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KAMI ŃSKI Stanisław – filozof, logik, metodolog, teoretyk i historyk nauki  

Urodził się 24. X. 1919 w Radzyniu Podlaskim (miał dwóch braci; jednego z nich - harcerza 

Rzeczypospolitej - rozstrzelali w czasie wojny Niemcy w lesie pod Radzyniem, drugi brat mieszka 

z rodziną w Lublinie).  

W 1938 Kamiński rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Siedlcach i po ich ukończeniu w 1946 przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym 

roku zaczął studia filozoficzne na nowo utworzonym Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1948, a w 1949 uzyskał stopień 

naukowy doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: Fregego system aksjomatyczny logiki zdań 

w świetle współczesnej metodologii nauk dedukcyjnych. W 1947 został asystentem na Wydziale 

Prawa i Nauk Społecznych KUL i podjął zajęcia dydaktyczne z logiki, a w 1949 - asystentem na 

Wydziale Filozoficznym KUL1 (w Katedrze Logiki i Logiki Matematycznej z Metodologią), gdzie 

powierzono mu zajęcia z logiki, metodologii nauk i teorii poznania (prowadził również zajęcia na 

Wydziale Nauk Humanistycznych KUL). W 1950 został adiunktem w Katedrze Logiki i Logiki 

                                                           
1 W 1948 z powodów politycznych rozpoczęła się likwidacja Wydziału Prawa i Nauk Społecznych na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wydziałów tych nie było na KUL-u aż do lat osiemdziesiątych XX 
wieku; funkcjonował natomiast Wydział Prawa Kanonicznego). Wielu jego pracowników przeszło wówczas 
na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. 
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Matematycznej z Metodologią, a w 1957 - kierownikiem Katedry Metodologii Nauk2, którą 

kierował do 1986. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (1962-1975) był także kuratorem 

Katedry Logiki. W 1958 Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla pracowników nauki przyznała mu 

stopień naukowy docenta (na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozprawy O początkach indukcji matematycznej). W 1965 otrzymał tytuł profesora 

nadzwyczajnego, a w 1970 – tytuł profesora zwyczajnego.  

Ks. Kamiński był bardzo oddany sprawom Uczelni, na której pracował blisko 40 lat. 

Uczestniczył aktywnie i twórczo w jej życiu. Zawsze chętny do współpracy i pomocy, pełnił wiele 

funkcji uniwersyteckich i wykonywał dodatkowe obowiązki powierzane mu przez władze KUL. 

Nie szczędził ani czasu, ani sił, zwłaszcza w trudnej dla Uniwersytetu sytuacji. Przez swoją 

działalność trwale zapisał się w historii Uczelni. 

Był kierownikiem Zakładu Logiki, Metodologii i Teorii Poznania, kierownikiem Sekcji 

Filozofii Teoretycznej, dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL (w latach 1970-1975, 

1977-1979, 1981-1986), prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1979-1980), a 

także Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (1975-1977, 1980-1981) oraz 

wieloletnim Przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej. Był również członkiem redakcji 

(a w latach 1982-1985 redaktorem naczelnym) Encyklopedii Katolickiej i autorem wielu haseł. 

Należał do komitetu redakcyjnego „Roczników Filozoficznych” (zeszyt 2) wydawanych przez 

Towarzystwo Naukowe KUL. Powołał także Pracownię Słownika Terminów Metodologicznych 

przy Zakładzie Leksykograficznym KUL.  

Działalność ks. Kamińskiego wykraczała poza Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był 

przewodniczącym sekcji filozoficznej przy Komisji Episkopatu do spraw Nauki, należał do 

Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (w dniu śmierci ks. Kamińskiego, na posiedzeniu Komitetu 

Nauk Filozoficznych PAN miała być rozpatrywana jego kandydatura na członka PAN), 

współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitetem Naukoznawstwa PAN.  

Ks. Kamiński był także członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego 

Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego 

KUL (w latach 1957-1963 jako sekretarz generalny, a w latach 1964-1986 jako członek zarządu) 

oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1984 -1986). 

Na początku roku akademickiego 1985/1986 ks. Kamiński zachorował. Od początku lutego 

1986 przebywał w szpitalu we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Tam w dniu 21.III.1986 zmarł. 

Pochowany został w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 

                                                           
2 Z Katedry Logiki i Logiki Matematycznej z Metodologią w 1952 powstały na Wydziale Filozoficznym 
dwie odrębne katedry: Katedra Logiki oraz Katedra Metodologii Nauk. 
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Ks. Kamiński doskonale potrafił łączyć funkcje administracyjne z obowiązkami 

dydaktycznymi oraz pracą naukową. Dydaktyka była jego pasją. Był znakomitym nauczycielem. Z 

jednej strony  – oficjalny i surowy, w trosce o wysoki poziom kształcenia stawiał studentom 

wysokie wymagania na egzaminach, z drugiej – cierpliwy, życzliwy, obdarzony poczuciem 

humoru, niejednokrotnie biorący udział w spotkaniach i zabawach studenckich. Jego wykłady były 

rzeczowe, jasne, pełne erudycji, ale nie brakowało w nich też humoru. Miłośnik osobistej 

współpracy naukowej. W pełni oddany swoim uczniom i współpracownikom. Zawsze miał dla nich 

czas; służył radą i pomocą każdemu, kto go o nią poprosił (na jego seminarium przychodzili z 

prośbą o konsultacje także ludzie z innych wydziałów). Był również wychowawcą. Krzewił 

wartości, którym Katolicki Uniwersytet Lubelski stara się służyć. Wykształcił i wychowywał wiele 

roczników studentów. Do uczniów ks. Kamińskiego należą m.in. A. Bronk, A. Buczek, J. Herbut, 

S. Majdański, W. Marciszewski, A. B. Stępień, T. Szubka, U. Żegleń. 

Jako naukowiec charakteryzował się niezwykłą erudycją oraz niebywałą umiejętnością 

syntetycznego myślenia. W pracy naukowej cechowała go także rozwaga i rzetelność przejawiająca 

się w obiektywnym i krytycznym spojrzeniu. Umiejętnie potrafił łączyć tradycję z nowoczesnością. 

Napisał wiele znaczących prac naukowych i stał się niekwestionowanym autorytetem w licznych 

dziedzinach. Jego rola w lubelskim środowisku filozoficznym była ogromna. Był jednym z 

głównych twórców tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Jego działalność stworzyła fundament 

kultury logiczno - metodologicznej środowiska lubelskiego. Ks. Kamiński wywarł też duży wpływ 

na myśl katolicką. Często jeździł z odczytami do Seminariów Duchownych oraz na ATK. 

Nazwisko ks. Kamińskiego trwale wpisało się w historię nauki polskiej. 

Na Wydziale Filozofii KUL od 2001 roku odbywają się Wykłady im. ks. Stanisława 

Kamińskiego, które wygłaszają wybitni filozofowie z zagranicy. 
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KIERUNKI BADA Ń NAUKOWYCH 

 

Działalność badawcza i dydaktyczna Kamińskiego obejmowała najpierw historię logiki oraz 

logikę formalną i semiotykę, od których stopniowo odchodził najpierw w kierunku ogólnej 

metodologii nauk (pod wpływem K. Ajdukiewicza) i teorii (filozofii) nauki, a następnie w kierunku 

metodologii filozofii klasycznej (pod wpływem M. A. Krąpca) i metodologii teologii. 

 

Historia logiki  

 

W zakresie historii logiki Kamiński zajmował się głównie: semiotyką średniowieczną, 

dziejami teorii definicji (opracował koncepcje takich autorów jak: Pascal, Hobbes, Locke, 

Condillac, Gergonne) oraz dziejami metody indukcyjnej (zwłaszcza początkami indukcji 

matematycznej) i metody dedukcyjnej (koncepcje Pascala, Leibniza, Fregego). Dokonał także 

przeglądu historycznego ujęć związku zachodzącego pomiędzy logiką a filozofią. Przedstawił też 

różne ujęcia przedmiotu logiki formalnej (np. autorzy scholastyczni, Kant). 

 

Przedmiot logiki, podział logiki i relacja między jej działami 

 

O przedmiocie logiki Kamiński mówił w swoich wykładach uniwersyteckich. Przedmiotem 

materialnym logiki ogólnej, w jego ujęciu, jest postępowanie myślowe i jego odpowiednie 

wyrażanie, ujmowane przez logikę z punktu widzenia poprawności. Poprawność jest zatem 

przedmiotem formalnym logiki ogólnej. O poprawności decyduje zaś ścisłość, precyzja, 

konsekwencja, wykluczenie błędów.  

Podstawowym działem logiki ogólnej, logiką w sensie ścisłym, jest logika formalna, która 

zajmuje się formalnymi związkami między myślami ze względu na poprawność tych związków. 

Pozostałe działy szeroko pojętej logiki - logiki ogólnej - to: logika języka (semiotyka), metodologia 

nauk oraz teoria nauki. 

W metodologii nauk (w sensie węższym), dotyczącej badania metod zabiegów poznawczo-

naukowych, chodzi o zbadanie racjonalności różnych czynności uprawiania nauki. Racjonalność ta 

przejawia się głównie w logicznej poprawności operacji myślowych i ich wytworów oraz w 

celowości całego postępowania poznawczo-naukowego. Metodologia nauk zakłada najpierw 

kodyfikację reguł wyznaczających metody nauki. Następnie dla oceny poprawności logicznej 

czynności i wytworów myślowych zakłada logikę formalną i logikę języka. Logika formalna, jak 

wykładał Kamiński, użycza prawideł formy myśli, a logika języka dostarcza zasad precyzji języka. 

Ponadto semiotyka logiczna dostarcza metodologii nauk aparatu pojęciowego. W związku z oceną 
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celowości postępowania poznawczo-naukowego zakłada się teorię nauki, która zajmuje się naturą 

postępowania naukowego, a w tym również celem tegoż postępowania. Kamiński podkreślał, że 

teoria nauki opiera się na epistemologii i teorii poznania, które z kolei opierają się na metafizyce. 

Postulaty celowego postępowania naukowego dopełnia się jeszcze zasadami umiejętnego oraz 

skutecznego i ekonomicznego działania i odpowiednio wykorzystuje psychologię i socjologię 

poznania. Zdaniem Kamińskiego w wykładzie metodologii nauk jako jej elementy przygotowawcze 

należy zatem podawać reguły uprawiania nauki, logikę języka, teorię rozumowania, niezbędne tezy 

teorii nauki, epistemologii, prakseologii oraz psychologii wiedzy. Logika formalna powinna być 

wykładana osobno. 

 

Logika formalna i semiotyka 

 

1. Przedmiot logiki formalnej 

Pod pojęciem logika formalna Kamiński rozumiał budowane metodą dedukcyjną systemy 

zawierające prawa lub reguły formalnych związków między myślami (a właściwie między ich 

językowymi sformułowaniami). Stanowi ona najczęstszy przedmiot rozważań w filozofii logiki. 

Poszukiwana jest zwłaszcza odpowiedź na pytanie: czego dotyczy logika formalna, co jest jej 

przedmiotem? Kamiński pogrupował i skomentował różne stanowiska w tej sprawie (Logika 

współczesna a filozofia). W swoich wywodach brał jednak tylko pod uwagę tradycyjny rachunek 

nazw, gdyż analizowani przez niego autorzy scholastyczni nie znali przecież współczesnej postaci 

klasycznego rachunku zdań. 

Zdaniem Kamińskiego logika chce ująć formalno – strukturalne prawidłowości zachodzące 

pomiędzy tzw. intencjami drugimi, to jest pomiędzy pojęciami ujętymi niezależnie od ich 

przedmiotu (treści), ale pojęciami jako czynnikami rozumowania (podmiot, orzecznik, termin 

średni). Zdaniem S. Kiczuka można powiedzieć, że w ujęciu Kamińskiego twierdzenia logiczne 

stwierdzają pewnego typu związki między różnymi istnościami, które to związki ujęte poznawczo 

są wyrażane za pomocą odpowiednich funktorów (Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność). 

Kamiński już w 1961 roku zauważył, że w literaturze przedmiotu pojawiła się tendencja do 

ujmowania logiki formalnej nie tylko jako systemu formuł opartych na relacjach zakresowych i 

stanowiących prawa lub reguły niezawodnego wnioskowania, lecz także jako teorii wszelkich 

rozumowań, uwzględniających związki intencjonalne między myślami. Podkreślał, że zbudowano 

systemy logiki zdań oparte na relacji ścisłej implikacji i głoszono hasła opracowania tzw. „logiki 

treści”, przytaczając przykłady niezawodnych wnioskowań, dla których nie można dobrać schematu 

znanej logiki formalnej celem ich uprawomocnienia. Widział zapotrzebowanie na taką logikę 

(Logika współczesna a filozofia). 
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2. Logika formalna a filozofia  

Naturę logiki formalnej wyjaśniał Kamiński m.in. poprzez badanie związków zachodzących 

między logiką a filozofią. Uważał, że logika formalna pełni rolę służebną względem innych nauk, 

do których może należeć też filozofia, tzn. może być stosowana do innych nauk, może stanowić ich 

narzędzie lub formę. Logika formalna może pełnić funkcję wiedzy teoretycznej, ale może też pełnić 

funkcję umiejętności praktycznej. 

Kamiński dokonał przeglądu historycznego ujęć związku zachodzącego pomiędzy logiką a 

filozofią (Logika współczesna a filozofia). Podkreślił, że logiki i filozofii nie należy utożsamiać 

(taki zresztą pogląd na tą kwestię dominował przez stulecia), gdyż różnią się one swoimi 

przedmiotami. Logika była zawsze potrzebna filozofii jako narzędzie, gdyż filozofia potrzebuje 

sprawnych prawideł wnioskowania. Kamiński podkreślał, że powstanie w drugiej połowie XIX 

wieku czystej logiki formalnej (teorii wnioskowań dedukcyjnych) jeszcze wyraźniej oddzieliło ją 

od filozofii, a zbliżyło do matematyki. Jego zdaniem owo zbliżenie logiki do matematyki jeszcze 

bardziej podkreśliło instrumentalny charakter logiki już nie tylko w stosunku do filozofii, ale w 

ogóle do nauk, a szczególnie w stosunku do matematyki, w której wnioskowania dedukcyjne 

odgrywają bardzo ważną rolę. Pojawił się postulat naukowości filozofii, który pociągał za sobą 

wymóg, że narzędziem filozofii ma być logika formalna.  

Po II wojnie światowej żywa była tradycja Koła Krakowskiego, do którego należeli: ks. J. 

Salamucha, o. J. M. Bocheński oraz J. F. Drewnowski. Rzucili oni hasło odnowienia i 

unaukowienia filozofii (i teologii) tomistycznej za pomocą narzędzi poznawczych wypracowanych 

przez współczesną logikę. Na nowo powstałym Wydziale Filozoficznym KUL nawiązano do prac 

Koła Krakowskiego. W 1952 powstało Konwersatorium Metafilozoficzne zainicjowane i 

prowadzone przez J. Kalinowskiego (mające na celu formalizację teorii metafizyki tomistycznej). 

Kamiński początkowo był entuzjastą programu stosowania logiki do zagadnień filozoficznych w 

stylu Koła Krakowskiego i włączył się w powstałe Konwersatorium Metafilozoficzne. Jednak 

później, pod wpływem dyskusji i współpracy z M. A. Krąpcem3, porzucił program formalizacji 

filozofii i stanął na czele Seminarium Metodologii Nauk. Uczestnicy Seminarium przyjmowali 

intencje Salamuchy i jego współpracowników, ale nie akceptowali szczegółowych propozycji 

dotyczących uściślania filozofii tradycyjnej.  

Przedstawiciele szkoły lubelskiej prowadzili spór z Drewnowskim w sprawie możliwości 

stosowania logiki formalnej do filozofii klasycznej. Kamiński wraz z s. Z. Zdybicką głosili, iż 

dowód tezy o istnieniu Boga nie polega na tym, że wniosek wynika z logiczną koniecznością z 

                                                           
3 Po 1945 nastąpił w Polsce wyraźny rozwój filozofii tomistycznej. Głównym jej ośrodkiem stał się Wydział 
Filozoficzny KUL. Do rozwoju tomizmu, zwłaszcza egzystencjalnego, przyczynili się S. Swieżawski oraz o. 
M. A. Krąpiec. 
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przesłanek, lecz że istnienie Boga zostaje ujęte w akcie poznawczym stwierdzającym „skutkowość” 

bytu (O sposobie poznania istnienia Boga). Drewnowski wysunął zarzut przeciwko tej tezie. Pisał, 

że poprawność logiczna jest nieodzownym warunkiem wszelkich badań naukowych. Działalność 

poznawcza, w której rozumowania nie byłyby zgodne z prawami logiki, nie może być zaliczona do 

działalności naukowej (Uwagi w związku z artykułem dyskusyjnym ks. Stanisława Kamińskiego i s. 

Zofii Zdybickiej „O sposobie poznania istnienia Boga” ). W odpowiedzi na ten zarzut Kamiński i  

Zdybicka napisali, że to przede wszystkim natura poznania filozoficznego, a nie lęk, czy 

„kompleks” w stosunku do współczesnej logiki symbolicznej każe szukać metod uprawomocnienia 

dla twierdzeń metafizyki także gdzie indziej, a nie tylko w regułach opartych na wynikaniu 

formalnym. Ponadto twierdzenie, iż dowód na istnienie Boga nie jest dowodem formalnym, ściśle 

dedukcyjnym, nie jest równoznaczne z twierdzeniem, że nie jest dowodem naukowym. Autorzy 

podkreślali także, że  nigdzie nie utrzymują, jakoby jakiekolwiek rozumowanie w metafizyce mogło 

być niezgodne z prawami logiki (W odpowiedzi na uwagi Jana F. Drewnowskiego) 4. 

Kamiński i Zdybicka w toczonej dyskusji twierdzili, że nie mają zamiaru występować 

przeciwko logice formalnej i pomniejszać jej roli w precyzacji wszelkiego poznania naukowego, a 

więc także i filozoficznego. Podkreślali, że logika wypracowała wiele narzędzi i metod, które po 

uprzednim przystosowaniu powinny być użyte przy opracowaniu swoistej semiotyki i metodologii 

metafizyki klasycznej.  

Instrumentalny charakter logiki nie polega jednak na tym, że jest ona gotowym narzędziem 

rozwiązywania wszystkich problemów filozoficznych. Zdaniem Kamińskiego i Zdybickiej 

klasyczny rachunek logiczny (z elementami teorii mnogości) nie stanowi kodyfikacji wszystkich 

możliwych niezawodnych wnioskowań występujących na gruncie filozofii, nie wystarczy zatem do 

usprawiedliwienia wszystkich twierdzeń w metafizyce i nie może być adekwatnym sposobem ich 

uzasadniania (w związku z tym widzieli możliwość konstruowania jakiejś logiki treści, logiki 

intensjonalnej, podającej prawa rządzące poprawnym użyciem funktorów nieekstensjonalnych, 

które często występują w rozprawach filozoficznych). Ukazywali również, że nie każda teza w 

filozofii musi być uzasadniana za pomocą dowodu formalnego, zwłaszcza teza o istnieniu Boga. 

Logika symboliczna bierze pod uwagę jedynie formę zdań. W metafizyce zaś, będącej wiedzą o 

egzystencjalnej stronie rzeczywistości, podstawowe tezy uzasadniane są bezpośrednio poprzez 

odpowiednią analizę (intuicję intelektualną) przeprowadzaną w ciągłym kontakcie z poznawaną 

rzeczywistością, tj. intelektualną percepcję relacji między „treściami” i istnieniem bezpośrednio 

ujętym. 

                                                           
4 Kamiński i Zdybicka odwoływali się w tym artykule do pracy J. Salamuchy (Dowód „Ex motu” na 
istnienie Boga, „Collectanea Theologica” 15 (1934), s. 53-92) przedstawiającej transpozycję dowodu na 
istnienie Boga na język zbliżony do języka logiki symbolicznej.  
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Do prób formalizacji fragmentów teorii metafizycznych Kamiński odnosił się nieufnie. 

Uważał, że mają one małe szanse powodzenia i jeszcze mniejszy sens. Twierdził, że nie dały 

zadowalających rezultatów i dać nie mogą (Z teorii i metodologii metafizyki). W próbach 

formalizacji teorii filozofii klasycznej podkreślał niezgodność znaczeniową, nieadekwatność 

(niekongruentność) tych prób względem formalizowanego tekstu filozoficznego (O formalizacji 

teorii tomistycznej ruchu). Jego zdaniem źródła tych niepowodzeń należy szukać w zastosowaniu 

ekstensjonalnych narzędzi analizy do poddawanego analizie języka zawierającego wyrażenia 

intensjonalne oraz w kolizji jednoznaczności języka sformalizowanego z wieloznacznością, 

analogicznością i nieostrością języka formalizowanego. W metafizyce tomistycznej występują 

wyrażenia (np. pojęcia transcendentalne), których nigdy nie można używać w sposób całkowicie 

jednoznaczny, bez względu na kontekst rzeczowy. Stanowi to dodatkową trudność w stosowaniu 

logiki formalnej do metafizyki tomistycznej. Kamiński skłaniał się zatem ku deskrypcjonizmowi, 

przypisując językowi naturalnemu główną rolę w wyrażaniu poznania filozoficznego. 

Później poglądy Kamińskiego nie były już tak radykalne. Pisał, że niewątpliwie wiele 

rozumowań w metafizyce ma charakter ściśle dedukcyjny i te dadzą się przedstawić symbolicznie 

oraz zaksjomatyzować (Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?). W tym 

samym artykule napisał, że jedni zarzucają mu przesadę w logicyzowaniu metafizyki, inni zaś 

uważają, że błądzi w tej sprawie per defectum. 

Odmawiając większej wartości formalizowaniu filozofii Kamiński nie wyrzekł się jednak 

nigdy stosowania logiki w ogóle do rozwiązywania zagadnień filozoficznych. Postulował uściślanie 

filozofii za pomocą narzędzi semiotyczno-metodologicznych. Zachęcał do podnoszenia ogólnej 

kultury logicznej filozofów, w imię wzrostu poziomu ich sprawności naukotwórczych, takich jaki 

opisywanie i definiowanie, porządkowanie i systematyzowanie, wyjaśnianie, wnioskowanie, 

dowodzenie i sprawdzanie. Namawiał także do prowadzenia badań semiotycznych nad językiem 

filozofii klasycznej. 

 

3. Logika tradycyjna i inne zagadnienia 

W zakresie logiki formalnej Kamiński przejawił także pomysłowość w unowocześnieniu i 

uogólnieniu sylogistyki. Zajmował się logiką tradycyjną z punktu widzenia logiki współczesnej. 

Rozszerzył H. Greniewskiego ujęcie kwadratu logicznego w języku rachunku zdań na wszystkie 

schematy wnioskowania bezpośredniego, poddał krytyce wzór C. A. Mereditha na liczbę l 

niezawodnych trybów sylogistycznych o n terminach l = n(3n - 1), podał reguły sylogizmów dla 

zdań o zaprzeczonym podmiocie, analizował też rozbieżności tradycyjnej i współczesnej 

kwantyfikacji terminów w zdaniach logiki tradycyjnej. 
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Kamiński omówił również rolę tzw. pierwszych zasad w logice oraz filozoficzne implikacje 

i konsekwencje twierdzenia Gödla. Podkreślał ogólny i spekulatywny charakter współczesnej logiki 

formalnej, interpretując ją ontologicznie lub kognitywnie.  

W badaniach semiotyczno-metodologicznych, poza definicją logiki formalnej, zajmował się 

rolą funktorów w logice i w języku potocznym, koncepcją błędu logicznego i systematyzacją 

typowych błędów logicznych oraz błędami w słownym przekazywaniu myśli. 

 

Teoria nauki i metodologia nauk (ogólna i szczegółowa) 

 

W zakresie teorii nauki oraz metodologii nauk, zarówno ogólnej jak i szczegółowej, 

Kamiński przejawiał niezwykle szerokie zainteresowania. Efektem jego pracy w tej dziedzinie jest 

książka Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. 

 

1. Teoria nauki (filozofia nauki) 

Jeden z głównych obszarów badań Kamińskiego stanowiła refleksja nad nauką (od strony 

systematycznej i historycznej). Swoje rozważania nazywał filozofią nauki lub teorią nauki. Ze 

względu na przedmiot formalny i stosowaną metodę Kamiński wyróżniał trzy typy nauk o nauce: 

filozoficzne (metafizyka, epistemologia, wąsko rozumiana filozofia nauki, filozofia kultury), 

formalne (logika języka naukowego, logika formalna, teoria rozumowań, metodologia nauki) i 

humanistyczne (historia, socjologia, psychologia, ekonomia, polityka nauki). Interesował się także 

naukami praktycznymi o nauce, w tym problemem tzw. naukoznawstwa. Podkreślał, że badanie 

natury nauki powinno uwzględniać wszystkie jej aspekty: filozoficzny, logiczny, humanistyczny i 

aksjologiczny, przy czym szczególną rolę przypisywał filozofii. Uważał, że jednym z zasadniczych 

zadań refleksji epistemologiczno-metodologicznej nad nauką jest wydobywanie filozoficznych 

założeń nauki. 

Kamiński definiował naukę jako byt intencjonalny – złożony, wielopostaciowy i 

dynamiczny. Uważał, że do treściowej definicji nauki można dojść analizując podstawowe 

determinanty natury nauki: jej przedmiot (materialny i formalny), cel, metodę (opowiadał się za 

pluralizmem metodologiczno-epistemologicznym, wskazując na specyfikę poszczególnych nauk i 

podkreślając, że to ich przedmiot determinuje metodę), logiczną strukturę, dynamikę poznania 

naukowego oraz funkcjonowanie nauki w społeczeństwie i w kulturze. Przy ich pomocy Kamiński 

podał charakterystykę różnych typów nauk i relacji między nimi, m.in. nauk dedukcyjno-

apriorycznych i empiryczno-indukcyjnych, filozofii i teologii, nauk humanistycznych i 

przyrodniczych, teoretycznych i praktycznych. 
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Kamiński podkreślał, że sformułowanie treściowej definicji nauki nie determinuje do końca 

kryteriów naukowości, tym bardziej gdy uważa się, że te ostatnie uwarunkowane są historycznym 

kontekstem nauki. Wyróżnił cztery wielkie koncepcje nauki: 1) klasyczną (Arystoteles i myśliciele 

średniowieczni), 2) nowożytną (Galileusz, I. Newton), 3) pozytywistyczną (A. Comte) i jej 

późniejsze modyfikacje aż po neopozytywizm oraz 4) krytyczny racjonalizm (K. Popper); później 

dołączył koncepcję diachroniczną (T. Kuhn). Zdaniem Kamińskiego „nauka” jest pojęciem 

analogicznym, przy czym analogiczność tę należy ujmować z uwzględnieniem jej wymiaru 

historycznego. 

Kamiński zaproponował również podział nauk. Ze względu na źródła poznania wyróżnił:  

I. teologię, 

II.  wiedzę przyrodzoną. 

W ramach wiedzy przyrodzonej, ze względu na stopień ogólności dociekań i badany aspekt, 

wyróżnił: 

     II.1. filozofię, 

      II.2. nauki szczegółowe. 

W ramach nauk szczegółowych, ze względu na przedmiot i metodę, wyróżnił:  

II.2.1. nauki formalne, 

II.2.2. nauki realne (przyrodoznawstwo i humanistyka). 

 

2. Metodologia nauk (ogólna i szczegółowa) 

Metodologię nauki (w sensie szerszym) stanowią badania logiczne, humanistyczne i 

filozoficzne dotyczące rodzaju i struktur czynności naukotwórczych oraz budowy, funkcji i rozwoju 

teorii naukowych. Kamiński w swoich badaniach poruszał m.in. problematykę teorii rozumowań, 

teorii błędów, teorii definicji. Przede wszystkim zaś podejmował cenne próby metodologicznej 

charakterystyki rożnych typów wiedzy ludzkiej, zwłaszcza różnych działów filozofii.  

Kamiński rozwijał pojęcie filozofii klasycznej. Jego zdaniem w filozofii klasycznej 

centralne miejsce zajmuje metafizyka (gdyż ostateczne wyjaśnienie faktów badanych przez 

poszczególne dyscypliny filozoficzne dokonuje się przez wskazanie ontycznej struktury 

poszczególnych kategorii bytu). W latach pięćdziesiątych Kamiński nawiązał systematyczną 

współpracę z kierownikiem Katedry Metafizyki - M.A. Krąpcem, której wynikiem (przez aplikację 

osiągnięć współczesnej logiki i metodologii do problematyki filozoficznej) było opracowanie 

metodologicznych podstaw filozofii klasycznej (M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii 

metafizyki). Kamiński przedstawił i przeanalizował możliwość aksjomatyzacji metafizyki ogólnej, 

charakter zabiegów definicyjnych i aparatury pojęciowej metafizyki, typologię metod stosowanych 

w filozofii, zwłaszcza w metafizyce, oraz relacje między metafizyką a innymi działami filozofii.  
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Kamiński zajmował się także charakterem metodologicznym antropologii filozoficznej, 

etyki (w zakresie podstaw etyki współpracował z T. Styczniem), filozofii religii, filozofii Boga, 

filozofii dziejów, a także nauk humanistycznych. Dokonał w tych dziedzinach wielu nowych i 

wartościowych eksplikacji i uporządkowań. 

Cenne i oryginalne są także jego studia z zakresu metodologii teologii katolickiej (bronił 

racjonalnego i naukowego charakteru teologii). Pod koniec życia interesował się zwłaszcza 

relacjami zachodzącymi pomiędzy filozofią i teologią. Ostatni jego artykuł nosi tytuł: Czy filozofia 

służy teologii? Rozwijał także kategorię światopoglądu. 
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PUBLIKACJE 

I.  Pisma w zakresie historii logiki, logiki formalnej i semiotyki: 

1. Elementy logiki (repetytorium), Lublin 1952 (skrypt powielany w osobnych częściach i bez ciągłej 

paginacji), 

2. Logika z metodologią nauk, Lublin 1958 (wersja poszerzona pozycji 1), 

3. O definicji logiki formalnej, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń 

Naukowych oraz Kronika TN KUL” 6 (1952-1953), s. 72-74, 

4. Pascala i Hobbesa teoria definicji, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń 

Naukowych oraz Kronika TN KUL” 7 (1953-1956), s. 215, 

5. Fregego ujęcie roli definicji w systemie dedukcyjnym, „Sprawozdania z Czynności 

Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 7 (1953-1956), s. 216-217, 

6. Rola pewnych funktorów w logice i w języku potocznym, „Sprawozdania z Czynności 

Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 7 (1953-1956), s. 220–221, 

7. Teoria indukcji przed Franciszkiem Baconem, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i 

Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 7 (1953-1956), s. 223,  

8. Fregego logika zdań, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-1957), z. 2, s. 31-64, 

9.  Nauka o indukcji w logice XVI wieku, „Collectanea Theologica” 28 (1957), s. 235–258, 

10. Początki indukcji matematycznej, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-1957), z. 2, s. 171-182, 

11. Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji , „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-

1957), z. 4, s. 67-101, 

12. Sprawozdanie z wydanych w Polsce w r. 1955 pozycji z dziedziny logiki, „Roczniki 

Filozoficzne” 5 (1955-1957), z. 2, s. 221-224, 

13. Czy logika jest dyscyplina praktyczną?, „Ateneum Kapłańskie” 57 (1958), s. 228- 233, 

14. Hobbesa teoria definicji, „Studia Logica” 7 (1958), s. 43-69, 

15. O początkach indukcji matematycznej, „Studia Logica” 7 (1958), s. 221-241, 

16. W sprawie liczby konkludujących trybów sylogistycznych, „Studia Logica” 8 (1958), s. 165-

176, 

17.  O błędach słownego przekazywania myśli , „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i 

Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 9 (1958), s. 84-88, 

18. O logicznych związkach zachodzących między tezami metafizyki ogólnej, „Sprawozdania z 

Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 10 (1959), s. 180-

184, 

19. Kanta ujęcie przedmiotu logiki formalnej, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i 

Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 10 (1959), s. 185-190, 
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20. Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej. „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960), z. 

1, s. 5-15, 

21. Próba klasyfikacji błędów  wysłowienia myśli, „Studia Logica” 9 (1960), s. 241-244, 

22. Logika współczesna a filozofia, „Roczniki Filozoficzne” 9 (1961), z. 1, s. 49-84, 

23. Tradycyjna teoria wnioskowania bezpośredniego jako pewien fragment dwuwartościowego 

rachunku zdań, „Studia Logica” 11 (1961), s. 7-21, 

24. Historia logiki. Spis bibliograficzny pozycji z lat 1956-1959, „Ruch Filozoficzny” 20 (1960-

1961), s. 9-19, 

25. Koncepcja błędu logicznego, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń 

Naukowych oraz Kronika TN KUL” 12 (1961), s. 44-46, 

26. Systematyzacja typowych błędów logicznych, „Roczniki Filozoficzne” 10 (1962), z. 1, s. 5-

39,  

27. Rola Pascala w dziejach metody dedukcji. W 300-lecie śmierci Pascala, „Sprawozdania z 

Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 13 (1962), s. 43-

45, 

28.  Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? „Roczniki Filozoficzne” 11, (1963), z. 

1, s. 5-23, 

29.  Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? „Roczniki Filozoficzne” 12 

(1964), z. 1, s. 107-112, 

30. W odpowiedzi na uwagi Jana Fr. Drewnowskiego, „Znak” 17 (1965), s. 355-365, (wspólnie z 

Z. J. Zdybicką), 

31. Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej, „Studia Philosophiae Christianae” 1 

(1965), nr 2, s. 103-116, 

32. Reguły sylogizmów z uwzględnieniem schematów o zaprzeczonym podmiocie, „Studia 

Logica” 16 (1965), s. 45-52, 

33. Dwudziestolecie logiki na KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 8 (1965), nr 3, s. 37-39 (wspólnie 

z S. Majdańskim), 

34.  O formalizacji teorii tomistycznej ruchu, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i 

Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 15 (1965), s. 49-52, 

35. Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci), „Studia Philosophiae Christianae” 

3 (1967), nr 1, s. 295-301, 

36. Sformalizowanie dowodu, w: W. Granat, Teodycea. Istnienie Boga i Jego natura, Lublin 

1968, s. 109-112, 

37. B. Russella innowacje w logice i próby ich zastosowania do opisu rzeczywistości, „Roczniki 

Filozoficzne” 19 (1971), s. 149-153, 
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38. O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella, „Roczniki Filozoficzne” 20 (1972), z. 1, 

s. 15-23, 

39. Elementy logiki formalnej, w: A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1976, „Rozprawy 

Wydziału Filozoficznego” t. 30, s. 239-269, kolejne wydania: 1989, 1995, 

40. Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej, „Roczniki Filozoficzne” 

24 (1976), z. 1, s. 113-122, 

41. Filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla, „Summarium. Sprawozdania TN 

KUL” 10 (30) (1981), s. 161-164, 

42. Kierunki rozwoju problematyki semiotycznej, „Roczniki Filozoficzne” 30 (1982), z. 1, s. 93-

118, 

43. Ludwik Borkowski jako kontynuator logicznej szkoły warszawskiej, „Roczniki Filozoficzne” 

32 (1984), s. 7-17. 

II.  Inne pisma: 

Kamiński jest także autorem wielu innych pism, zwłaszcza z zakresu metodologii nauk, 

teorii nauki oraz teologii. Jest także autorem trzech książek: 

1. Gergonne’a teoria definicji, Lublin 1958, „Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 6, 

2. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961, „Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 11, 

kolejne wydania poprawione i uzupełnione: 1970, 1981, 1992, 1998, 

3. Z teorii i metodologii metafizyki (z M.A. Krąpcem); Lublin 1962, „Rozprawy Wydziału 

Filozoficznego”, t. 13, kolejne wydanie: 1994. 

Kamiński jest również autorem wielu haseł w Encyklopedii Katolickiej, m.in.: Adekwatny, 

Ajdukiewicz Kazimierz, Aksjomat, Alternatywa, Amfibolia, Analiza, Argument, Argumentacja, 

Boole George, Carnap Rudolf, Definicja, Deontyczna logika, Deskrypcja, Dialektyka, Dowód, 

Dyskusja, Eksplikacja, Fałsz, Filozofia, Formalizm, Frege Gottlob. 

Dorobek naukowy Kamińskiego obejmuje ponad trzysta pozycji. Zostały one (w 

większości) wydane przez TN KUL w pięciu tomach Pism Wybranych: 

t. 1: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, red. T. Szubka, Lublin 1989;  

t. 2: Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, red. J. Herbut, Lublin 1993;  

t. 3: Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, red. U. Żegleń, Lublin 1994;  

t. 4: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. A. Bronk, Lublin 1992 wyd. 4 

poprawione, 1998 wyd. 5;  

t. 5: Światopogląd, religia, teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne, red. M. Walczak i 

A. Bronk, Lublin 1998.  

Wykaz wszystkich prac Kamińskiego zawiera: A.I. Buczek, T. Szubka, Bibliografia prac 

Stanisława Kamińskiego, „Roczniki Filozoficzne”  35(1987), z. 1, s. 9-47. 



15 
 

BIBLIOGRAFIA 

Nauka i mądrość. Księga ku czci Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego, „Roczniki Filozoficzne” 35 
(1987), z. 1; 
A. Lekka-Kowalik, S. Majdański, Kamiński Stanisław, PEF 5, Lublin 2004, s. 457-462; 
S. Janeczek, Filozofia na KUL-u. Nurty – osoby - idee, Lublin 1998; 
Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 
1968 – 1993, Red. M. Rusecki, Lublin 1994; 
S. Kiczuk, Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność, Lublin 2001. 
 
S. Kamiński, Autobiogram, „Ruch Filozoficzny” 42 (1985), s. 106-112; „Zeszyty Naukowe KUL” 40 
(1997), nr 3-4; 
S. Kiczuk, Dociekania ks. prof. Stanisława K. w dziedzinie logiki, „Zeszyty Naukowe KUL”, 40 (1997), nr 
3-4, s.13-18; 
A. B. Stępień, Działalność naukowa i organizacyjna ks. prof. Stanisława Kamińskiego (1919-1986), 
„Zeszyty Naukowe KUL” 29 (1986), nr 1, s. 17-23. 
 

Anna Kozanecka-Dymek 


