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11 stycznia 2007 roku zmarł w Lublinie Profesor Jan Czerkawski, wybitny historyk 
filozofii, znakomity znawca filozofii nowożytnej (zwłaszcza Renesansu, nowożyt
nej scholastyki oraz racjonalizmu X V II i X V III wieku). Autor wielu doniosłych 
i oryginalnych publikacji naukowych, w tym zwłaszcza monograficznych studiów 
dotyczących filozofii Nicolasa Malebranche’a, polskich scholastyków nowożytnych 
oraz studiów z zakresu teorii i metodologii historii filozofii.

Urodzony 24 czerwca 1939 roku w Kaliszu, przez całe swoje życie naukowe 
i zawodowe związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Studia filozo
ficzne ukończył w roku 1963, pisząc pracę magisterską na temat Gilsonowskiej 
koncepcji historii filozofii. Doktorat uzyskał w roku 1968 na podstawie rozprawy 
Hanibala Rosselego renesansowa p róba odnowy  filozofii, napisanej pod kierun
kiem wybitnego historyka filozofii, autora wielotomowej historii filozofii wieku 
XV, Profesora Stefana Swieżawskiego. Habilitację Profesor Czerkawski uzyskał 
w roku 1977 na podstawie rozprawy Studia z  dziejów kultury filozoficznej w Pol
sce X V I iX V II wieku, zaś tytuł naukowy profesora w roku 1993. Od chwili powoła
nia na Wydziale Filozofii KU L Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczes
nej w roku 1977 Profesor Czerkawski był je j kierownikiem, natomiast w niezwy
kle trudnych latach osiemdziesiątych pełnił najpierw funkcję prodziekana Wydzia
łu Filozofii (1980-1983), anastępnie przez dwie kadencje (1983-1989) funkcję 
prorektora KUL.

Będąc nie tylko wnikliwym badaczem i znakomitym organizatorem życia 
naukowego, lecz także wybitnym dydaktykiem, Profesor Czerkawski wychował kilka 
pokoleń historyków filozofii, znawców zarówno filozofii nowożytnej jak  i współ
czesnej. Wypromował dziewięciu doktorów i ponad czterdziestu magistrów. Pro
wadzone przez Niego seminaria oraz wykłady stanowiły prawdziwą szkołę myśle-
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nia zarówno historyczno-filozoficznego jak  i filozoficznego, przygotowując słu
chaczy do samodzielnej pracy badawczej. Mistrzostwo dydaktyczne osiągały zwłasz
cza wykłady monograficzne Profesora, dotyczące najczęściej nowożytnych syste
mów idealistycznych (Kartezjusza, Malebranche’a i Leibniza). Znakomicie przy
gotowane pod względem warsztatowym, wygłaszane przepiękną polszczyzną spra
wiały wrażenie gotowych monografii książkowych. Żałować wypada, iż Profesor 
nie zdecydował się na ich opublikowanie, w obliczu bowiem braku gruntownych 
studiów historyczno-filozoficznych w Polsce nad filozofią wieku X V II, stanowiły
by one niewyczerpane źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń badaczy. Wypada 
tylko mieć nadzieję, iż pozostawione przez Profesora notatki do owych wykładów 
ukażą się drukiem wjakim ś zbiorze prac pośmiertnych.

Będąc uczniem innego wybitnego historyka filozofii i filozofa, Stefana Swie- 
żawskiego, któremu poświęcił jedną z ostatnich swoich prac (Stefan Swieżawski. 
Osoba i dzieło, red. Jan Czerkawski, Przemysław Gut, Lublin 2006), Profesor Czer- 
kawski odróżniał dwa modele uprawiania historii filozofii: historię kultury filozo
ficznej oraz historię problemów filozoficznych. Pierwsza traktuje filozofię jako 
jedną z dziedzin kultury, istotnie powiązaną z innymi wymiarami ludzkiego życia, 
druga natomiast polega na filozoficznej rekonstrukcji sposobów stawiania i roz
strzygania poszczególnych zagadnień filozoficznych, służąc w ten sposób samej 
filozofii jako racjonalnemu namysłowi nad ostatecznymi podstawami bytu, pozna
nia i wartości. Oba modele historii filozofii znalazły swoje odbicie w pracach Pro
fesora. Do historii kultury filozoficznej zaliczyć należy studia nad dziejami huma
nizmu w X V I i X V II wieku w Polsce oraz koncepcjami godności człowieka, z ko
lei realizację modelu historii problemów filozoficznych stanowią znakomite arty
kuły na temat filozofii Malebranche’a, sporów na temat punktu wyjścia filozofii 
w ujęciu racjonalistów X V II wieku czy nowożytnego idealizmu. Postawę histo- 
ryczno-filozoficzną Profesora Czerkawskiego cechowała przede wszystkim wier
ność wobec analizowanych źródeł. Badając jakikolwiek tekst, Profesor skrupulat
nie dbał o to, by -  zjednej strony -  wyznawane poglądy filozoficzne nie rzutowały 
na charakter interpretacji historyczno-filozoficznych, z drugiej -  by studia histo
ryczne odsłaniały immanentną logikę rozwoju problematyki filozoficznej, ukazu
jąc  znaczenie poszczególnych rozwiązań.

Postawę filozoficzną Profesora Czerkawskiego cechowały, j  ak się zdaje, przy
najmniej cztery główne idee.

Po pierwsze, racjonalizm, wyrażający się przekonaniem, iż ostateczne ugrun
towanie poznania może dokonać się wyłącznie dzięki naturalnemu światłu rozu
mu. Racjonalizm ten nie miałjednak charakteru dogmatycznego. Przeciwnie, zjednej 
strony był to racjonalizm krytyczny wobec własnych założeń i podstaw, z drugiej -  
otwarty na możliwość dopełnienia poznania mądrością nadprzyrodzoną. Był to więc
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racjonalizm świadomy zarówno wielkości i godności ludzkiego rozumu, jak  też 
jego wielorakich ograniczeń.

Po drugie, humanizm, pojmowany jako rzeczywista troska o ocalenie god
ności człowieka, pomimo najprzeróżniejszych zagrożeń. Humanizm ten miał nie 
tylko źródła renesansowe, lecz był także zakorzeniony w rozważaniach Pascala, 
wyrastających z przeświadczenia o nieskończonej wielkości i nędzy ludzkiej natury.

Po trzecie, subtelny -  rzec można, arystokratyczny -  sceptycyzm co do moż
liwości rozstrzygnięcia wszystkich kwestii teoretycznych (a tym bardziej praktycz
nych) w sposób ostateczny i niewątpliwy. Sceptycyzm ten, zbliżony do sceptycy
zmu Cycerona, odznaczał się krytycznym dystansem wobec poszczególnych roz
wiązań filozoficznych, nigdy jednak nie prowadził do utraty zaufania wobec ludz
kiego rozumu.

Po czwarte, historyzm, wyrastający z przekonania o niezwykłym bogactwie 
ludzkiej natury ujawnionym w dziejach, nieprowadzący jednak ani do relatywi
zmu, ani do heglowskiej wiary w ostateczny finalny stan, w którym wszystkie drama
ty ludzkiej istoty zostaną rozwiązane. Historyzm ten stanowił raczej wypadkową 
przekonania o nieuchronnej zmienności i skończoności ludzkich przedsięwzięć, 
która nie przekreśla jednak rzeczywistego postępu człowieka na drodze wiedzy 
i mądrości.

Śmierć Profesora Czerkawskiego oznacza nie tylko odejście błyskotliwego 
historyka filozofii i prawdziwego mistrza myślenia, lecz także człowieka, który swoją 
heroiczną postawą w znoszeniu cierpienia świadczył, że filozofia jest nie tylko pro
fesją, lecz także sposobem życia. Nękany w ostatnich kilkunastu latach cierpie
niem fizycznym, znosił je  mężnie i ze spokojem. Niekiedy przez wiele tygodni przy
kuty do łóżka wciąż zaskakiwał niezwykłymi i oryginalnymi pomysłami interpreta
cyjnymi dziejów filozofii oraz prawdziwą mądrością, zrodzoną z głębi osobistego 
doświadczenia egzystencjalnego.
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