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FILOZOFIA JEZUITOW W POLSCE W XX WIEKU
Tresc: 1. Wst^p. 2. Ratio studiorum. 3. Glöwni filozofowie jezuiccy
na przelomie XIX i XX wieku. 4. Kolegium Krakowskie i Wydzial Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego - osrodkiem filozofii jezuitow. 5. Jaka
filozofia? 6. Wydzial Filozoficzny TJ a Papieska Akademia Teologiczna
i inne uczelnie. 7. Powstanie Wyzszej Szkoly Filozoficzno-Pedagogicznej
Ignatianum w Krakowie. 8. Stan obecny Uczelni. 9. Towarzystwo
Naukowe. 10. Podsumowanie. 11. Bibliografia. - Resume: La philosophic
des jesuites en Pologne au XX siecle.
1. Wst^p
Ponizsze opracowanie obejmuje zasadniczo wiek XX. Nawi^zuje
jednak do pewnych dokumentöw i faktöw z XIX w., ktöre mialy znaczny
wpl5rw na ksztalt filozofii jezuitow w XX w. Chodzi zwlaszcza o now£^
wersj^ dawnej Ratio studiorum z 1832 r. oraz o encyklik^ Ac^cmi Patris
z 1879 r.
Badaj^c dziejefilozofiijezuitow w Polsce, mozna wyröznic: 1) filozofiq
zwi^zan^ z nauczaniem, glöwnie w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, oraz 2) filozofiq pozaszkoln^, a wi^c nie
zwig^zan^ scislej z nauczaniem.
Filozofiq zwiqzan^ z nauczaniem mozna z kolei rozpatrywac: 1) od
strony teorii, dokonuj^c przeg^du przepisöw dotycz^cych jej nauczania,
zawartych w Ratio studiorum i innych dokumentach koscielnych
i zakonnych na ten temat; 2) od strony praktyki, tj. badaj^c, jak to
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nauczanie wygl^dalo w rzecz3wistosci. Przygotowuj^c to opracowanie,
mialem na uwadze wszystkie te aspekty.
2. Ratio

studiorum

Nauczanie filozofii w zakonie jezuitow oraz jej krzewienie na
przelomie XIX i XX w. i na pocz^tku XX w. opieralo si§ glöwnie na
wytycznych zawartych w dwöch dokumentach: na Ratio studiorum
jeszcze z 1832 r. oraz na encyklice Papieza Leona XIII Aeterni Patris
z 1879 r.
W 1832 r. general zakonu Jan Roothaan oglosil now^ wersj§
jezuickiej Ratio studiorum, ktöra wprawdzie zachowala wiele elementöw
z dawnej, pochodz8^cej z 1599 r., ale tez znacznie si§ od niej röznila.
Celem studiöw filozoficznych bylo nie tylko intelektualne przygotowanie do studiöw teologicznych - tak bylo dawniej - lecz takze do innych
dziedzin i do rozwoju intelektualnego i doskonalenia woli. Studia
filozoficzne mialy trwac dwa lub trzy lata - stosownie do decyzji
prowincjala. Na pierwszym roku nalezalo wykladac logik^, metafizyki
i matematyk^, na drugim - fizyk^ (filozofiq przyrody) i filozofiq moraln^,
na trzecim zas te zagadnienia fizyki i metafizyki, ktöre pomini^to
podczas biennium lub ktöre wymagaj^ obszerniejszych wyjasnien, oraz
wyzsz^ matematyk^ (mathesis sublimior).
Logik^ poprzedza wprowadzenie do filozofii wraz z krötka^ historic
filozofii. W logice obszernie trzeba si^ zaj^c kryteriami prawdy. Metafizyka dzieli si^ na ontologi^, kosmologii, psychologic i teologi^ naturaln^.
Przedmiotem wykladöw filozofii moralnej nie jest - jak dawniej - Etyka
Arystotelesa, lecz takie zagadnienia, jak cel czlowieka, moralnosc
czynöw ludzkich, prawo naturalne, powinnosci czlowieka wobec Boga,
blizniego i siebie samego. Zalecono tez, by przekazywac w niej zasady
prawa publicznego.
Na fizyce po wprowadzeniu na temat wlasciwosci cial nalezy wylozyc
dynamiki, mechanik^, hydrostatyk^, hydraulik^, aerostatyk^, pneumatyki oraz l^cz^ce si^ z nimi kwestie z astronomii, traktat o swietle,
cieple, elektrycznosci, magnetyzmie oraz skröt chemii. Mozna tez
przekazac podstawowe wiadomosci z historii naturalnej. Powinno si^
stosowac podejscie teoretyczne i praktyczne (eksperymenty, doswiadczenia) oraz informowac o nowych odkryciach.
Najwazniejsza innowacja dotyczy jednak przekazywanej doktryny.
Dawniejsze zalecenie wykladania filozofii wedlug Arystotelesa zast^iono stwierdzeniem: „W kwestiach o pewnym znaczeniu [profesor filozofii]
niech nie odst^puje od nauki, ktör^ akademie powszechnie przyjmuj^"
(Regulae prof, philos., nr 5). Pozwalalo to uwzgl^dniac w duzym zakresie
nowsze pr^dy filozoficzne i wyniki nauk przyrodniczych.
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W drugiej polowie XIX w. n a s t ^ ü o oz3rwienie filozofii i teologii
tomistycznej, zwlaszcza dzi^ki encyklice Papieza Leona XIII Aeterni
Patris (1879). W nast^pstwie tego powstal kierunek zwany neotomizmem. Tresc encykliki stanowi przedmiot wielu rozpraw i artykulöw, nie
ma wi^c potrzeby blizej si^ ni^ tutaj zajmowac. Warto jednak podkreslic,
ze polski jezuita: Jözef Alojzy (mylnie Jan) Dmowski, pracuj^c na
terenie Itaiii, byl jednym z tych, ktörzy przyczynili si^ do XlX-wiecznego
odrodzenia tomizmu jeszcze przed encyklik^ Aeterni Patris.
J. A. Dmowski (1799-1879) po kasacie zakonu na Bialorusi w 1820
r. wyjechal do Itaiii i studiowal filozofiq w Ferrarze i teologi^ w Collegium Romanum w Rzjnnie. Pözniej byl profesorem filozofii i teologii
w t5nnze Collegium Romanum (1829-1844). Wydsi Institutiones philosophicae (I-II, Rzym 1840, 1845).
W tym kontekscie na wzmiank^ zasluguje röwniez Marian Morawski
(1845-1901), pionier neotomizmu w Polsce i wybitny jego przedstawiciel,
od 1887 r. profesor teologii na Uniwersjrtecie Jagiellonskim w Krakowie,
autor wielu prac filozoficznych, m.in.: Filozofia i jej zadanie (Lwöw
1877; wyd. 3: Kraköw 1899), Celowosc w naturze. Studiumprzyrodniczofilozoficzne (Kraköw 1887; wyd. 6: 1928), Podstawy etyki i prawa (1-2,
Kraköw 1891-1900; wyd. 4: 1930). Jego praca na temat swiatopogls^du
chrzescijanskiego pt. Wieczory nad Lemanen, drukowana najpierw
w „Przegl^dzie Powszechnym" (od 1893 r.) miala 10 wydan w j^zyku
polskim (wyd. 1: Kraköw 1896; wyd. 10: Warszawa 1984) i zostala
przelozona na 7 j^zyköw obcych.
Nie potrzeba dodawac, ze jezuici, szczegölnie jako zakon zwi^zany
specjalnym slubem posluszenstwa Papiezowi, uwzgl^dniali i rzetelnie
realizowali zawarte w encyklice postulaty i zalecenia.
Zatwierdzona dnia 23 V 1911 r. przez generala Franciszka Wernza
i wydana drukiem Ordinatio studiorum Provinciae Galicianae S.I.
(Kraköw 1911, ss. 50; w Archiwum T J w Krakowie jest oryginal tej
ordjniacji Exemplar authenticum Ordinationis studiorum Provinciae
Galicianae ab ARP Generali approbatum, podpisany wlasnor^cznie
przez Wernza; sygn. 1398, ss. 46.) przystosowuje zasady zawarte
w Ratio studiorum oraz w encyklice Aeterni Patris do konkretnych
warunköw na terenie Polski (Galicji). Podkresla najpierw, ze powinno
to bye rzeczywiscie Studium filozoficzne i to nie jakiejkolwiek filozofii,
lecz filozofii scholastycznej, ktöra ma byc glöwnym przedmiotem tych
studiöw (nr 29). Inne zas przedmioty maj^ Charakter pomocniczy.
Nakazuje 3-letnie studia filozoficzne i przepisuje nast^puj^cy uklad
przedmiotöw: I rok: logika, metafizyka ogölna, krytyka historyczna,
wybrane zagadnienia z biologii, retoryka; II rok: psychologia racjonalna,
psychologia empiryczna, wybrane zagadnienia z chemii, mineralogii
i geologii (ew. takze z fizyki); III rok: teodycea, filozofia moralna.
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historia filozofii, Studium wybranych tekstöw Arystotelesa i sw.
Tomasza, zagadnienia specjalne, np. z ontologii, pedagogika, sztuka
chrzescijanska, wybrane zagadnienia z astronomii, synteza filozoficzna.
W 1931 Papiez Pius XI oglosil Konstytucji Apostolsk^ Deus scientiarum Dominus, w ktörej polecil wykladanie filozofii scholastycznej
wedlug metody i zasad sw. Tomasza z Akwinu z uwzglidnieniem podstawowych tez tej filozofii. Wkrotce potem krakowski osrodek filozoficzny jezuitow uzyskal tymczasowo prawa koscielne na podstawie pisma
Kongregacji do Spraw Seminariöw i Uniwers5d:et6w z dnia 8 IX 1932.
Definitywne potwierdzenie tych uprawnien przez Kongregacji nast^pilo
2 II 1934 r., gdy Kongregacja stwierdzila, ze opracowane przez Zakon
Statuta Facultatum Theologiae et Philosophiae in Collegiis Societatis
lesu erectarum (Romae 1934) s^ zgodne z normami ogloszonej w 1931
przez Papieza Pius XI Konstj^ucji Apostolskiej Deus scientiarum
Dominus i dol^czonjnni do niej Ordynacjami Kongregacji. W ten sposöb
Krakowskie Kolegium Filozoficzne uzyskalo - wraz z inn5ani osrodkami
jezuickimi na swiecie — status Wydzialu Filozoficznego o charakterze
koscielnym z prawem nadawania stopnia licencjatu filozofii. Stosownie
do wjmiogöw Kosciola i Towarzystwa studia filozoficzne do licencjatu
trwaly wöwczas 3 lata, a sposöb ich odbywania byl szczegölowo
okreslony przez w3anienione wyzej dokumenty koscielne i przez obowi^zuj^c^ wersji Ratio studiorum Towarzystwa. Tego rodzaju studia odbywali jezuici w Polsce od lat trzydziestych XX w. Juz jednak w 1941 r.
Przelozony Generalny Towarzystwa, Wlodzimierz Ledöchowski, oglosil
ad experimentum now^ wersji Ratio studiorum superiorum Societatis
lesu, ktörg^ general Jan Janssens zatwierdzil definitywnie dopiero
w 1954 r. Przypomniano w niej obowi^zek wykladania filozofii scholastycznej, podano szczegölowy program studiöw, zwi^kszono - pod wplywem rozwoju nauk, zwlaszcza przjrrodniczych - zakres materialu dyscyplin zwi^zanych z filozofiq i podkreslono wagi studiöw specjalistycznych
dla profesoröw filozofii.
Po II Soborze Watykanskim. - W wyniku II Soboru Watykanskiego zaszly powazne zmiany w ustawodawstwie ogölnokoscielnym dotyczqcym filozofii, a w slad za nimi takze zmiany w ustawodawstwie
jezuickim w tej dziedzinie. Sprawy studiöw po Soborze byly omawiane
szczegölnie podczas XXXI Kongregacji Generalnej Jezuitöw w Rzymie
(1965/66). Znalazly one wyraz w dokumencie wydanym przez generala
Pedro Arrupe pt. Normae generates de studiis, Lineamenta novae
Rationis Studiorum Superiorum Societatis lesu, obowi^zuje^ce od 1968.
Normae generales zastqpily wi^c w duzej mierze dotychczasow^ Ratio
studiorum. Zostawiaj^ one poszczegölnym prowincjom zakonnym i poszczegölnym uczelniom duz^ swobod^ zaröwno co do struktury i trwania
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studiöw (dopuszczono studia dwuletnie), jak i co do tresci wykladanej
filozofii. Podczas gdy dotychczasowe Rationes studiorum polecaly wykladanie filozofii (neo)tomistycznej, to Normae generales stwierdzaj^
ogölnie, ze powinno si^ uwzgl^dniac „zaröwno ci^gle wartosciowe dziedzictwo filozoficzne, jak i zagadnienia aktualne" (Tum Patrimonium
philosophicum perenniter validum, tum actualitas quaestionum criteria
esse debent selectionis, nr 67). Zalecenie zostalo powtörzone za dekretem
II Soboru Watykanskiego (Dekret o formacji kaptanskiej, nr 15). Powtarzajg^ je takze opracowywane pözniej wersje statutu Wydzialu i Ordo
studiorum. Od 1980 obowis^zuj^ Normae generales przystosowane do
wydanej w 1979 r. Konstjrtucji Apostolskiej Sapientia Christiana.
Normae generales oznaczaj^ koniec jednolitej jezuickiej Ratio studiorum 0 zasi^gu swiatowjon. Przypomnijmy, ze po raz pierwszy oglosil jq
w 1599 r. general Klaudiusz Aquaviva i z pewnymi zmianami przetrwala ona do Ratio studiorum, ktör^ w 1832 r. wydal general Jan Roothaan.
Dokument Normae generales zawiera tylko „normy ogölne"; kazda
Prowincja zakonna lub grupa Prowincji miala jednak opracowac Ordo
Regionalis Studiorum, a wydzialy filozoficzne mialy przygotowac nowy
Statut,
ktöry opröcz generala zatwierdzala takze Kongregacja pro
Institutione Catholica. Uczynily to takze Prowincje polskie. Ordo
Studiorum Provinciarum Poloniae Societatis Jesu zatwierdzil general
Pedro Arrupe w 1970 r. Wst^pne zatwierdzenie ad experimentum (na
pröb^) statutu Wydzialu Filozoficznego w Krakowie przez Kongregacja
pro Institutione Catholica nast^pilo w 1973 r. Po ukazaniu si^ Konstytucji Sapientia Christiana przygotowano now^ wersj^ statutu, ktöra
wstipnie zostala zatwierdzona w 1984, definitjrwnie zas w 1990. Wedlug
zatwierdzonych wöwczas wersji statutu Wydzial m.in. posiadal prawo
nadawania stopni naukowych oraz proponowania kandydatöw do
tytulöw profesorskich, ktöre nadawal (i nadaje) Wielki Kanclerz
Wydzialu (kazdorazowy general jezuitöw) po uzyskaniu nihil obstat
Kongregacji pro Institutione Catholica.
Opröcz tego - stosownie do wymogu nowej wersji Normae generales
de studiis z 1980 — przygotowywano Ordo Formationis Polskich
Prowincji Towarzystwa Jezusowego. General Peter-Hans Kolvenbach
zatwierdzil go po raz pierwszy w 1986, a nast^pnie w 1993.
3. Glöwni filozofowie jezuiccy na przelomie XIX i XX wieku
Na przelomie XIX i XX w., a wi^c przed powstaniem Wydzialu
Filozoficznego w Krakowie, na uwag^ zasluguje w szczegölnosci:
Jözef Stanislaw Adamski (1851-1926), autor prac monograficznych:
Studium o duszy ludzkiej (Lwöw 1901) oraz Substancjalnosc i niesmiertelnosc duszy ludzkiej w swietle rozumu (Warszawa 1905).
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Jan Nuckowski (1867-1920) uczyl propedeutyki filozofii w Zakladzie
Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie i wydal rozpraw^ pt. Zasadniczy
punkt wyjscia w badaniu filozoßcznym (Kraköw 1899) oraz podr^cznik
pt. Poczqtki logiki ogölnej (Kraköw 1903), ktöry mial 3 wydania;
w okresie miidzywojenn3nn byl uzywany w niektörych seminariach
duchownych, m.in. w Tarnowie.
Fryderyk Klimke (1878-1924), wykladal filozofiq w Krakowie
(1913/14), na Uniwersj^ecie w Innsbrucku i na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, pisal po polsku, niemiecku i lacinie, wyd. m.in. Der
Monismus und seine philosophischen Grundlagen (Freiburg 1911), Der
Mensch (Graz 1908), Institutiones historiae philosophiae (Rzym 1924),
przekiad pol. pt. Historia filozofii, t. 1-2, Kxaköw 1929-30.
Stanislaw Borkowski Dunin (1864-1934; takze Dunin Borkowski),
znany badacz Spinozy i pedagog, autor wielu prac, m.in. Spinoza, 1-4,
(Münster 1932-1936).
Stanislaw Kobylecki (1864-1939) wst£ö>il do zakonu w 1885, wystqpil
w 1912. Doktoryzowal si^ u Wundta w Getyndze (1905). Zainteresowania naukowe Kobyleckiego skupialy si^ na problematyce psychologii,
teorii poznania i logiki matematycznej. Pözniej byl prof. Uniwersytetu
Warszawskiego. Opublikowal wiele prac, glöwnie w „Przegl^dzie
Powszechn3an": Postulaty psychologii doswiadczalnej (1905/6); Proba
wstqpu do krytyki poznania (1909) oraz Metafizyka w psychologii,
„Przegl£^d Polski", 1906; Interpretacje psychologiczne (Warszawa 1909),
Nowa teoria tzw, jazni, „Przegl^d Filozoficzny", 1912.
Aleksander Rozwadowski (1883-1946), neotomista, wykladal filozofiq
w Kolegium Jezuitöw w Nowjon S^czu (1914-23) i w Papieskim Instytucie Orientalnjnii w Rz3anie (1930-34). Opublikowal m.in. De probtemate criteriologico, „Gregorianum", 8: 1927.
4, Kolegium Krakowskie i Wydzial Filozoficzny
Towarzystwa Jezusowego
glöwnym osrodkiem filozofii jezuitöw polskich
W XX w. glöwnym osrodkiem filozofii jezuitöw bylo Kolegium Krakowskie, ktöre w 1932 r. uzyskalo prawa papieskie i status Wydzialu
Filozoficznego. Bylo to uwienczenie wieloletnich staran i wysilköw,
majg^cych na celu rozwöj i pogl^bienie studiöw filozoficznych wsröd
jezuitöw w Polsce.
Poczs^tki i okres mi^dzywojenny. - Juz w 1867 r. zorganizowano
w Krakowie przy ul. Kopemika 26 Seminarium Cracoviense Societatis
Jesu, obejmujqce 3-letnie studia filozoficzne i 4-letnie studia teologicz-
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ne. Po dwu latach filozofia zostala odl^czona od teologii i rozpocz^la
w^drowki po röznych miejscowosciach: Srem 1869-72, Stara Wies
1872-85, Chyröw 1885-87, Tarnopol 1887-95, Nowy S^cz 1895-1913,
Kraköw 1913-14, Gräfenberg na Sl^sku Opawskim (obecnie Jesenik
w Czechach) 1914-15, Nowy S^cz 1915-26.
Studia opieraly si^ wtedy na Ratio studiorum w wersji ogloszonej
przez generala Jana Roothaana w 1832 r. z modyfikacjami, ktöre j ^
przystosowywaly do warunköw miejscowych, w szczegölnosci na omöwionej wyzej Ordinatio studiorum Provinciae Galicianae SJ. (Kraköw
1911).
W 1926 r. studia teologiczne przeniesiono do Kolegium Bobolanum
w Lublinie, a studia filozoficzne otrzymaly stal^ siedzib^ w Kolegium
Krakowskim i tak jest do dzisiaj. Jedynie podczas II wojny swiatowej
i rok po niej (1939-46) - wskutek zaj^cia kolegium na szpital wojskowy
- filozofii wykladano i studiowano w Nowym S^czu. Studia teologiczne
w latach wojny odbjrwano röwniez w Nowjon S^czu, potem do 1952 r.
w Krakowie, a od 1952 r. do dzis - w Warszawie. Jak juz podano wyzej,
krakowski osrodek filozoficzny jezuitöw uzyskal status Wydzialu
i odpowiednie uprawnienia koscielne na podstawie dekretu Kongregacji
do Spraw Seminariöw i Uniwersytetöw z 1932 r.
Na Wydziale uczyli z reguly jezuici i nie byl on otwarty dla swieckich studentöw. Zgodnie z wymogami Kosciola i zakonu studia filozoficzne do licencjatu trwaly wtedy 3 lata, a sposöb ich odbywania byl szczegölowo okreslony przez wymienione wyzej dokumenty koscielne i przez
obowi^zuj^c^ wöwczas wersji Ratio studiorum. Tego rodzaju studia
odbywali jezuici w Polsce od lat trzydziestych do lat szescdziesie^tych.
Na Wydziale studiowali klerycy jezuiccy z obu polskich prowincji oraz
grupy jezuitöw z innych krajöw: Slowacy, Czesi, Wigrzy, Rumuni
i Lotysze. W okresie miidzywojenn5nn bylo zwykle ok. 10 profesoröw
i wykladowcöw oraz ok. 100 studentöw. Najmniej ich bylo w r. 1932/33
- 84, a najwiicej w r. 1935/36 - 127, w tym 9 Slowaköw, 4 Czechöw,
3 Lotyszöw, 3 Wigröw i 1 Rumun.
W latach 1932-39 rektorem Kolegium Krakowskiego byl Jözef Godaczewski, ktöry przez pierwsze dwa lata byl röwniez prefektem studiöw
(dziekanem). Nastipnie dziekanem zostal Eugeniusz Chomranski.
Do bardziej znanych profesoröw Wydzialu w okresie miidzywojennym
nalezy: Stanislaw Bednarski (metodologia), Jözef Chechelski (historia
filozofii), Eugeniusz Chomranski (etyka), Franciszek Kwiatkowski
(teodycea i kosmologia). Wczesniej, w r. 1923/24, wyklady psychologii
racjonalnej - jeszcze wtedy w Nowym Se^czu - prowadzil Pawel Siwek,
ktöry nastipnie wyjechal do Rz3rmu, by sii przygotowac na profesora tej
dyscypliny na Uniwersytecie Gregorianskim.
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W r. 1932/33 psychologic racjonaln^ i eksperymentalna^ wykladal
sprowadzony specjalnie z Niemiec Leonard Gilen SJ, a w roku nast^pnym wyklady psychologii racjonalnej przej^^l W^gier, Jözef Dombi. Mi^dzjniarodowg^ wymian^ profesoröw i studentöw ulatwialo wöwczas to, ze
wyklady glöwnych przedmiotöw odb3waly si^ w j^zyku lacinskim.
II wojna swiatowa. - Wedlug dyspozycji prowincjalskiej na r.
1939/40 Krakowskie Kolegium wraz z Wydzialem mialo liczyc Iqcznie
156 osöb, w tym 29 ksi^zy, 104 kleryköw i 23 braci. Ale studia nie
mogly sie tutaj odbywac z powodu wojny i okupacji niemieckiej. Juz
6 IX 1939 r. wi^kszosc pokoi i sale wykladowe przeznaczono na szpital
dla zolnierzy polskich. Dnia 14 X 1939 r. gestapo aresztowalo rektora
Wiktora Mack^ i Stanislawa Bednarskiego, a 10 XI wkroczylo do
kolegium, sp^dzilo jego mieszkancöw do jednej sali i aresztowalo
9 ksi^zy, 10 kleryköw i 6 braci. Wi^kszosc z nich W3rwieziono wkrötce do
obozöw koncentracyjnych, gdzie zgin^lo 8 z nich. W grudniu 1939 r.
Niemcy zaj^li urza^dzony w kolegium szpital.
Dnia 19 XII 1939 r. otwarto tymczasowo w Starej Wsi Studium dla
pierwszego rocznika filozofii. Zebralo si^ tam jednak tylko 8 sluchaczy,
gdyz wielu mialo trudnosci z dotarciem na miejsce studiöw, m. in.
z Pinska i Chyrowa. Drugi i trzeci rocznik (razem 43 osoby, ktöre studiowaly poprzednio w Krakowie) rozpocz^l rok akademicki juz wczesniej,
bo 4 XI 1939 r. w Nowym Sa^czu. Od 1940 do 1946 wszystkie trzy roczniki studiowaly filozofiq w Nowym S^czu.
Wobec wladz niemieckich Wydzial posiadal nazw^ Kurs Duszpasterski (Seelsorgekurs), gdyz tylko jako taki byl tolerowany przez okupanta.
Wyklady i inne zaj^cia jednak odb5rwaly si^ zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami ogölnokoscieln5mii i zakonnymi. Prefektem studiöw (dziekanem) byl: Antoni Kusmierz (1939-1941) i Franciszek Görszczyk
(1941-1946). W kolegium mieszkalo ponad 80 osöb, a studentöw bylo
30-40. Wykladal w nim m.in. Franciszek Kwiatkowski, ktöry tam wlasnie powzi^l mysl opracowania i wydania drukiem caloksztaltu filozofii
i plan ten zacz^l realizowac. Trzytomowe dzielo ukazalo si^ drukiem
w Krakowie w 1947 r. pt. Filozofia wieczysta w zarysie. W Nowym Sg^czu
uczyli nadto: Wladyslaw Markucki (kosmologia), Antoni Kusmierz
(1910-1967), pözniejszy rektor Kolegium w Nowym S^czu i Krakowie
oraz prowincjal malopolski (psychologia eksperjnnentalna i biologia),
Stanislaw Wawryn (etyka i socjologia), Bronislaw B^benek (psychologia
racjonalna) i Karol Wypiör (logika i ontologia).
Podczas okupacji wielu jezuitöw w Nowym Ss^czu bylo mocno zaangazowanych w niesienie pomocy potrzebuj^cym na miejscu, wi^zniom
obozöw koncentracyjnych, przede wszystkim w Dachau poprzez prze-
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sylanie paczek, przesladowanym Zydom oraz we wspolprac^ z Kuchem
Oporu i Armia^ Krajow^. Na wyroznienie zaslugujg^ zwlaszcza ks.
Wladyslaw Markucki i klerycy: S. Karuga, C. Bialek, E. Czerminski,
J. Zaj^c.
W czasie II wojny swiatowej Wydzial stracit kilku swych profesoröw:
Stanislaw Bednarski zgin^l w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau; Tadeusz Chabrowski zostal wywieziony do ZSRR i zmarl w 1941 r.
w Gorki; Jan Haniewski, wywieziony do ZSRR, zmarl w 1942 r. kolo
Uralu; Jan Dlugosz w 1945 r. zostal wywieziony do ZSRR i pracowal
w obozie najpierw w Kazachstanie, a od 1952 r. na Syberii; do Polski
wröcil w 1956 r.; Stanislaw Krzyzanowski wskutek przejsc wojennych
stracil zdrowie. Jözef Chechelski przezyl wojn^, gdyz na jej pocza^tku
przedostal si^ do Francji, gdzie byl duszpasterzem Polaköw.
Po roku 1946. - W 1946 r. profesorowie i studenci Wydzialu wröcili
z Nowego S^cza do Krakowa. Stopniowo powi^kszano zespöl profesorski,
ktöry w r. 1955/56 liczyl 14 osöb. Liczba studentöw osi^gn^la w tym
wlasnie roku liczb^ najwyzsza^ w calym okresie powojennym: 104. Wsröd
nich bylo 7 kleryköw z zakonu Kanoniköw Regularnych Lateranskich.
W latach piccdziesi^tych na wydziale studiöwalo opröcz nich jeszcze
3 innych kleryköw z tegoz zakonu.
Do wybitniejszych profesoröw Wydzialu w pierwszym cwiercwieczu
po wojnie nalezeli: etyk, moralista i prawnik Eugeniusz Chomranski,
wybitny dydaktyk Wladyslaw Markucki, Stanislaw Wawryn, w czasie
wojny profesor etyki i zagadnien spolecznych, a w omawianym dwudiestopi^cioleciu nie prowadzqcy zaj^c dydaktycznych, ale pisz^cy na
tematy spoleczne, oraz rozpocz5niaj^cy karier^ naukow^ Tadeusz Slipko
i Jan Sieg. Wielkie zaslugi na polu dydaktycznym polozyl tez metodolog
Bronislaw Natonski
Funkcjc dziekana (ktörego do 1968, a nawet i pözniej nazywano
takze prefektem studiöw) pelnili: Franciszek Görszczyk 1946-1947,
Wladyslaw Markucki 1947-1957, Tadeusz Ölipko 1957-1964, Franciszek
Bargiel 1964/65, Bronislaw B^benek 1965-1968, Roman Darowski
1968-1982, Jan Popiel 1982-1985, Jan Sieg 1985-^1988, Ludwik
Grzebien 1988-1994, ponownie Roman Darowski w latach 1994-1997
oraz Henryk Pietras od 1997 r.
Od pocz^tku dzialalnosci jezuitöw w Polsce filozofiq wykladano zasadniczo w j^zyku lacinskim. Od powstania Wydzialu w 1932 r. do
1966 r. po lacinie byly wykladano tylko przedmioty filozofii systematycznej, tj. logika i krytyka poznania, ontologia, psychologia racjonalna,
kosmologia, teologia naturalna, etyka. Korzystano wtedy w znacznej
mierze z podr^ozniköw, ktörych autorami byli profesorowie Uniwersyte-
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tu Gregorianskiego w Rzymie, m. in: C. Frick, Logica (zwlaszcza jej
I cz^sc: Dialectica), J. de Vries, Critica, P. Bezza Metaphysica generalis,
P. Siwek Psychologia metaphysica, S. De Backer, J . Hontheim, V. Römer, a nawet dawniejszy J. J. Urräburu - zwlaszcza do teologii naturalnej, P. Hoenen Cosmologia oraz D. Nys. W psychologii korzystano
z polskiego przekladu Psychologii eksperymentalnej, ktörej autorem byl
J. Lindworsky.
Historie filozofii oraz przedmioty pomocnicze i uzupelniaj^ce, tj.
metodologii nauk, analizy tekstöw zrödlowych, wybrane dzialy matematyki, fizyki i chemii, wybrane dzialy biologii i antropologii (prz5n:odniczej), Psychologie eksperymentaln^, pedagogike, zagadnienia spoleczne
wykladano w omawian3m[i okresie przewaznie po polsku.
W latach 1966-68 dokonano stopniowego przejscia w wykladach filozofii systematycznej z j^zyka lacinskiego na polski. Od 1968 r. wszystkie
wyklady s^ po polsku.
Podstawowym podrecznikiem do historii filozofii bylo dzielo Wladyslawa Tatarkiewicza, Historia filozofii, Korzystano röwniez z podr^oznika
A. Stöckla i J . Weingärtnera w opracowaniu F. Kwiatkowskiego oraz
z ksi^zki F. Klimkego (w wersji lacinskiej i polskiej). Dlugoletni profesor tego przedmiotu, J . Popiel, korzystal takze z J . Hirschbergera.
Z jezuitöw obcokrajowcöw szczegölne miejsce - jako c3^owany
i czytany autor - zajmowal Viktor Cathrein. Ur. 1845 r. w Brig n.
Rodanem (Szwajcaria), do zakonu jezuitöw w s t ^ i l 1863, swiecenia
kaplanskie przyjg^l 1877 w Liverpool, zmarl 1931 w Akwizgranie.
Profesor filozofii, zwlaszcza zagadnien moralnych, w kolegium jezuitöw
niemieckich w Valkenburgu w Holandii (1882-1922), jest autorem wielu
prac. Niektöre z nich ukazaly sie w jezyku polskim: Nauka moralnosci
darwinistowskiej (W-wa 1886); Filozofia moralna. Wyklad naukowy
porzqdku moralnego i prawnego. Przekiad wolny z 3. pomnozonego
i uzupelnionego wydania niemieckiego [Moralphilosophie, Freiburg
1899] przez W. Gostomskiego. Cz. 1: Ogölna filozofia moralnosci. T. 1-2,
W-wa 1904, SS. XII, 217 + VIII, 259; Cz. 2: Filozofia moralna, poszczegölna i stosowana, T. 3-4, W-wa 1904-1905, ss. VIII, 267 + VIII, 218;
Socjalizm, badanie jego podstaw i mozliwosci, Przekiad W. Gostomskiego z 9. znacznie rozszerz. wyd. niem. W-wa 1908, ss. XIV, 2 nlb., 328;
Katolicki poglqd na swiat (Poznan 1928).
Jego lacinska Philosophia moralis (Freiburg 1893, 21. wyd.: 1961),
wydawana wielokrotnie, sluzyla jako podrecznik w wielu seminariach
duchownych, takze w Polsce; poslugiwal sie nim w wykladach m.in.
Eugeniusz Chomranski.
Wedlug Cathreina natura ludzka jest niezmienna, a normy moraine
sq wyrazem rzeczjwistej struktury czlowieka. Wladza panstwowa po-
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winna si^ kierowac obiektywnym dobrem obywateli i liczyc si^ z ich
sumieniem. Cathrein przeciwstawial si^ skrajnemu ewolucjonizmowi^.
Stosownie do przepisöw dokumentu Normae quaedam z 1968 r. przy
promocji wyzszych pracowniköw dydaktycznych (docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny) oraz przy nominacji dziekana kazdorazowo od 1969 r. uzyskiwano nihil obstat Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego (Congregatio de Institutione Catholica). Dopiero
potem nastipowala odpowiednia nominacja przez wielkiego kanclerza
Wydzialu, ktörym jest kazdorazowy przelozony generalny jezuitöw (jego
delegatem jest kazdorazowy prowincjal Prowincji Polski Poludniowej).
5. Jaka filozofia?
Gdy chodzi o tresc i charakter filozofii uprawianej przez profesoröw
Wydzialu i na nim wykladanej oraz przekazywanej w publikacjach, do
ok. 1970 r. byla to filozofia neotomistyczna, dose jednolita, bliska tzw.
nurtowi esencjalnemu, z pewnjnni w^tkami suarezjanskimi. Od tego
czasu - zaleznie od tego, co w tej filozofii przewaza - zarysowuj^ si^
dwa glöwne nurty:
1. Filozofia inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej, nawi^zuj^ca jednak do wspölczesnych kierunköw filozoficznych, a w przypadku
P. Lenartowieza i S. Ziemianskiego takze do nauk przyrodniczych. Do
tego nurtu nalezy: Czeslaw Michalunio, * 1919 {Logika, Kraköw 1976,
filozofia poznania), Tadeusz Ölipko, * 1918 (autor fundamentalnych prac
z etyki ogölnej i szczegölowej, m.in. Zarys etyki ogölnej, Kraköw 1974,
wyd. 2: 1984; Zarys etyki szczegölowej, Kraköw 1982; Granice zycia.
Dylematy wspötczesnej bioetyki, Warszawa 1988; wyd. 2: Kraköw 1994;
Rozdroza ekologii - wraz z ks. Andrzejem Zwolinskim, Kraköw 1999),
Roman Darowski, * 1935 {Cztowiek i swiat, Kraköw 1972, red.; Cztowiek: istnienie i dziatanie, Kraköw 1974, red.; Filozofia cztowieka,
Kraköw 1995, 1996, wyd. 3 rozszerzone w druku), Boleslaw Dydula,
* 1934 (Problem charakterystyki ocen i norm moralnych, w: Cztowiek:
istnienie i dziatanie, Kraköw 1974), Piotr Lenartowiez, * 1934 (Elementy
teorii poznania, Kraköw 1995; Elementy filozofii zjawiska biologicznego,
Kraköw 1986), Stanislaw Ziemianski, * 1931 (Wprowadzenie do filozofii
przyrody nieozywionej, „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie", 1993-1994, s. 149-189; Teologia naturalna.
Filozoficzna problematyka Boga, Kraköw 1995, cz. I ksi^zki: Zatozenia

2 Bibliografia Filozofii Polskiej, 1896-1918, s. 360-361; Encyklopedia Katolicka, KUL,
t. 2, k. 1367.
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metafizyczne, s. 7-118 - to przegl^d glöwnych problemöw metafizycznych. - Jak wynika z powyzszego wykazu, wymienieni wyzej autorzy
opracowali wi^c caloksztalt filozofii, tj. wszystkie dyscypliny wchodzqce
tradycyjnie w zakres filozofii systematycznej.
2. Nurt filozofii dialogu: Antoni Jarnuszkiewicz, * 1949 (Separazione e prossimitä. Studio filosofico sulla possibilitä di una teoria della
persona humana sul metodo e sulle analisi di Emmanuel Levinas, Roma
1982; Mitose i Bycie. Studium z metafizyki, Kraköw 1990; wyd.
2 rozszerzone: 1994), Jakub Gorczyca, * 1950 (II valore e la risposta
delVuomo. Capisaldi del pensiero filosofico di Dietrich von Hildebrand,
Roma 1984; O odpowiedzialnoäci - w dialogu z Martinem Buberem,
„Forum Philosophicum", 1: 1996, s. 43-56; Chrystus i ethos. Szkice
0 etyce filozoficznej w kondycji chrzescijanskiej, Kraköw 1998) - od 1999
r. na stale profesor Uniwers5^etu Gregorianskiego w Rzymie; Adam Zak,
* 1950 (Vom reinen Denken zur Sprachvernunft. Über die Grundmotive
der Offenbarungsphilosophie Franz Rosenzweigs, Stuttgart 1987).
3. Inne dziedziny i tendencje. - Filozofiq spoleczna^ inspiracji
chrzescijanskiej uprawiajg^ Jan Sieg, * 1919 (Powsciqgliwosc, umiarkowanie i praca a rozwöj ludöw, Warszawa 1981) i Stanislaw Pyszka,
* 1951 (Prawda w polityce, w: Wobec socjotechniki, 5: Kielce 1998, s. 51¬
102; Chrzescijanska nauka spoteczna w pytaniach i odpowiedziach,
Kraköw 1993 i 1999), a analizy spoleczne - Adam Zak (Chretiens d'Est
et d'Ouest, d'une meme voix, „Objectif Europe", 1994, n. 31-33, s. 42-49;
przekiad angielski i niemiecki w tym samym numerze pisma); Stört die
Kirche in Polen den sozialen Frieden? w: 45. Kongreß „Kirche in Not".
Osteuropa - die Christen und der Friede in der Gesellschaft, Bd. 42,
Königstein 1995, s. 93-104).
Psychologie^ zajmowal si^ Eugeniusz Ozög, a psychologic religii
1 ateizmu zajmuje si^ Stanislaw Kuczkowski, * 1939 (Psychologia ksztattowania siq obrazu Boga, Kraköw 1982; Strategie wychowawcze, Kraköw
1985, Psychologia religii, Kraköw 1991 i 1993). Ludwik Piechnik (*
1920) przez wiele lat wykladal pedagogik^ i badal dzieje wychowania
i szkolnictwa, glöwnie jezuickiego (Dzieje Akademii Wilenskiej, 1-4,
Rzym 1983-1990). Jan Popiel (* 1914), dlugoletni profesor historii
filozofii, zajmowal si^ niektörymi zagadnieniami estetyki i sztuki
sakralnej (Sakralny wyraz sztuki chrzescijanskiej, „Znak", 1964, nr 126,
s. 1427-1459).
Filozofii jezuitöw w Polsce wiele prac poswi^cili Roman Darowski
(Filozofia w szkotach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Kraköw 1994;
Studia z filozofii jezuitöw w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraköw 1998;
Studies in the Philosophy of the Jesuits in the 16th to 18th Centuries,
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Kraköw 1999; Filozofia jezuitow w Polsce w XX wieku, Kraköw 2000)
i Franciszek Bargiel, * 1918 (filozofia XVII i XVIII w., monografie
T. MIodzianowskiego, W. Tylkowskiego, S. Szadurskiego i innych).
Henryk Pietras (* 1954) interesuje si^ wa^tkami filozoficznymi w patrystyce (Jednosc Boga, jednosc swiata i jednosc Kosciola, Kraköw 1991),
a Ludwik Grzebien, * 1939 - zagadnieniami metodologiczno-historycznymi w ogölnosci, a zwlaszcza historic kultury chrzescijanskiej w Polsce
oraz wkladem jezuitöw do jej rozwoju (zob. Ksiqga Pamiqtkowa z okazji
60-lecia jego urodzin, Kraköw 2000). Podobnq problematyk^ podejmuje
Stanislaw Obirek, ur. 1956 (Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodöw
w latach 1564-1668, Kraköw 1996).
Jözef Bremer (* 1953) zajmuje si^ analityczn^filozofiqj^zyka (Rekategorisierung statt Reduktion. Zu Wilfrid Sellars' Philosophie des
Geistes, Göttingen 1997; Wittgensteina filozofia religii, Kraköw 2000).
4. Za granic£^. - Do najwybitniejszch jezuitöw-filozoföw nalezy
Pawel Siwek (1893-1986), profesor wielu zagranicznych uniwersytetöw
(Rzym, Rio de Janeiro, Fordham w Nowym Jorku) i plodny pisarz,
badacz Arystotelesa i tlumacz jego dziel na j^zyk polski, psycholog,
autor wyczerpuj^cego podricznika psychologii filozoficznej pt. Psychologia metaphysica (Roma 1932, wyd. 7: 1965, s. 651).
Za granic^ pracowali röwniez Jerzy Szaszkiewicz i Jerzy Mirewicz.
Szaszkiewicz (1926-1992) byl profesorem Uniwersytetu Gregorianskiego
w Rzymie. Jest autorem ksi^zek: Relation entre le comportement et la
connaissance selon Merleau-Ponty. Inteligence, liberte et reflexion, Rome
1962); Psychologia rationalis, Roma 1964; Filosofia delVuomo, Roma
1981 i 1989 i Filosofia della cultura, Roma 1988. Nalezy do tradycji
tomistycznej, uksztaltowanej w swietle interpretacji Tomasza z Akwinu
i analizy ludzkiej aktywnosci intelektualnej, czego dokonali B. Lonergan
i M. Merleau-Ponty.
Mirewicz (1909-1996) dzialal glöwnie w Londynie. Byl pisarzem
niezwykle plodnym, nie zwi^zanym z dydaktyk^, ktörego znaczna^ cz^sc
tworczosci mozna zakwalifikowac jako eseistyk^ filozoficzna^ (zob. S.
Szczyrba, Afirmacja Boga i zycie moraine w ujqciu Jerzego Mirewicza
TJ, Lödz 1994).
Opublikowal 25 ksiqzek oraz kilkaset artykulöw. Wiele z tych prac
to prawdziwa eseistyka filozoficzna, glöwnie z zakresu filozofii religii.
Wazniejsze ksi^zki: Mity wspölczesne (Rzym 1968); Mysli niesmiale
(Londyn 1975); Zapomniani wspottwörcy Europy (Londyn 1976);
Czlowiek-Miasto oblqzone (Londyn 1978); Trzy minuty filozofii (Londyn
1978); Zycie wewnqtrzne emigracji (Londyn 1979), Wychowawcy Europy
(Londyn 1981); Obroncy Europy (Londyn 1983); Sludzy Europy (Londyn
1985) i Marnotrawni synowie Europy (Londyn 1987).
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6. Wydzial Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego
a Papieska Akademia Teologiczna i inne uczelnie
W 1973 r. Wydzial nawiqzal wspölprac^ z Sekcjs^ Filozoficzna^
Papieskiego Wydzialu Teologicznego (obecnie Papieska Akademia Teologiczna) w ICrakowie w dziedzinie nauczania filozofii; trwa ona do dzisiaj.
Wspölpraca pocza^tkowo polegala na tym, ze niektörzy profesorowie
jednej i drugiej uczelni prowadzili wyklady wspölne, tj. dla studentöw
obu uczelni. Przybrala ona strukturalny charakter, gdy na sugesti^
Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego zawarto w 1985 r.
umowi o wspölpracy mi^dzy Wydzialem Filozoficznym TJ a nowo utworzonym Wydzialem Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (PAT). Wspölpraca zostala wtedy rozszerzona. Studenci obu uczelni
mieli tez odt^d moznosc ucz^szczania na niektöre wyklady i seminaria
oraz wyboru promotoröw z jednej lub drugiej uczelni. Z mozliwosci tych
korzystali i korzystaj^ przewaznie studenci jezuiccy. W celu zapewnienia
Wydzialowi Filozofii PAT liczby profesoröw wjonaganych do przeprowadzania habilitacji i promocji profesorskich, od 1993 r. sa^ na nim
zatrudnieni jako profesorowie etatowi nast^puj^cy pracownicy Wydzialu
Filozoficznego TJ: Roman Darowski, Ludwik Grzebien (w 1996 r. przeszedl na Wydzial Historii Kosciola), Piotr Lenartowiez i Stamislaw
Ziemianski. Wspölpraca z PAT miala do 1997 r. charakter nieodplatny.
Od 1998 r. - w zwi^zku z cz^^ciowjnn finansowaniem PAT z budzetu
panstwa - w/w profesorem etatowym przyznano pensje, ktöre w calosci
przeznacza si^ na pokrycie kosztöw wykladöw i seminariöw, z jakich na
PAT korzystajq klerycy jezuiccy.
W I polowie 1999 r. z inicjatywy Archidiecezji Krakowskiej bpi
Kazimierz Nycz i Tadeusz Pieronek, rektor PAT, oraz przedstawiciele
Wydzialu Jezuickiego prowadzili negocjacje na temat ewentualnej unii
obu uczelni i stworzenia Akademii Jana Pawla IL Rozmowy te jednak
zaikonczyly si^ w maju bez podejmowania jakichkolwiek decyzji dotycz^cych obu uczelni.
Niektörzy pracownicy Wydzialu prowadzili i prowadza^ zaj^cia
dydaktyczne takze na innych uczelniacli (Akademia Teologii Katolickiej
w Warszawie - obecnie Uniwersytet ICard. Stefama Wyszynskiego, Papieski Wydzial Teologiczny - Sekcja Bobolanum w Warszawie, UniwerS5i:et Jagiellonski w Krakowie, seminaria duchowne diecezjalne i zakonne Krakowa, Mi^dzyzakonny Wyzszy Instj^ut Katechetyczny w Krakowie i inne).
Na Uniwers3^ecie Gregorianskim w Rzymie okresowofilozofiqwykladali lub wyMadaja^: Jan Popiel (estetyka), Jakub Gorczyca (etyka; od
1999 na stale), a w USA: Piotr Lenartowiez, Stanislaw Ziemianski
i Jakub Gorczyca. W Aloisianum w Bratyslawie cykl wykladöw prowadzil P. Lenartowiez.
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7. Powstanie Wyzszej Szkoly Filozoficzno-Pedagogicznej
Ignatianum (1999)
Jak wspomnialem wyzej, Wydzial posiadal prawa koscielne od
1932 r. Na mocy zas ustawy Sejmu z dnia 17 V 1989 r. (zob. Bibliografia, Stan prawny) Wydzial uzyskal osobowosc prawna^ wraz z odpowiednimi uprawnieniami, m.in. z prawem nadawania stopni naukowych,
ktöre s^ uznawane przez wladze panstwowe. Dzi^ki temu mogs^ na nim
studiowac i uzyskiwac stopnie takze osoby öwieckie. Zarzg^dzeniem nr 3
z dnia 31 1 1996 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzilo prawo
nadawania przez Wydzial stopnia doktora nauk humanistycznych
w zakresie filozofii (zob. Bibliografia, Stan prawny).
Rok 1999 byl rokiem przelomowym dla Wydzialu Filozoficznego
Towarzystwa Jezusowego, a ponieka^d takze dla szkolnictwa jezuickiego
w Polsce w ogöle. W t3an bowiem roku, po 10 latach od otwarcia uczelni
dla swieckich, nast^ila formalna zmiana struktury i nazwy uczelni.
Dotychczasowa bowiem nazwa nie odpowiadala stanowi faktycznemu,
gdyz ponad 90 % studentek i studentöw w tym dziesi^cioleciu studiowalo pedagogik^.
Podejmowane od dluzszego czasu starania o dostosowanie formalnej
struktury i nazwy uczelni do zmieniaja^cego si^ jej faktycznego profilu
zostaly uwienczone powodzeniem. Dnia 7 VI 1999 r. Watykanska
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego zatwierdzila jezuickq
uczelni^ o nazwie Wyzsza Szkota Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" w Krakowie (nazwa w jezyku wloskim wyst^puj^ca w dokumencie
erekcyjn5mci: Scuola Universitaria di Filosofia e di Pedagogia „Ignatianum"; prot. 400/99). Uczelnia - jako kontynuacja Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego - zostala zatwierdzona röwniez przez
polskie wladze panstwowe w Umowie miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Konferencjq Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego
szköt wyzszych zaktadanych i prowadzonych przez Kosciöt Katolicki,
podpisanej 1 VII 1999 r. („Dziennik Ustaw RP", 1999, nr 63, poz. 727
z 27 VII 1999).
8. Stan obecny Uczelni
Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum jest uczelni^
ko^cieln^, nalez^c^ do Prowincji Polski Poludniowej Towarzystwa
Jezusowego z siedzib^ w Krakowie. Lokale Ignatianum znajduj^ si^
w wydzielonej cz^sci gmachu Kolegium Jezuitöw w Krakowie przy
ul. Kopernika 26. Na ten cel przeznaczono zwlaszcza duza^ cz^sc
skrzydla zachodniego, odzyskanego po przeszlo 50 latach: parter, I i II
pi^tro. T i cz^sc gmachu odzyskiwano partiami: w polowie 1995 i pod
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koniec 1996 r. po wyprowadzeniu si^ najpierw Kliniki Toksykologicznej
Akademii Medycznej, a nastipnie Kliniki Chirurgii Szcz^kowo-Twarzowej. W r. 1996/97 prowadzono remont kapitalny tej cz^sci i oddano j ^ do
nzyt^u w pazdzierniku 1997 r. W 1998-1999 r. dla zapewnienia uczelni
odpowiednich, duzych pomieszczen wybudowano nowe skrzydlo: od
zachodniego kranca Kolegium w kierunku Bazyliki. Wszystko to wis^zalo
sii z ogromnymi kosztami; z wydatn^ pomocE^ przyszli nam glöwnie
jezuici z röznych krajöw swiata. Projekt remontu i rozbudowy gmachu
przygotowal zespöl, ktörym kierowal inz. arch. Tadeusz Pölchlopek.
Uczelnia posiada obecnie dwa wydzialy: Wydzial Filozoficzny i Wydzial [Instytut] Pedagogiczny [Pedagogiki Religijnej] oraz zwi^zany
z nim Instj^ut Kultury Religijnej.
Studia na Wydziale Filozoficznym trwajq 4-5 lat: 3 pierwsze lata to
studia podstawowe, po czym nast^puje specjalizacja. Studia podstawowe
obejmuje wykladane zwykle przedmioty glöwne i pomocnicze. Na razie
zorganizowano 3 specjalizacje: filozofia religii, filozofia spoleczna, psychologia. Filozofii studiowali dot^d prawie wyla^cznie klerycy jezuiccy.
Od r. 1998/99 studiujq jq takze osoby swieckie.
W 1990/91 r. z inicjatywy Wladyslawa Kubika na Wydziale Filozoficzn)nii rozpoczila dzialalnosc Sekcja Pedagogiki Religijnej, od 1999 r.
Wydzial [Instytut] Pedagogiczny. Studia na nim trwaj^ 5 lat: 2 pierwsze
lata to studia podstawowe, 3 pozostale lata to specjalizacja. Kurs podstawowy obejmuje wybrane zagadnienia z filozofii, teologii, socjologii,
psychologii i röznych dzialöw pedagogiki. Jako specjalizacji mozna
wybrac: katechetyki, pedagogiki rodzinna^ lub pedagogiki opiekunczowychowawczg^. Pedagogiki studiuj^ przewaznie osoby swieckie i w zdecydowanej wiikszosci kobiety.
Instytut Kultury Religijnej (IKR), powolany do zycia juz w 1989 r.,
prowadzil i prowadzi 3-letnie zaoczne studium podstawowe o profilu
filozoficzno-teologiczno-pedagogicznym, przeznaczono dla osöb swieckich
i zakonnych. Studia mozna kontynuowac przez nastipne 3 lata (l^cznie
6 lat) jako zaoczne studia magisterskie.
Kilka danych statystycznych - Na pocz^tku roku 2000 stan
osobowy Uczelni byl nastipuj^cy:
Liczba samodzielnych pracowniköw naukowych: 25.
Liczba innych pracowniköw dydaktyczno-naukowych (adiunkci,
asystenci, zajicia zlecone, lektorzy): 95
Razem pracowniköw dydaktyczno-naukowych: 120, w tym 44
jezuitöw.
Liczba studentöw na studiach stacjonamych: 604
w tym na Wydziale Filozoficznym: 104 (w t5nn klerycy SJ: 47)
na Wydziale [w Instj^ucie] Pedagogicznym: 500
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Liczba studentöw na studiach zaocznych (wyl^cznie pedagogika): 894
Ogölna liczba studentöw: 1498, w tym 20 obcokrajowcöw.
Liczba doktorantöw - 10.
Dzialalnosc naukowo-badawcza - Glöwne dziedziny dzialalnosci
naukowo-badawczej pracowniköw Wydzialu Filozoficznego to: filozofia
okresu patrystycznego, w szczegölnosci: antropologia i kosmologia Ojcöw
Kosciola, argumentacja Ojcöw za jedynosci^ Boga; filozofia jezuitöw
w Polsce, polska filozofia panstwa w XVI i XVII w., mysl ekonomiczno-etyczna tego okresu; ogölna metodologia nauk a metodologia nauk
filozoficznych; typologia argumentöw za istnieniem pierwiastka
duchowego czlowieka, dobro a wartosc, filozofia dialogu (Buber,
Rosenzweig, Rosenstock), filozofia spotkania (Levinas); chrzescijanska
nauka spoleczna, zwlaszcza zasady wspölzycia narodowego i miidz5marodowego, etyka narodu i filozofia ob3rwatelska, etyka lekarska, etyczne
aspekty kary smierci, etyczne aspekty ekologii, plciowosc czlowieka,
etyczne i swiatopogl^dowe implikacje problemu aborcji; filozofia Boga
a nauki przyrodnicze, zwlaszcza miejsce i rola nauk prz3n:-odniczych
w argumentacji za istnieniem Boga; filozofia religii, religia a kultura,
typologia ateizmu; teoria zjawisk biologicznych, interpretacje danych
paleobiologicznych, ontologia b3^u ozywionego; wybrane zagadnienia
filozofii j^zyka.
Glöwne dziedziny dzialalnosci naukowo-badawczej pracowniköw
Wydziatu [Instytutu] Pedagogicznego to: historia wychowania w czasach
nowozytnych i wspölczesnych, dzieje szkolnictwa jezuickiego w Polsce;
podstawy filozoficzno-teologiczne pedagogiki chrzescijanskiej, wspölczesne metody wychowawcze, warunki skutecznosci procesu dydaktyczno-wychowawczego, metody pedagogiki religijnej, katechetyka a formacja chrzescijanska, metodyka nauczania i wychowania w zakresie
katechezy biblijnej i liturgicznej, uwarunkowania integracji wartosci chrzescijanskich w procesie dydaktyczno-wychowawczym, pedagogika
i socjologia rodziny, pedagogika opiekunczo-wychowawcza; psychologia religii, psychologia ksztaltowania si^ obrazu Boga, psychologia
powolania.
Wydawnictwa. - W wydawnictwie ksiqzek, istniej^cym przy
Wydziale od 1972 r., ktöre zainicjowal i ktör5ma przez caly czas kierowal
Roman Darowski, wydano dot^d ponad 70 pozycji, wi^kszosc w cia^gu
ubieglych 10 lat (zob. wykaz m.in. w „Roczniku Wydzialu", 1997-1998,
s. 231-235; 1999, s. 189-190, oraz w „Forum Philosophicum", 3: 1998,
s. 299-302). Wsröd autoröw byli glöwnie profesorowie i wykladowcy
Wydzialu. Wobec trudnosci z rejestracj^ wydawnictwa uczelnianego
pocz^tkowo ksi^zki wydawano pod firma^ jezuickiego Wydawnictwa
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Apostolstwa Modlitwy. Gdy 1990 r. rozszerzono dzialalnosc Wydzialu
i utworzono Sekcja Pedagogiki Religijnej, zaszla potrzeba publikacji
zwig^zanych z jej dzialalnosci^. Wtedy wlasnie wyodrebniono publikacje
nie-filozoficzne, tworz^c dzial: Publikacje Instytutu Kultury Religijnej,
Niektöre pozycje w latach 90-tych ukaz3waly si§ w koedycji z jezuickim
Wydawnictwem WAM.
Do 1988 r. Wydzial nie posiadal wlasnego czasopisma, choc ponawiano pröby jego wydawania, ale wladze panstwowe nie wyrazaly na to
zgody. Pracownicy Wydzialu publikowali wi^c swe prace albo w formie
ksiqzek, na ktöre niekiedy uzyskiwano zezwolenie, albo w formie
artykulöw w czasopismach wydawanych przez innych. Od 1988 r. jest
wydawany „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego
w Krakowie", ktöry zamieszczal prace naukowe i informacje o dzialalnosci uczelni. Od 1996 r. zamieszcza on zasadniczo informacje o dzialalnosci Wydzialu, natomiast prace naukowe publikowane s^ w roczniku
„Forum Philosophicum". Dot^d ukazalo si^ 8 tomöw „Rocznika". Redagowali je: Roman Darowski, Ludwik Grzebien i Stanislaw Ziemianski;
redaktorem t. 6 i 7 byl Marek Majcz3nia, t. 8 - Jakub Kolacz.
Od 1990 z inicjatywy Zbigniewa Marka wychodzi czasopismo
„Horyzonty Wiary", jako organ najpierw Instytutu Kultury Religijnej,
od numeru 19, tj. od 1994 r. - Sekcji Pedagogiki Religijnej, a od 2000 r.
jako pismo Wydzialu [Instji^utu] Pedagogicznego. Przez pierwsze dwa
lata ukaz)walo si^ 5 zeszjrtöw rocznie, a od r. 1992 pismo jest kwartalnikiem. Do polowy 2000 r. ukazaly si^ 42 numery o obj^tosci po ok. 90
stron formatu A5.
Od 1996 r. z inicjat5rwy Romana Darowskiego ukazuje si§ „Forum
Philosophicum", rocznik o obj^tosci ok. 300 stron formatu B5. Ma on
charakter mi^dzynarodowy, co podkresla:
1) ogölnie zrozumialy t5i:ul lacinski;
2) wprowadzenie znacznej liczby (prz3niajmniej polowa) artykulöw
w j^zykach obcych: angielskim, francuskim, hiszpanskim, niemieckim,
wloskim i lacinskim;
3) zamieszczanie po artykulach w jezyku polskim obszernych
streszczen w jednjnn z wyzej wymienionych j^zyköw obcych.
Artykuly w j^zykach obcych posiadaj^ obszeme streszczenia w jezyku
polskim.
Celem czasopisma jest „otwarcie si^ na Europa" i wzi^cie szerszego
niz dot^d udzialu w swiatowjon, a zwlaszcza europejskim zyciu filozoficznjma.
Dzi^ki „Forum Philosophicum" mozliwa si^ stala miidz3niarodowa
W3nniana czasopism; w 2000 r. na zasadzie wymiany Biblioteka Filozoficzna SJ otrzymuje ponad 80 czasopism krajowych i ponad 50 zagranicznych; s^ to przewaznie czasopisma filozoficzne.
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Od 1998 r. z inicjatywy Wladyslawa Kubika Sekcja Pedagogiki
Religijnej wydaje „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej".
Biblioteki - Dzialalnosci naukowo-dydaktyczej Uczelni sluz^:
specjalistyczna Biblioteka Filozoficzna oraz Biblioteka Naukowa Ksi^zy
Jezuitöw. Kierunek kompletowania zbioröw obu bibliotek: literatura
filozoficzna, pedagogiczna i teologiczna w jezyku polskim i j^zykach
obcych, publikacje z zakresu kultury, jesuitica.
Biblioteka Filozoficzna (dyr. Czeslaw Michalunio) posiada ok. 90 tys.
woluminöw i ponad 150 czasopism biezg^cych, w tym polowa zagranicznych.
Biblioteka Naukowa (dyr. Ludwik Grzebien) posiada ok. 220 tys.
woluminöw ksi^zek (ok. 160 tys. tytulöw), w tym ok. 25 tys. woluminöw
starych druköw (19 tys. t5^ulöw); ok. 2000 tytulöw czasopism, w tym ok.
150 czasopism biez^cych, z czego ok. 50 zagranicznych. Obie biblioteki
S£^ skomputeryzowane i dost^pne w Internet pod adresem: www .jezuici .kr akow .pl/bibl/i .htm
9. Towarzystwo Naukowe
Przy Wydziale Filozoficznym T J od 1951 r. dzialalo i dziala Towarzystwo Naukowe Ksi^zy Jezuitöw. Powstalo z inicjatywy Jana Poplatka
SJ, a formalnie zostalo powolane do zycia 24 III 1951 r. decyzjs^
Prowincjala Wojciecha Krupy. Okreslono wöwczas, ze „zadaniem Towarzystwa jest wytworzenie atmosfery naukowej na Wydzialach Teologicznym i Filozoficznym [mieszczqcych si^ wtedy w Kolegium Krakowskim],
a srodkiem do jego osi^gni^cia b^dzie osobista praca badawcza czlonköw
Towarzystwa, W3rrazajcca si^ w posiedzeniach naukowych i ewentualnych publikacjach". Przez pierwsze pöltora roku Towarzystwo nosilo
nazw^: „Towarzystwo Naukowe Profesoröw Wydzialu Teologicznego i Filozoficznego Ksi^zy Jezuitöw w Krakowie". Po przeniesieniu w 1952 r.
Wydzialu Teologicznego do Warszawy, przyj^to nazw§ „Towarzystwo
Naukowe Ksi^zy Jezuitöw w Krakowie", ktör^ posiada do dzisiaj. Statut
opracowany wst^pnie w 1951 r. zostal formalnie zatwierdzony w 1976 r.
Pierwszym prezesem Towarzystwa byl J. Poplatek, a po jego smierci
w 1955 r. - Jan Popiel 1955-59 i Andrzej Bober 1959-70. Dlugoletnim
selo-etarzem Towarzystwa byl Bronislaw Natonski 1953-67, a po nim
Kazimierz Drzymala 1967-72.
W1970 r. decyzji prowincjala Stanislawa Nawrockiego Towarzystwo
otrz3mialo nazw^: „Towarzystwo Naukowe Filozoficzno-Historyczne
Ksi^zy Jezuitöw w Krakowie", a jego przewodnicz^cym zostal mianowany Roman Darowski, ktöry tego samego roku zostal wybrany na
przewodniczg^cego Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicz-

40

Roman

Darowski

SJ

nego w Krakowie. Z tego wzgl^du do 1974 r. zebrania obu gremiöw
odbjwaly si§ razem w Kolegium Krakowskim.
Dzialalnosc Towarzystwa w nieco zmienionej formie, tj. jako Towarzystwo Naukowe Ksi^zy Jezuitöw, ale przy Wydziale Filozoficznym
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie i o profilu przewaznie filozoficznym, wznowil w 1976 r. Roman Darowski, ktöry byl przewodnicze^cym
do 1982 r. Potem Towarzystwem kierowali: Stanislaw Ziemianski
1982-88, Adam Zak 1988-94 i Piotr Lenartowiez od 1995.
Posiedzenia Towarzystwa odbywaly si^ kilka razy w roku. Brali
w nich udzial jezuici: glöwnie profesorowie i studenci Wydzialu. Niekiedy - zwlaszcza jako prelegentöw - zapraszano röwniez osoby z zewn^trz.
Zebrania - zaleznie od prelegenta, tematyki i terminu - gromadzily od
dziesi^ciu do kilkudziesi^ciu uczestniköw; zwykle bylo ich kilkunastu.
Wiele prac przedstawionych na zebraniach pözniej opublikowano.
10. Podsumowanie
Z powyzszych danych wynika, ze dorobek jezuickich filozoföw
w Polsce w X X w. jest znacz^cy, zaröwno w dziedzinie badan naukowych, ktörych wyniki udost^pniano w formie artykulöw, ksi^zek,
recenzji itp., jak i w dziedzinie dydaktycznej. Ta druga dziedzina,
uprawiana przez jezuitöw w Krakowie przez trzy cwierci XX w., rozwijala si§ bardzo znacznie dopiero w ostatnich 10 latach - po otwarciu
uczelni takze dla swieckich - tak ze obecnie studiuje na niej Is^cznie 1500 studentek i studentöw. Wprawdzie studiuje oni przewaznie
pedagogika, ale w programie swych studiöw maj^ oni röwniez sporo
filozofii.
W tym kontekscie spontanicznie rodzi si^ pytanie o to, ktörych
sposrödfilozoföwjezuitöw trzeba uznac za najwybitniejszych w dobiegajqcym konca stuleciu? Nielatwo odpowiedziec na to pytanie i zapewne
nie wszystkich w pelni zadowoli ponizsza odpowiedz. Na podstawie
jednak moich dlugoletnich prac i studiöw nad t^ filozofiq, na podstawie
cz^stej refleksji nad ni^ i konsultacji z innymi - opowiadam si§ za
nast^puj^cymi trzema najwybitniejszjnni jej przedstawicielami:
1. Pawel Siwek (1893-1986), historyk filozofii i filozof na skal^
europejskc, a nawet swiatow^, badacz o wielostronnych zainteresowaniach, pisarz, tlumacz i wydawca, autor 40 ksi^zek w 7 j^zykach.
2. Tadeusz Ölipko (* 1918), etyk, autor pierwszego w jezyku polskim
pelnego podr^cznika etyki oraz wielu prac o aktualnej tematyce etycznej
(m.in. bioetyka, ekologia), w ktörych przedstawia wiele oryginalnych
poffladöw.
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3. Franciszek Kwiatkowski (1888-1949), niezwykle plodny pisarz
filozoficzny i teologiczny, autor pierwszego w jezyku polskim opracowania caloksztaltu filozofii neotomistycznej {Filozofia wieczysta w zarysie,
Krakow 1947, t. 1-3) oraz wspölautor historii filozofii, ktöra w okresie
mi^dzjrwojennym w ci^gu 5 lat miala 3 wydania. Do wydania 3. dol^czyl
Historie filozofii w Polsce, biorqc za podstawy swego opracowania tekst
Maurycego Straszewskiego.
Badania nad filozofia^ jezuitöw w Polsce od XVI do XX w., jakie
prowadz^ od wielu lat, uswiadamialy mi wielokrotnie prawdy, ze wladze
zakonne prz3wiqzywaly duz^ wag^ do tego, by zaröwno jezuici, jak i ich
uczniowie odb)rwali rzetelne studia filozoficzne i staraly si^ stwarzac
sprzyjaj^ce ku temu warunki. Ta troska jest widoczna szczegölnie od
czasu, gdy Kolegium Krakowskie uzyskalo status Wydzialu Filozoficznego, ktöry podiegal nadzorowi i kontroli oficjalnych czynniköw z zewnqtrz: Jezuickiej Kurii Rzymskiej i Watykanskiej Kongregacji do
Spraw Studiöw. Wolno zywic nadziej^, ze duze, pozytywne zmiany, jakie
zachodzily u jezuitöw w Krakowie w ostatnim dziesi^cioleciu, S£^ dobr5nn
prognostykiem takze dla przyszlosci szkolnictwa jezuickiego w Polsce,
w tym takze dla filozofii.
11. Bibliografia
Filozofia w Polsce. Stownik pisarzy, Wroclaw 1971; F. Paluszkiewicz,
Maiy slownik jezuitöw polskich, Warszawa 1991; Stownik polskich
teologöw katolickich; L. Grzebien, Stownik jezuitöw polskich, Kraköw
1993 (maszynopis w glöwnych bibliotekach polskich); Bibliografia
filozofii polskiej, 1831-1918, passim; R. Darowski, Wydziat Filozoficzny
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1932-1988, „Rocznik Wydzialu
Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1988, Kraköw
1989, s. 5-39; R. Darowski, Z dziejöw formacji filozoficznej jezuitöw po
r. 1945, „Nasze Wiadomosci", z. 6, Kraköw 1981, s. 16-29; Statut
Wydziatu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1990,
„Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1991-1992, Kraköw 1993, s. 9-25; R. Darowski, Wydziat Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1997-1998, Kraköw 1998,
s. 7-20; Informacje o dzialalnosci Wydzialu, biobliografi^ profesoröw itp.
podajai takze pozostale tomy „Rocznika Wydzialu Filozoficznego
Towarzystwa Jezusowego" z lat 1988-1999 oraz „Nasze Wiadomosci"
i „Nasze Sprawy"; Informator filozofii polskiej. Kraköw 1995, s. 45-46
oraz passim; Informator Nauki Polskiej, nowsze wydania; Encyklopedia
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wiedzy ojezuitach na ziemiach Polski i Litwy, Kraköw 1996, s. 155-163
(haslo: Filozofia), 767-770 (Wydzial Filozoficzny TJ), 698-699 (Towarzystwo Naukowe Ksi^zy Jezuitöw), zob. takze hasla osobowe; R. Darowski,
Towarzystwo Naukowe Ksiqzy Jezuitöw w Krakowie: 1951-1981, „Nasze
Wiadomosci", z. 7, 1982, s. 83-94; Towarzystwo Naukowe Ksiqzy Jezuitöw w Krakowie 1951-1988, „Rocznik Wydzialu Filozoficznego
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1988, s. 41-48; R. Darowski,
„Forum Philosophicum", „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie", 1999, s. 124-137; R. Darowski, Najnowsza
filozofia jezuitöw w Polsce, „Edukacja Filozoficzna", vol. 29, 2000.
Stan prawny: Ustawa o stosunku Panstwa do Koäciota Katolickiego
w PRL z 17 V 1989 („Dziennik Ustaw" z 23 V 1989, nr 29 poz. 154);
Umowa miqdzy Rzqdem PRL a Konferencjq Episkopatu Polski z 30 VI
1989 („Monitor Polski" z 15 VII 1989, nr 22, poz. 174 - przedruk obu
dokumentöw w: „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1989, Kraköw 1990, s. 5-17); Zarzqdzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 11996 r, w sprawie stwierdzenia
uprawnien do nadawania stopni naukowych, „Dziennik Urz^dowy Ministerstwa Edukacji Narodowej", Warszawa, dnia 15 III 1996 r., nr 3,
poz. 10; przedruk w: „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie", 1995-1996, Kraköw 1996, s. 11-12; Umowa
miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencjq Episkopatu
Polski w sprawie statusu prawnego szköt wyzszych zaktadanych i prowadzonych przez Kosciöt Katolicki, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej", 1999, nr 63, poz. 727 z 27 VII 1999; przedruk w „Rocznik
Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie", 1999
(tamze dokument Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego
z 7 VI 1999 r. w oryginale wloskim i jego polski przekiad).
Dalsze dane na omawiany temat mozna znalezc w: Archiwum Wyzszej Szkoly Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, ul.
Kopernika 26 (zob. zwlaszcza: Kronika, Tezy do ezgaminöw ex universa
philosophia, Bibliografia profesoröw, rözne dokumenty i materialy)
oraz Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (Maly Rynek 8),
zwlaszcza dawniejsze zrödla i materialy dotycz^ce Wydzialu Filozoficznego.

Roman DAROWSKI SJ

LA PHILOSOPHIE DES JESUITES EN POLOGNE
AU XX** SIECLE
Resume
La Ratio

studiorum

L'enseignement de la philosophie, sa promotion et sa propagation
chez les jesuites en Pologne au debut du XX^ siecle etait base surtout
sur deux documents provenant dejä du XIX^ siecle : la Ratio studiorum
admise pour la premiere fois en 1599, dont la version modernisee a ete
approuvee par le general Jan Roothaan en 1832, et Tencyclique du pape
Leon XIII Aeterni Patris de 1879.
Selon la nouvelle version de la Ratio studiorum, le but des etudes
philosophiques fut non seulement la preparation aux etudes theologiques - comme jadis - mais aussi la preparation ä d'autres ministeres,
au developpement intellectuel des etudiants et au perfectionnement de
leur volonte.
L'innovation la plus importante concerne la doctrine ä enseigner. La
recommandation d'exposer la philosophie d'Aristote a ete remplacee par
une autre formule : „Dans les questions d'une certain importance, le
professeur de philosophie ne s'eloigne pas de la doctrine, admise
generalement par les academies" (Regulae professoris philosophiae, nro.
5). Ceci a permis de tenir compte des courants nouveaux et des
acquisitions modernes des sciences naturelles.
Dans la deuxieme moitie du XIX^ siecle, on note une renaissance de
la Philosophie et de la theologie thomistes, dite neothomisme, surtout
grace ä l'encyclique du pape Leon XIII Aeterni Patris (1879).
Approuvee en 1911 par le general Fr. Wemz et ensuite imprimee,
YOrdinatio studiorum Provinciae Galicianae S.L (Cracovie 1911, 50
pages) applique les normes contenues dans la Ratio studiorum et dans
Tencyclique Aeterni Patris aux circonstamces concretes en Pologne
(Galicie). Elle souligne que les etudes doivent avoir pour objet principal
la Philosophie scolastique (nro. 29).
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En 1931, le pape Pie XI a promulgue la Constitution Apostolique
Deus scientiarum Dominus dans laquelle i l a recommande Tetude de la
Philosophie scolastique conformement ä la methode et aux principes de
St. Thomas d'Aquin. Une annee plus tard, le centre philosophique de
jesuites ä Cracovie a obtenu le Statut de faculte ecclesiastique de
Philosophie ainsi que le droit de confer er le degre de licence. Les etudes
se poursuivaient alors selon les Statuta Facultatum Theologiae et
Philosophiae in Collegiis Societatis lesu erectarum, elabores par les
jesuites et publics ä Rome en 1934.
Les etudes philosophiques en vue de la licence duraient 3 ans et la
maniere de les faire etait determinee par les documents ecclesiastiques
mentionnes ci-dessus et par la Ratio studiorum jesuite alors en vigueur.
A partir de cette date, les jesuites polonais faisaient des etudes de ce
genre. Mais dejä en 1941, le Propose General de la Compagnie, Wladimir Ledöchowski, a promulgue ad experimentum une nouvelle version
de la Ratio studiorum superiorum Societatis lesu que le general Jan
Janssens a approuve definitivement seulement en 1954. On y a rappele
de nouveau Tobligation de faire des cours de philosophie scolastique, on
a donne les programmes d'etudes et on a souligne Timportance des
etudes speciales pour bien preparer les futurs professeurs de philosophie.
Apres le Concil Vatican II
A la suite du Concil Vatican II, de grands changements sont
survenus dans la legislation de TEglise au sujet de la philosophie et en
consequence dans la legislation de la Compagnie de Jesus. Les questions
des etudes ont ete traitees par la Congregation Generale XXXI
(1965/66). Apres cela, le general Pedro Arrupe a approuve le document
Normae generales de studiis, Lineamenta novae Rationis Studiorum
Superiorum Societatis lesu, en vigueur de 1968. Les Normae generales
ont succede, dans une large mesure, ä la Ratio studiorum, Elles laissent
ä chaque province de I'Ordre et meme ä chaque institution / etablisse¬
ment une liberte relativement grande quant ä la structure et la duree
des etudes, ainsi qu'a la doctrine ä suivre. Tandis que les Rationes
studiorum jusqu'ici imposaient la philosophie (neo)thomiste, les Normae
generales s'expriment de fa?on generale : i l faut tenir compte „du
patrimoine etemel ainsi que des questions actuelles" (Tum Patrimonium
philosophicum perenniter validum, tum actualitas quaestionum criteria
esse debent selectionis, nro. 67). Cette recommandation a ete puisee au
decret du Concil Vatican II (Decret sur la formation des pretres, nro. 15).
Cette expression revient dans les versions posterieures du Statut de la
Faculte et de VOrdo studiorum, A partir de 1980, sont en vigueur les
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Normae generales, adaptees ä la Constitution Apostolique Sapientia
Christiana promulguee en 1979 par le pape Jean Paul II.
Les Normae generales mettent fin ä la Ratio studiorum uniforme et
homogene ä Fechelle globale, internationale - done la meme pour toute
la Compagnie.
Le doeument Normae generales eontient seulement les „normes
generales". C'est pourquoi ehaque provinee de TOrdre, ou im groupe de
provinees, devait preparer un Ordo Regionalis Studiorum, et les faeultes
de Philosophie devaient preparer un nouveau Statut qui devait etre
approuve - outre par le general - aussi par la Congregation Vatieane
pro Institutione Catholica. Les Provinees polonaises et la Faeulte de
Philosophie de Craeovie Tont fait egalement. VOrdo Studiorum Provinciarum Poloniae Societatis Jesu a ete approuve par le general Pedro
Arrupe en 1970 r. L'approbation ad experimentum du S t a t u t de la
Faeulte par la Congregation a eu lieu en 1973 r. Apres la parution de
la Constitution Sapientia Christiana en 1979, on a prepare une nouvelle
version du S t a t u t , approuvee d'abord en 1984, et de fagon definitive en
1990. Cost ainsi que la Faeulte a obtenu, entre autres, le droit de
eonferer tous les degres aeademiques et de proposer les eandidats aux
titres de professeurs qui sont nommes par le grand ehaneelier de la
Faeulte, le general de Tordre, apres avoir obtenu le nihil obstat de la
Congregation pro Institutione Catholica,
Principaiix philosophes au debut du siecle
II faut signaler iei les auteurs suivants : Jözef Stanislaw Adamski
(1851-1926), auteur des travaux monographiques : Studium o duszy
ludzkiej [Etude sur Tame humaine] (Lwöw 1901) et Substancjalnosc
i niesmiertelnosc duszy ludzkiej w swietle rozumu [La substantialite et
I'immortalite de Tame humaine ä la lumiere de la raison] (Warszawa
1905).
Jan Nuekowski (1867-1920) enseigna la propedeutique de la
philosophie ä TEtablissement seolaire pour les jeunes laies ä Chyröw ; i l
a publie une dissertation Zasadniczy punkt wyjscia w badaniu filozoficznym [Le point essentiel de depart dans la reeherehe philosophique]
(Kraköw 1899) et un manuel Poczqtki logiki ogölnej [Rudiments de
logique generale] (Kraköw 1903) en 3 editions.
Fryderyk Klimke (1878-1924) enseigna la philosophie ä Craeovie
(1913/14), Innsbruck et ä TUniversite Gregorienne de Rome ; i l eerivait
en polonais, allemand et latin. II publia notamment: Der Monismus und
seine philosophischen Grundlagen (Freiburg 1911), Der Mensch (Graz
1908), Institutiones historiae philosophiae (Rome 1924), traduction
polonaise sous le titre Historia filozofii, t. 1-2, Kraköw 1929-30.
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Stanislaw Borkowski Dunin (1864-1934; ecrit aussi: Dunin Borkowski), celebre chercheur de Spinoza et pedagogue, auteur de plusieurs
travaux, entre autres : Spinoza, 1-4, Münster 1932-1936.
Stanislaw Kobylecki (1864-1939), entre dans la Compagnie en 1885,
la quitta en 1912. Docteur chez Wundt ä Göttingen (1905). II s'interessait ä la Psychologie, ä la theorie de la connaissance et ä la logique
mathematique. Plus tard, il a ete professeur ä TUniversite de Varsovie.
II a publie plusieurs travaux, avant tout dans la revue „Przeglg^d
Powszechny" : Postulaty psychologii doäwiadczalnej [Postulats de la
Psychologie experimentale] (1905/6); Pröba wstqpu do krytyki poznania
[Essai d'introduction ä la critique de la connaissance] (1909) oraz
Metafizyka w psychologii [La mötaphysique dans la psychologie],
„Przegl^d Polski", 1906 ; Interpretacje psychologiczne [Interpretations
psychologiques] (Warszawa 1909), Nowa teoria tzw. jazni [Une nouvelle
theorie du moi psychologique], „Przeglqd Filozoficzny", 1912.
Aleksander Rozwadowski (1883-1946), neothomiste, enseigna la
philosophie au College des Jösuites ä Nowy Ss^cz (1914-23) et ä Tlnstitut
Pontifical Oriental ä Rome (1930-34). II a publie entre autres De
problemate criteriologico, „Gregorianum", 8: 1927.
Au XX® siecle, le College des Jesuites ä Cracovie et - ä partir de 1932
- la Faculte de Philosophie 6rigee par la Congregation Vatieane pro
Institutione Catholica dans le meme College fut le principal centre
philosophique des jesuites en Pologne, cependant reserve seulement aux
jesuites.
Quelle philosophie ?
Quant au contenu et ä la caracteristique de la philosophie (la
doctrine) enseignee ä la Faculte et cultivee par les professeurs, ainsi que
dans leurs publications, c'etait ä peu pres jusqu'en 1970 - une philosophie neothomiste, assez homogene, proche du courant essentialiste, avec
certains traits suareziens. Apres 1970 - suivant ce qui prevaut dans
cette philosophie, on peut y distinguer deux courants principaux :
1. La philosophie d'inspiration aristotelico-thomiste qui
cependant tient compte des courants philosophiques contemporains et
- dans le cas de P. Lenartowiez et S. Ziemianski - aussi des sciences
naturelles. A ce courant appartiennent : Czeslaw Michalunio, * 1919
{Logika, Kraköw 1976, philosophie de la connaissance), Tadeusz Ölipko,
* 1918 (auteur des travaux fondamentaux d'ethique generale et
particuliäre, entre autres : Zarys etyki ogölnej [Precis d'ethique
generale], Kraköw 1974, 2® ed. : 1984 ; Zarys etyki szczegölowej [Precis
d'ethique particulifere], Krakow 1982; Granice zycia. Dylematy wspöl-
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czesnej bioetyki [Les limites de la vie. Dilemmes de la bioethique
contemporaine], Warszawa 1988 ; 2® ed. : Kraköw 1994 ; Rozdroza
ekologii [Carrefours de Tecologie]), Roman Darowski, * 1935 (Cztowiek
i äwiat [L'homme et le monde], Kraköw 1972, red. ; Cztowiek : istnienie
i dziatanie [L'homme : son essence et son existence], Kraköw 1974, red.;
Filozofia cztowieka [La philosophie de l'homme], Kraköw 1995,1996, 3e
ed. augmentee sous presse), Boleslaw Dydula, * 1934 (Problem charakterystyki ocen i norm moralnych [Le probleme de la caracteristique des
evaluations et des normes morales], w: Cztowiek: istnienie i dziatanie,
Kraköw 1974); Piotr Lenartowiez, * 1934 (Elementy teorii poznania
[Elements de theorie de la connaissance], Kraköw 1995 ; Elementy
filozofii zjawiska biologicznego [Elements de philosophie du phenomene
biologique], Kraköw 1986), Stanislaw Ziemianski, * 1931 (Wprowadzenie
do filozofii przyrody nieozywionej [Introduction ä la philosophie de la
nature inanimee], „Rocznik Wydzialu Filozoficznego T J w Krakowie",
1993-1994, p. 149-189 ; Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka
Boga [Theologie naturelle. Problematique philosophique de Dieu],
Kraköw 1995, la P partie du livre : Zatozenia metafizyczne [Presupposes
metaphysiques], p. 7-118 - c'est la revue des problemes metaphysiques
fondamentaux. - Les auteurs cites plus haut ont prepare et publie
l'exposition de l'ensemble de la philosophie, c'est-a-dire de toutes les
disciplines qui appartiennent traditionnellement ä la philosophie
systematique.
2, Le courant de philosophie du dialogue : Antoni Jarnuszkiewicz, * 1949 (Separazione e prossimitä. Studio filosofico sulla possibilitä
di una teoria della persona humana sul metodo e sulle analisi di
Emmanuel Levinas, Roma 1982 ; Mitose i Bycie. Studium z metafizyki
[L'Amour et l'Etre. Etude de metaphysique], Kraköw 1990 ; 2e ed.
augmentee : 1994), Jakub Gorczyca, * 1950 (II valore e la risposta
delVuomo. Capisaldi del pensiero filosofico di Dietrich von Hildebrand,
Roma 1984 ; O odpowiedzialnoäci - w dialogu z Martinem Buberem [Sur
la responsabilite - en dialogue avec IMartin Buber], „Forum Philosophicum", 1: 1996, p. 43-56 ; Chrystus i ethos. Szkice o etyce filozoficznej
w kondycji chrzescijanskiej [Christ et ethos. Esquisses sur l'ethique
philosophique dans la condition chretienne], Kraköw 1998 - professeur
de l'Universite Gregorienne ä Rome, 1999-; Adam Zak, * 1950 (Vom
reinen Denken zur Sprachvernunft. Über die Grundmotive der Offenba¬
rungsphilosophie Franz Rosenzweigs, Stuttgart 1987).
3. Autres domaines et tendances : Quant ä la philosophie sociale
d'inspiration chretienne ont trouve les travaux de : Jan Sieg, * 1919
(Powäciqgliwoäc, umiarkowanie i praca a rozwöj ludöw [Temperance,
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moderation et travail et developpement des peuples], Warszawa 1981);
et Stanislaw Pyszka, * 1951 (Prawda w polityce [La verite dans la
politique], dans : Wobec socjotechniki [En face de la sociotechnique], 5:
Kielce 1998, p. 51-102 ; Chrzescijanska nauka spoteczna w pytaniach
i odpowiedziach [La doctrine sociale chretienne : questions et reponses],
Kraköw 1993 i 1999) ; de Tanalyse sociale est faite par Adam Zak
(Chretiens d'Est et d'Ouest, d'une meme voix, „Objectif Europe", 1994, n.
31-33, p. 42-49 ; la version anglaise et allemande dans le meme numero
de la revue ; Stört die Kirche in Polen den sozialen Frieden, dans : 45,
Kongreß „Kirche in Not. Osteuropa - die Christen und der Friede in der
Gesellschaß, Bd. 43, Königstein 1995, p. 93-104).
Eugeniusz Ozög s'interessaient ä la psychologie, tandis que Stanislaw Kuczkowski, * 1939, avait fait des etudes sur la psychologie de la
religion et de l'atheisme (Psychologia ksztaltowania siq obrazu Boga [La
Psychologie de la formation de Timage de Dieu], Kraköw 1982 ; Strategie
wychowawcze [Strategies educatives], Kraköw 1985, Psychologia religii
[Psychologie de la rehgion], Kraköw 1991 et 1993). Ludwik Piechnik (*
1920) pendamt plusieurs annees donnait des cours de pedagogie et
faisait des recherches sur Thistoire de l'education et des ecoles, surtout
Celles des jesuites (Dzieje Akademii Wileriskiej [Histoire de TAcademie
de Vilna], 1-4, Rome 1983-1990). Jan Popiel (* 1914), pendant plusieurs
annees, professeur d'histoire de la philosophie, s'interessait ä des
questions d'esthetique et d'art sacre (Sakralny wyraz sztuki chrzescijanskiej [L'expression sacree de Tart chretienne], „Znak", 1964, nro.
126, p. 1427-1459). Roman Darowski a consacre plusieurs travaux ä la
Philosophie des jesuites en Pologne (Filozofia w szkotach jezuickich
w Polsce w XVI wieku [La philosophie dans les ecoles jesuites en
Pologne au XVI® siecle], Kraköw 1994 ; Studia z filozofii jezuitöw
w Polsce w XVII i XVIII wieku [Etudes sur la philosophie des jesuites
en Pologne au XVIF et XVIIF siecle], Kraköw 1998 ; Studies in the
Philosophy of the Jesuits in the 16^^ to 18^^ Centuries, Kraköw 1999
; Filozofia jezuitöw w Polsce w XX wieku [La philosophie des jesuites en
Pologne au XX® siecle], Kraköw 2000) ; de meme Franciszek Bargiel,
* 1918 (philosophie du XVIF et XVIIF siecle, monographies de T. IVQodzianowski, W. Tylkowski, S. Szadurski et d'autres).
Henryk Pietras (* 1954) s'interesse aux questions philosophiques de
la patristique (Jednosc Boga, jednoäc äwiata i jednosc Kosciota [Unicite
de Dieu, unite du monde et unite de I'Eglise], Kraköw 1991), Ludwik
Grzebien, (* 1939) - aux questions methodologiques et historiques en
general, et surtout ä Thistoire de la culture chretienne en Pologne et
ä la contribution des jesuites a son developpement (cf. Ksiqga Pamiqtkowa ä Toccasion des 60 ans de sa naissance, Kraköw 2000). Stanislaw
Obirek (* 1956) s'interesse ä la meme problematique (Jezuici w Rzeczy-
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pospolitej Obojga Narodöw w latach 1564-1668 [Les jesuites dans la
Republique des deux Nations, 1564-1668]).
Jözef Bremer (* 1953) s'occupe de la philosophie analytique de la
langue (Rekategorisierung statt Reduktion. Zu Wilfrid Sellars' Philosophie des Geistes, Göttingen 1997 ; Wittgensteina filozofia religii, Kraköw
2000).
A Tetranger
Parmi les jesuites-philosophes les plus eminents, on trouve Pawel
SIWEK (1893-1986), professeur de quatre universites etrangeres
(Gregorianum ä Rome, Rio de Janeiro, Fordham ä New York, Lateranum ä Rome) et ecrivain fecond, chercheur de la philosophie d'Aristote,
editeur et traducteur de ses oeuvres en polonais, psychologue, auteur
d'un manuel detaille de psychologie philosophique Psychologia metaphysica (Rome 1932, 7e ed.: 1965, 651 pages).
A Tetranger, ont travaille egalement Szaszldewcz et Mirewicz. Jerzy
SZASZKIEWICZ (1926-1992), professeur de TUniversite Gregorienne
ä Rome, est l'auteur des livres : Relation entre le comportement et la
connaissance selon Merleau-Ponty. Inteligence, liberte et reflexion, Rome
1962, Psychologia rationalis, Roma 1964 ; Filosofia delVuomo, Roma
1981 et 1989 i Filosofia della cultura, Roma 1988.
Jerzy MIREWICZ (1909-1996), actif surtout ä Londres, ecrivain fort
productif, non lie ä Tenseignement. Une grande partie de sa production
litteraire peut etre qualifiee d'essais philosophiques qui appartiennent
ä la Philosophie de la religion ; cf. S. Szczyrba, Afirmacja Boga i zycie
moraine w ujqciu Jerzego Mirewicza TJ [L'affirmation de Dieu et la vie
morale selon J. Mirewicz], Lödz 1994). II a publie beaucoup d'articles et
25 livres, entre autres : Mity wspötczesne [M5^hes contemporains], Rome
1968 ; Mysli nieämiate [Pensees timides], Londres 1975 ; Zapomniani
wspöttwörcy Europy [Fondateurs oublies de l'Europe], Londres 1976
; Cztowiek — Miasto oblqzone [L'homme - cite assiege], Londres 1978
; Trzy minuty filozofii [Treis minutes de sagesse], Londre 1978 ; Zycie
wewnqtrzne emigracji [La vie Interieure de l'emigration polonaise],
Londres 1979 ; Wychowawcy Europy [Educateurs de l'Europe], Londres
1981; Obroncy Europy [Defenseur de l'Europe], Londres 1983 ; Studzy
Europy [Serviteurs de l'Europe], Londres 1985 et Marnotrawni synowie
Europy [Fils prodigues de l'Europe], Londres 1987.
A partir de 1973, il y a eu toujours une stricte collaboration entre la
Faculte de Philosophie SJ et la Faculte Pontificale de Theologie
ä Cracovie, transformee en 1981 en Academie Pontificale de Theologie.
Cette collaboration etait multiforme, et maintenant, grace ä eile, les
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etudiants des deux öcoles ont libre acces ä des cours donnes dans les
deux ecoles ; ä partir de 1993, 4 jesuites sont professeurs ä TAcademie
Pontificale de Theologie.
Certains professeurs de la Faculte donnent aussi des cours ailleurs,
par exemple ä l'Academie de Theologie Catholique ä Varsovie - actuellement l'Universite Card. Stefan Wyszynski, la Faculte Pontificale de
Theologie ä Varsovie, l'Universite Jagiellonne de Cracovie, seminaires
diocesains et religieux de Cracovie, Institut Catechetique Superieur de
Cracovie etc.).
A l'Universite Gregorienne ä Rome enseignerent la philosophie ä plusieurs reprises : Jan Popiel (esthetique) et Jakub Gorczyca (ethique ; de
1999, il y est ä demeure), aux USA : Piotr Lenartowiez, Stanislaw Ziemianski et Jakub Gorczyca. P. Lenartowiez donnait des cours ä YAloisianum ä Bratislava en Slovaquie.
La fondation de l'Ecole Universitaire
de Philosophie et de Pedagogie Ignatianum (1999)
Comme nous l'avons ecrit plus haut, la Faculte de Philosophie a dejä
acquis l'approbation et les droits ecclesiastiques des 1932. Les droits
publics en Pologne - y compris le droit de conferer le doctorat - lui ont
ete concedes par le Parlement en 1989. Grace ä cela, i l fut possible
d'admettre les etudiants laiques. L'ordonnance du Ministere de
l'Education Nationale de 1996 a confirme ce droit.
L'annee 1999 constitue un tournant de l'histoire de la Faculte. En
effet, la m§me annee, 10 ans apres l'ouverture de l'ecole aux etudiants
laiques, la structure et le nom ont ete formellement changes. Le nom en
usage jusqu'ä maintenant : Facultä de Philosophie, ne repondait plus
ä la realite, car plus de 90 % d'etudiantes et etudiants etudiaient la
pedagogie.
Les efforts faits depuis quelques annees ont ete recompenses. La
Congregation Vatieane de l'Institution Catholique a approuve, le 7 juin
1999, la nouvelle denomination de l'etablissement jesuite : Wyzsza
Szkota Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" w Krakowie, en frangais:
Eeole Universitaire de Philosophie et de Pedagogie „Ignatianum" (dans
le texte originale Italien : Scuola Universitaria di Filosofia e di
Pedagogia „Ignatianum" ; prot. 400/99). L'ecole, en tant que continuation de la Faculte de Philosophie, a ete approuvee egalement par les
autorites polonaises, dans le contrat entre le Gouvernement de la
Republique Polonaise et la Conference de l'Episcopat de Pologne :
Umowa miqdzy Rzqdem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencjq Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szköt wyzszych zaktadanych
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i prowadzonych przez Koäciöt Katolicki, signö le 1 juillet 1999 r. (cf.
„Dziennik Ustaw RP", 1999, nro. 63, pos. 727 du 27 juillet 1999).
L'etat actuel
U^!cole Universitaire de Philosophie et de Pedagogie „Ignatianum"
est une ecole catholique qui appartient ä la Provinee de Pologne du Sud
de la Compagnie de J6sus et a son siege ä Cracovie. Les locaux de
YIgnatianum se trouvent dans une partie separee du bätiment du
College des Jesuites, rue Copemic 26.
L'ficole a, ä present, une faculte philosophique et im Institut
pedagogique ainsi que annexe ä celui-ci l'Institut de Culture Religieuse
(inaugurö dejä en 1989).
Les etudes de pedagogie ont ete inaugurees - gräce ä Tinitiative du
P. W. Kubik - en 1990 sous le nom : Section de Pedagogie Religieuse.
Quelques donnees statistiques - Au debut de 2000, le nombre de
professeurs et d'ötudiants est le suivant: Professeurs titulaires : 25.
Autres enseignants et charges de cours : 95
Total : 120 dont 44 jesuites.
Nombre d'etudiantes et d'etudiants, etudes ordinaires : lundivendredi : 604
dont 104 etudiants en philosophie (parmi eux 47 jeunes jesuites)
et 500 en pedagogie
Nombre d'etudiantes et d'etudiants, etudes extraordinaires : samedi
(exclusivement la pedagogie) : 894
Au total : 1498 etudiantes et etudiants dont 20 etrangers.
Le nombre de ceux qui preparent le doctorat : 10.
Editions. ~ En 1972, la Faculte a commence de publier des livres
sous son propre nom. Les editions de la Faculte comptent actuellement
plus de 70 volumes. L'initiative de cette entreprise en est venue de R.
Darowski qui fut le directeur des editions pendant toute cette periode.
Des 1988 parait le „Rocznik Wydzialu Filozoficznego Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie" [Annuaire de la Faculte de Philosophie de la
Compagnie de Jesus ä Cracovie], vol. 1-8.
Depuis 1990 ä l'initiative de Z. Marek parait la revue trimestrielle
„Horyzonty Wiary" [Horizons de la foi], d'abord l'orgame de L'Institut de
Culture Religieuse", et puis de la Section de Pedagogie Religieuse, et
ä partir de 1999 de l'Institut] de Pödagogie. Jusqu'en 2000, 42 numeros
ont paru ä 90 pages chacun.
Depuis 1996 - ä l'initiative et sous la direction de R. Darowski parait
l'annuaire „Forum Philosophicum" (env. 300 pages), une revue inter-
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nationale, dans laquelle au moins la moitie des articles sont publies en
langues etrangeres les plus usitees : anglais, frangais, allemand, Italien,
espagnol et latin ; les textes en polonais ont toujours d'amples resumes
dans Tune des langues les plus usitees.
Le but de la revue est „de s'ouvrir ä TEurope" et de faire part de la
vie philosophique europeenne avec davantage d'activite dans ce
domaine.
La publication de „Forum" a rendu possible Techange des revues ;
gräce ä cela, la Bibliotheque de YIgnatianum regoit plus de 60 revues
etrangeres et plus de 80 revues polonaises, en grande partie de caractere philosophique.
Depuis 1998 - ä Tinitiative de W. Kubik, la Section de Pedagogie
Religieuse publie Tannuaire, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej".
Bibliotheques. - Les professeurs et les etudiants ont ä leur
disposition deux bibliotheques : la Bibliotheque Philosophique et la
Bibliotheque dite Scientifique [Naukowa].
La Bibliotheque Philosophique (dir. Czeslaw Michalunio) a environ
90 000 volumes et plus de 150 revues recentes dont la moitie vient de
Tetranger.
La Bibliotheque Scientifique (dir. Ludwik Grzebien) a environ 220
000 volumes, plus de 1000 titres de revues dont environ 150 revues
recentes (50 revues viennent de I'etranger). Les donnees des deux
bibliotheques sont mises sur Tordinateur (computer) et sont ä la
disposition des usagers (www.jezuici.krakow.pl/bibl/i.htm).
La Soeiete Savante, inauguree en 1952, exergait son activite
aupres de la Faculte. Elle organise des conferences sur differents
themes, de preference philosophiques, dont les textes sont le plus
souvent publies.
Le Statut de la Societe, etabli et redige provisoirement en 1951, a ete
approuve definitivement en 1976. Jan Poplatek fut le premier president
de la Societe, et apres sa mort en 1955 se succederent : Jan Popiel
1955-1959, Andrzej Bober 1959-1970, Roman Darowski 1970-1982, Stanislaw Ziemianski 1982-1988, Adam Zak 1988-1994 et Piotr Lenartowiez 1995-.
Bronislaw Natonski en fut le secretaire pendant plusieurs annees
(1953-67) et apres lui - Kazimierz Drzymala (1967-72).
Conclusion
Comme nous avons pu voir, les acquisitions et les merites des
jesuites en Pologne au XX® siecle sont considerables, aussi bien dgins le
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domaine des recherches scientifiques presentees dans maintes pubhcations (hvres, articles, comptes-rendus), que dans le domaine didactique.
Ce deuxieme domaine s'est developpe partculierement vite surtout
au cours des 10 demieres annees, quand TEcole fut ouverte aux lai'ques.
Gräce ä cela, environ 1500 etudiantes et etudiants y sont admis
actuellement. Iis etudient, i l est vrai, en grande partie la pedagogie,
mais ils ont aussi des cours de philosophie.
Dans ce contexte, une question nait spontanement : quels sont les
plus eminents philosophes jesuites du XX® siecle ? Les plus celebres et
les plus eminents sont les suivants :
1. Pawel SIWEK (1893-1986), historien de la philosophie et philosophe ä Techelle europeenne et meme mondiale, chercheur penetrant,
ecrivain, editeur et traducteur, auteur de 40 livres publies en 7 langues.
2. Tadeusz ÖLIPKO (* 1918), professeur d'ethique, auteur du premier
cours complet d'ethique redige en polonais et de plusieurs travaux sur
les questions actuelles d'ethique (bioethique, ecologie) dans lesquels i l
presente maintes opinions originales.
3. Franciszek KWIATKOWSKI (1888-1949), ecrivain philosophique
et theologique träs fecond, auteur du premier cours de l'ensemble de la
Philosophie neothomiste redige en polonais sous le titre : Filozofia
wieczysta w zarysie [Precis de philosophie eternelle], Krakow 1947, vol.
1-3) et coauteur de l'histoire de la philosophie, d'un livre qui a eu
3 editions.

