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stanisław Jedynak (1939–2015)

JOLanTa zdybeL, Lech zdybeL

20 lipca 2015 roku, po długiej i ciężkiej cho-

robie, odszedł od nas Prof. dr hab. stanisław Je-

dynak – ilozof, historyk ilozoii i etyki, etnograf, 
biblioil, ale przede wszystkim dobry człowiek. 

Urodził się 12 kwietnia 1939 roku w char-
sznicy koło Miechowa. Ukończył Liceum Ogól-
nokształcące im. T. kościuszki w Miechowie. 
W latach 1958–1963 studiował na Wydziale 
Filozoicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie uzyskał tytuł magistra ilozoii na pod-

stawie pracy Znaczenie emotywne a znaczenie 
deskryptywne, napisanej pod kierunkiem prof. 
M. Fritzhanda. Jak wspominał Pan Profesor 
Jedynak, „studia, jakie miałem satysfakcję odbywać w okresie październikowej 
pieriedyszki, były pewnym azylem intelektualnym. nie było tu [na Uniwersytecie 
Warszawskim – J. z., L. z.] większej ideologizacji w nauce i dydaktyce”1. W la-

tach 1963–1968 pracował na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie odby-

wał studia doktoranckie. W 1968 roku obronił pracę doktorską Spór o naturalizm 
w metaetyce napisaną pod kierunkiem M. Fritzhanda, a recenzowaną przez i. La-

zari-Pawłowską oraz h. Jankowskiego. W latach 1968–1971 był zatrudniony na 
Politechnice Warszawskiej. Pełnił też funkcję redaktora „studiów Filozoicznych” 
oraz czasopisma „dialectics and humanism” (w latach 1969–1975). 

W roku 1971 rozpoczął pracę w Międzyuczelnianym instytucie Filozo-

ii i socjologii UMcs w Lublinie i od tego czasu bardzo mocno był związany 
z Lublinem. W 1978 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie 

1  s. Jedynak, Marzenia i polityka, Lublin 2014, s. 14. 
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rozprawy Etyka polska w latach 1863–1918, recenzowanej przez M. Fritzhanda,  
M. Michalika oraz a. nowickiego. W roku 1988 uzyskał tytuł profesora; w 1994 
roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Filo-

zoii i socjologii UMcs. Pan Profesor Jedynak pełnił liczne funkcje akademickie: 
w latach 1979–2009 był kierownikiem zakładu historii Myśli społecznej, zaś w la-

tach 1993–2000 – kierownikiem Pracowni Religioznawstwa i Filozoii Wschodu na 
Wydziale Filozoii i socjologii UMcs. na tym Wydziale był także kierownikiem 
studium doktoranckiego w latach 1994–2005; prodziekanem w latach 1993–1995; 
w roku akademickim 1995/1996 pełnił funkcję dziekana. Przez trzy kadencje 
(w latach 1997–2009) sprawował funkcję dyrektora instytutu Filozoii. W latach 
1984–1990 oraz 1996–1999 był członkiem komitetu nauk Filozoicznych Pan. Pan 
Profesor Jedynak dbał o nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami badawczy-

mi, o współpracę z Uniwersytetem Lwowskim, akademią Mohylańską w kijowie, 
armeńską akademią nauk, Uniwersytetem w Preszowie i Uniwersytetem w brnie. 
był też uczestnikiem wielu konferencji organizowanych przez te uczelnie.

za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną Pan Pro-

fesor stanisław Jedynak został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski (1989), Orderem zasłużony dla Lubelszczyzny (1989), Medalem ko-

misji edukacji narodowej (1996), złotym Medalem za długoletnią służbę (2013).
Pan Profesor był tytanem pracy – opublikował ponad 600 prac, na które skła-

da się kilkanaście autorskich książek naukowych, prace redagowane i współre-

dagowane, skrypty, słowniki, antologie, przekłady oraz artykuły publikowane 
zarówno w naukowych periodykach specjalistycznych, jak i w czasopismach po-

pularnonaukowych i popularnych. najważniejsze książki autorskie Profesora Je-

dynaka to: Etyka starożytnego Wschodu, Warszawa 1972; Etyka i socjalizm, War-
szawa 1974; Hume, Warszawa 1974; Etyka polska w latach 1863–1918, Warszawa 
1977; Z zagadnień osobowości, Warszawa 1977; Z historii i teorii etyki, Warszawa 
1983; Bogowie, władcy i zwykli ludzie. Z historii myśli społecznej starożytnego 
Wschodu i Grecji, Warszawa 1986; Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 
1986; Ex oriente lux. Szkice ilozoiczno-antropologiczne dla miłośników kultur 
Wschodu, Lublin 1995; Człowiek, społeczeństwo, moralność. Szkice o etyce pol
skiej, Lublin 1996; Destruam et aediicabo. Studia z ilozoii i myśli społecznej 
Zachodu, Lublin 1998; Kategorie kultury, Lublin 2011; Filozoia krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012; Marzenia i polityka, Lublin 2014. 

Problematyka publikacji znakomicie odzwierciedla szerokie spektrum zain-

teresowań Pana Profesora: od krytyczno-analitycznych i historycznych studiów 
poświęconych ilozoii i kulturze Wschodu, anglosaskiej metaetyce i etyce oraz i-

lozoii społecznej, ilozoii polskiej, ilozoii krajów słowiańskich, ilozoii religii, 
ilozoii wychowania, ilozoii politycznej, przez tłumaczenia tekstów zachodnich 
i słowiańskich ilozofów (a nawet baśni i moralitetów dalekiego Wschodu), po 
rozliczne teksty traktujące o historii i kulturze polskiej zamieszczane w polonij-
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nych czasopismach „Rota” oraz „Wisełka”. Profesor Jedynak był też jednym ze 
współzałożycieli czasopisma „soia” (2001), poświęconego uprawianiu ilozoii 
w krajach słowiańskich. Jako wnikliwy badacz i propagator ilozoicznej kultury 
krajów słowiańskich, był znanym i cenionym naukowcem m.in. w czechach, na 
słowacji, w krajach byłej Jugosławii, na Ukrainie, w Rosji. 

Pan Profesor stanisław Jedynak był bardzo lubianym i cenionym dydak-

tykiem i wychowawcą, wypromował 27 doktorów oraz blisko 500 magistrów. 
Podkreślając liczne zasługi Pana Profesora stanisława Jedynaka, należy zwrócić 
uwagę na Jego wkład w stworzenie zespołu naukowego zajmującego się badania-

mi we wspomnianych wyżej dziedzinach i obszarach. grono swoich uczniów za-

chęcał, a także inspirował, do podejmowania trudnych problemów badawczych, 
jak często podkreślał – pionierskich poszukiwań w danej dziedzinie. „Filozoia 
– jak twierdził – jest niezbędna po to, aby w potoku zdarzeń i teorii zachować 
trzeźwą głowę, aby mieć dystans i być krytycznym. z tego względu warto się 
angażować w ilozofowanie”2. Jego pasja, dociekliwość naukowa, rozległe zain-

teresowania, pogoda ducha, cierpliwość, spokój, życzliwość, życiowa mądrość, 
ale także upór w dążeniu do celu były nieocenione dla tych, którzy rozpoczynali 
– pod Jego skrzydłami – swoje działania w obrębie nauki i dydaktyki. kierował 
zespołem pracowników w taki sposób, że stwarzał optymalne warunki do samo-

rozwoju oraz realizacji wspólnych zadań badawczych.
Pan Profesor Jedynak był niezwykle wrażliwy na ludzką krzywdę. Pełniąc 

rozliczne funkcje w Uniwersytecie, zawsze interesował się życiowymi problema-

mi nie tylko swoich najbliższych współpracowników, ale każdego, kto potrzebował 
porady czy pomocy. Jako wnikliwy obserwator przemian społeczno-politycznych 
sugerował, że aktualnie niezbędna jest metamorfoza zarówno poszczególnych jed-

nostek, jak i społeczeństw. W swojej ostatniej książce, poświęconej marzeniom 
i polityce, zwracał uwagę na to, „że trzeba robić maksymalnie dużo, aby jedno-

czyć ludzi na rzecz wspólnego dobra Polski, na rzecz przezwyciężenia kryzysu po-

litycznego, moralnego i gospodarczego. […] niezbędna jest też rzetelna dyskusja 
o wartościach kulturowych, o celach kształcenia i wychowania”3. 

Prowadzenie przez Pana Profesora różnorodnych humanistycznych badań, 
otwartość na nowe idee, autentyczne zainteresowanie zwłaszcza ilozoią i kultu-

rą polską oraz krajów słowiańskich oraz Jego osobiste przymioty sprawiły, iż miał 
wielu kolegów i przyjaciół w kręgach naukowych w kraju i poza jego granicami. 

To oczywiście nie przypadek. Pan Profesor Jedynak był przecież uczniem 
luminarzy polskiej humanistyki: Tadeusza kotarbińskiego, Władysława Tatar-
kiewicza, Jana Legowicza, Janiny kotarbińskiej, nade wszystko zaś stanisława 
Ossowskiego, Marii Ossowskiej oraz kazimierza ajdukiewicza. istotny wpływ  

2  W. Pycki, J. Mizak (red.), Filozoia w Lublinie, Lublin 1996, s. 17.
3  s. Jedynak, op. cit., s. 11. 
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na kształtowanie się Jego poglądów mieli też Marek Fritzhand, krzysztof Pomian 
i Leszek kołakowski. O każdej z tych postaci Pan Profesor wyrażał się z najwięk-

szym szacunkiem, podkreślając, jak wielki wpływ wywarły na niego ich idee 
oraz ich osobowości i jak towarzyszyły Mu przez całe życie.

W imieniu uczniów, współpracowników oraz przyjaciół Pana Profesora pra-

gniemy powiedzieć: dziękujemy ci, Panie Profesorze, że byłeś z nami. nigdy 
o Tobie nie zapomnimy, bo stałeś się na zawsze częścią naszego życia – tą dobrą 
częścią. 
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