. Mikołaj Krasnodębski opracował antropologię ks. Gabryla i ukazał ją jako 
przykład połączenia tomizmu podręcznikowego (tradycyjnego) z tomizmem 
lowańskim. Nikt przed nim nie dokonał tak wnikliwej analizy i prezentacji poglądów 
tego polskiego neotomisty. Autor książki świetnie zna bowiem rozległe 
piśmiennictwo ks. Gabryla i z łatwością się po nim porusza. A jest to sprawa 
niebagatelna, gdy zważy się, iż krakowski tomista napisał 13 książek (głównie 
podręczników) oraz kilkadziesiąt artykułów i recenzji. Książka, oprócz prezentacji 
poglądów ks. Gabryla, jest także ich klasyfikacją i historyczną oceną. W przypisach 
i komentarzach odautorskich Mikołaj Krasnodębski informuje czytelnika 
o współczesnych rozwiązaniach problemów podejmowanych przez bohatera swej 
rozprawy. Wszystko to sprawia, że jego książka jest nie tylko ważną pozycją 
bibliograficzną dla historiografii filozofii polskiej, ale także intelektualnie 
pasjonującą lekturą filozoficzną.

Wydawnictwo von borowiecky - www.vb.com.pl
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