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owatorski program politycznej odnowy i umocnienia Polski osłabionej 
dwustu latami rozbicia dzielnicowego domagał się wytworzenia elity inte
lektualnej, zdolnej do rzetelnego opracowania dojrzałych reform ustrojo
wych. Statut powołanego przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Uniwer

sytetu Krakowskiego kładł więc szczególny nacisk na wydział prawa (osiem katedr). 
Obok niego zaplanowano dwie katedry na wydziale medycyny, a wykłady z filozofii 
miał prowadzić zaledwie jeden magister — rektor Szkoły Mariackiej, która pełniła 
rolę wydziału sztuk wyzwolonych. W takim kształcie Uniwersytet przetrwał przy
puszczalnie do śmierci Kazimierza Wielkiego, a w następnych blisko trzydziestu la
tach podupadł i znacznie osłabił swoją działalność. 

Dopiero w 1392 r., znakomity teolog Mateusz z Krakowa rozpoczął organizo
wanie brakującego wydziału teologicznego. Przedwczesna śmierć zasłużonej w pra
cach nad odnową Uniwersytetu królowej Jadwigi Andegaweńskiej nie przerwała 
inicjatyw zmierzających do ukonstytuowania nowej formuły uczelni. Uroczystość 
odnowienia Uniwersytetu miała miejsce 26 lipca 1400. Wzorem paryskiej Sorbony, 
Akademia Krakowska składała się teraz z czterech wydziałów: teologii, sztuk wy
zwolonych, medycyny i prawa, wydziału poważnie zmniejszonego w stosunku do 
projektu Kazimierza Wielkiego. Studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych były ko
niecznym wstępem do kontynuowania nauki na jednym z pozostałych wydziałów. 
Początkowo Wydział Sztuk Wyzwolonych obejmował wszystkie nauki humanistyczne 
i przyrodnicze, które następnie utworzyły samodzielne wydziały. Wysoki poziom 
niemal od razu zwrócił uwagę wielu wybitnych uczonych i kronikarzy, także z kra
jów ościennych. Podkreślano zwłaszcza zasługi w dziedzinie astronomii. Filozofia 
bowiem uprawiana była na sposób scholastyczny przez niemal czterysta lat, do po
czątków XVIII wieku. Nawet okres Odrodzenia nie przyniósł tu żadnych znaczą
cych zmian. Poziom filozofowania obniżył się, a powstające w Wilnie i w Zamościu 
uczelnie zaczęły asymilować nowe trendy światowe. Coraz większego znaczenia 
nabierały intensywnie przyswajane koncepcje Bacona i Kartezjusza. Wybitny uczo
ny przełomu XVI i XVII stulecia, Adam Burski, przeszedł do Akademii Zamoj
skiej, a wielki twórca polskiego języka filozoficznego, Sebastian Petrycy z Pilzna, 
był profesorem medycyny. I nie były to przypadki odosobnione. Do zmiany tego 
stanu rzeczy nie przyczyniły się nawet reformy Kołłątajowskie. Większość wykła
dów z filozofii przez całe lata ograniczała się do komentowania dzieł Arystotelesa. 
Owszem, zdarzały się komentarze znaczące i wybitne, nikt jednak nie wypracował 
samodzielnej koncepcji filozoficznej. Po drugiej reformie Kołłątajowskiej przez wiele 
lat funkcjonowała zaledwie jedna katedra filozofii, ale i na nią nie było wielu kandy
datów. Jedni rezygnowali, zwracając się do nauk ścisłych, inni nie byli wystarczająco 
kompetentni w filozofii. Nowatorskie inicjatywy Feliksa Jarońskiego spotkały się 
z krytyką Dyrekcji Edukacji Publicznej, a ich twórca został usunięty z Uniwersyte
tu. Następca Jarońskiego, Józef Emanuel Jankowski, mimo że bardziej prawnik niż 
filozof, przyczynił się jednak do zainteresowania myślą Kanta. Z drugiej strony oży
wiły się studia nad filozofią zdrowego rozsądku, zainicjowane przez Michała Wisz
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niewskiego. Po śmierci Jankowskiego katedrę filozofii objął Józef Kremer, dzięki 
któremu wzrosło zainteresowanie filozofią Heglowską. Mocną stroną katedry filo
zofii były wówczas badania historyczne, które zaowocowały licznymi wybitnymi 
rozprawami z historii filozofii.

Po I wojnie światowej pojawiło się kilku nowych, znaczących myślicieli: wszech
stronny Leon Chwistek, autor rozpraw z dziedziny logiki matematycznej i filozofii 
sztuki, Joachim Metallmann, analizujący między innymi problem determinizmu w na
uce oraz Zygmunt Zawirski, penetrujący zagadnienia z pogranicza filozofii i fizyki.

Po II wojnie światowej Wydział Filozoficzny został przemianowany na Wydział 
Humanistyczny. Swoją działalność rozpoczęli na nim Władysław Tatarkiewicz i Ro
man Ingarden. Powstałe w 1949 r. Seminarium Podstaw Marksizmu-Leninizmu ob
jęło swoją działalnością wszystkie wydziały Uniwersytetu. W latach pięćdziesiątych 
Wydział Humanistyczny przekształcono w Wydział Filozoficzno-Społeczny (1951), 
a następnie na Filozoficzno-Historyczny (1953), w skład którego wchodziły katedry 
Podstaw Marksizmu-Leninizmu oraz Logiki. Tą ostatnią kierował ówczesny dr Kazi
mierz Pasenkiewicz. W tym czasie zakazano prowadzenia działalności dydaktycznej 
Tatarkiewiczowi i Ingardenowi. Filozofia stała się Aefacto kierunkiem ideologicznym. 
Dopiero w roku akademickim 1956/57 zlikwidowano katedrę Podstaw Marksizmu- 
-Leninizmu i utworzono Katedrę Filozofii z Zakładem Filozofii Przyrody, którą objął 
prof. Roman Ingarden, oraz Katedrę Historii Filozofii, kierowaną przez wybitną kon
tynuatorkę idei Kazimierza Twardowskiego, prof. Izydorę Dąmbską. W następnym 
roku na Wydziale utworzono kierunek filozofii, przy czym nabór studentów nie od
bywał się każdego roku.

W latach sześćdziesiątych z katedr odchodzą najwybitniejsze umysły: w 1963 r. 
na emeryturę przechodzi prof. Roman Ingarden, a w 1964 r. zostaje odwołana do 
pracy w Polskiej Akademii Nauk prof. Izydora Dąmbska. W tym czasie katedry filo
zoficzne utworzyły Instytut Filozofii.

Aktualnie w skład Instytutu Filozofii wchodzi osiem zakładów i dwie pracow
nie. Ich działalność obejmuje zagadnienia ontologiczne, epistemologiczne, metodo
logiczne i aksjologiczne, historię filozofii tradycyjnej (z uwzględnieniem filozofii 
Wschodu) i politycznej (w tym historię idei), badania z pogranicza filozofii i nauk 
szczegółowych, studia nad teorią i historią estetyki, antropologię filozoficzną. W ra
mach Zakładu Logiki prowadzone są badania nad logiką formalną i historią logiki.

Już w XV i XVI wieku pojawiły się w Akademii Krakowskiej pierwsze ślady za
interesowań etnograficznych. Jan Długosz pisze wówczas o mitologii słowiańskiej 
i obrzędach ludowych. Jednak pierwsza katedra etnografii i etnologii powstała dopie
ro w 1925 r. Kierował nią prof. Jan Stanisław Bystroń. W 1930 r. została przekształ
cona w Katedrę Socjologii i Etnologii. Po wojnie, w czasach ekspansji ideologii mark
sistowskiej, kiedy socjologia uznawana była za tzw. naukę burżuazyjną, zlikwidowano 
studia socjologiczne, a Katedrę Socjologii i Etnologii przemianowano na Katedrę 
Etnografii Ogólnej. W okresie „odwilży”, w 1957 r., nazwę katedry zmieniono raz 
jeszcze, tym razem przekształcając ją w Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii. Jed
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nocześnie powołano do życia Katedrę Socjologii i Demografii, kierowaną przez prof. 
Pawła Rybickiego. Samodzielny Instytut Socjologii powstał w roku 1970, w wyniku 
połączenia katedr. Dopiero w latach osiemdziesiątych oba Instytuty — Filozofii i So
cjologii — definitywnie odeszły od ideologii marksistowskiej, zaprzestając zarazem 
obowiązkowego nauczania tzw. przedmiotów ideologicznych.

Obecnie w Instytucie działa dziesięć zakładów i dwie pracownie. Badania obej
mują między innymi przemiany struktury społeczeństwa polskiego, kształtowanie elit 
politycznych, problem mniejszości społecznych, świadomości narodowej młodego 
pokolenia, bezrobocia, pracy socjalnej, komunikowania społecznego i małych grup 
społecznych.

Psychologia stanowiła początkowo jedną z najważniejszych dyscyplin wchodzą
cych w skład filozofii i jako taka występowała już od początku powstania Akademii 
Krakowskiej. Jako samodzielna nauka o charakterze empirycznym wyodrębniła się 
w XIX stuleciu, dzięki wykładom filozofa i teologa, proboszcza Kolegiaty Wszystkich 
Świętych, ks. Feliksa Jarońskiego. Podstawy nowoczesnej psychologii empirycznej 
opracował na początku XX wieku prof. Władysław Heinrich, który już w 1901 r. 
rozpoczął wykłady o pojęciach i metodach badań psychologicznych, a od 1903 pro
wadził słynną i znaną na świecie Pracownię Psychologii Doświadczalnej. Starania prof. 
Heinricha doprowadziły do ukonstytuowania w 1928 r. Katedry Psychologii Pedago
gicznej, kierowanej przez prof. Stefana Szumana. W 1956 r. rozpoczęto nabór na 
studia psychologiczne, a w 1968 powstaje Instytut Psychologii, liczący obecnie osiem 
zakładów i trzy pracownie. Szeroki zakres badań obejmuje między innymi zagadnie
nia procesów poznawczych, osobowości, mechanizmów rozwojowych, języka, twór
czości, inteligencji, stresu i rozwoju dziecka. Prowadzone są również badania nad hip
nozą.

Wykłady z pedagogiki były prowadzone już w XIX wieku przez filozofa, Wacła
wa Voigta. Po jego śmierci wykłady przejmuje ks. Feliks Jaroński, a następnie prof. 
Józef Jankowski. W 1833 r., w ramach Wydziału Teologicznego, powołano Katedrę 
Religii, Pedagogiki i Języka Greckiego. Na Wydział Filozoficzny pedagogika powró
ciła w 1921 r. Za sprawą zasłużonego prof. Heinricha powstało wówczas Studium 
Pedagogiczne, a w cztery lata później powołano do życia Katedrę Pedagogiki, kiero
waną przez doc. dr. Zygmunta Mysłakowskiego. Już po roku działalności rozpoczęto 
nabór na studia pedagogiczne. Samodzielny Instytut Pedagogiki powstał dopiero 
w latach siedemdziesiątych. Wielokrotnie reorganizowany, liczy on obecnie osiem 
zakładów. Badania obejmują rozwój pedagogiki jako nauki, problemy kształcenia i wy
chowania, roli kultury i sztuki w procesie wychowawczym, kwestii wartości w kultu
rze współczesnej, rozwoju dzieci i młodzieży, zaburzeń w zachowaniu młodzieży szkol
nej, a także zjawiska przestępczości.

Ostatni, wchodzący w skład Wydziału Filozoficznego, Instytut Religioznawstwa 
powstał dopiero w 1973 r. Nastawiony był głównie na krytykę religii, wręcz na walkę 
z religią i na przygotowywanie odpowiedniej wiedzy do tego celu. W latach osiem
dziesiątych Instytut odszedł od swojego ideologicznego charakteru. Aktualnie obej
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muje cztery zakłady i jedną pracownię, zajmując się historią i teorią religii, filozofią 
religii (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii żydowskiej), historią chrześcijań
stwa, rozwojem kościołów w społeczeństwach postkomunistycznych, związkami reli
gii z osobowością człowieka, nowymi ruchami religijnymi, recepcją religii Wschodu 
(zwłaszcza buddyzmu) w Polsce.
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