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Tadeusz Kotarbiński.  
Sylwetka myśliciela

Dzieciństwo i młodość (1886–1914) 

Tadeusz Marian Kotarbiński był związany z  Warszawą, gdzie 
przyszedł na świat 31 marca 1886 roku1. Jak pisze we własnoręcz
nie sporządzonym życiorysie, prawie całe jego życie wiązało się 
z  tym właśnie miastem. Jego rodzice należeli do warstwy inteli
genckiej, a  ściślej ujmując — do środowiska artystycznego. Oj
ciec, Miłosz Kotarbiński (1854–1944), był artystą malarzem, zaś 
matka, Ewa z Koskowskich — pianistką, choć przez pewien czas 
prowadziła też pensjonat. Ojciec Tadeusza odbywał studia w War
szawie, m.in. pod kierunkiem Wojciecha Gersona, oraz w  Aka
demii Sztuk Pięknych w  Petersburgu. Już jako student był wie
lokrotnie nagradzany, po studiach i  pobycie w  Rzymie nauczał 
rysunku i  malarstwa w  Warszawie. Profesorem w  Warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych był od roku 1905, zaś w Polsce niepodległej 

*    Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra 
Logiki i Metodologii Nauk, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, e-mail: kleszcz@filo-
zof.uni.lodz.pl.

1    W niniejszym szkicu wykorzystuję niektóre ustalenia poczynione w: R. Kleszcz, 
Tadeusz Kotarbiński, [w:] E.  Paradowska (red.), Rektorzy państwowych wyż-
szych uczelni w  Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, s. 17–19; 
idem, Tadeusz Kotarbiński. Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w  la-
tach 1946–1966, [w:] K. Czyżewska (red.), Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w  Łodzi w  latach 1936–1946 i  Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w  latach 
1946–2006, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2006, s. 29–36.

Ryszard Kleszcz* 



VIII Ryszard Kleszcz

był dyrektorem tej poprzedniczki Akademii Sztuk Pięknych 
w  latach 1924–1927. Tematycznie jego twórczość malarska mia
ła początkowo charakter głównie historyczny, potem zaś pejza
żowy. Obrazy Miłosza Kotarbińskiego znajdują się także w  gale
riach rosyjskich i w Zagrzebiu. W jego przypadku można mówić 
o  wszechstronnym talencie artystycznym, bowiem poza malar
stwem zajmował się także krytyką literacką, tworzył poezję, śpie
wał i komponował. Matka Tadeusza, Ewa Adolfa z Koskowskich 
Kotarbińska (1857–1923), pochodziła z rodziny ziemiańskiej, była 
córką właściciela majątku w  Chrzęstnem (powiat wołomiński). 
Miała talent i  zainteresowania muzyczne, jako pianistka wyko
nywała głównie utwory romantyczne. Po ślubie (1885) Ewa i Mi
łosz Kotarbińscy zamieszkali w  Warszawie, gdzie przyszedł na 
świat Tadeusz. Miesiące letnie rodzina Kotarbińskich spędzała 
w  majątku w  Chrzęstnem. Ponieważ Miłosz Kotarbiński przy
jaźnił się z  Władysławem Podkowińskim, bywał on w  Chrzęst
nem i  okolicach, gdzie powstały niektóre jego obrazy. Tam też 
sześcioletni Tadeusz i  jego brat, dwuletni Mieczysław, zosta
li sportretowani (1892) przez Podkowińskiego. Obraz ten zaty
tułowany Dzieci w  ogrodzie znajduje się w  Muzeum Narodo
wym w  Warszawie. Widać na nim wpływy impresjonistyczne, 
co jest zrozumiałe, albowiem jego autor zetknął się z  twórczoś
cią impresjonistyczną Claude’a  Moneta w  czasie pobytu w  Pary
żu. Mówi się, że Podkowiński kochał się nieszczęśliwie w pięknej, 
a  niedostępnej dlań Ewie Kotarbińskiej. Na tym tle miało dojść 
do nieporozumień i  jego wyjazdu z  Chrzęstnego. Warto zauwa
żyć, iż talentów artystycznych nie brakowało też dalszym krew
nym Tadeusza. W szczególności należy wspomnieć stryja, Józefa 
Kotarbińskiego (1849–1928), wychowanka Warszawskiej Szkoły 
Głównej, który był aktorem, krytykiem literackim i  teatralnym 
oraz dyrektorem Teatru Miejskiego w Krakowie. Jako aktor i reży
ser udzielał się w teatrach warszawskich, krakowskich, lwowskich 
i poznańskich. Za czasów pełnienia przez niego funkcji dyrektora 
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i  dzięki jego staraniom wystawiono w  krakowskim Teatrze 
Miejskim Wesele i Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego. Grał on 
także w  kilku filmach niemych, m.in. w  ekranizacji Pana Tade-
usza z  1928 roku. Artystami plastykami byli dwaj młodsi bracia 
Tadeusza — Mieczysław i Janusz. Mieczysław Kotarbiński (1890–
1943) upamiętnił się jako profesor Uniwersytetu Wileńskiego, 
a potem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jako grafik, ma
larz, metaloplastyk, który projektował odznaki orderów państwo
wych (m.in. Orła Białego i  Polonia Restituta) oraz buławę mar
szałkowską Józefa Piłsudskiego.

Można więc rzec, iż młody Tadeusz obracał się głównie w śro
dowisku artystycznym, nie zaś urzędniczym czy prawniczym. 
Miał on piątkę młodszego rodzeństwa (w kolejności urodzin: Mie
czysława, Janusza, Zofię zmarłą we wczesnym dzieciństwie, 
Kazimierza oraz Stanisława). Edukacja szkolna Kotarbińskie
go na poziomie średnim odbywała się w męskim V Rządowym 
Gimnazjum Filologicznym w  Warszawie. Gimnazjum to ukoń
czyło spore grono osób zasłużonych dla kultury i nauki polskiej, 
by wymienić tylko: Stanisława Grabskiego, Marcelego Han
delsmana, Eugeniusza Minkowskiego, Wacława Sierpińskiego 
czy wreszcie Władysława Tatarkiewicza. Tak o swej nauce w tej 
szkole pisze wybitny historyk filozofii Władysław Tatarkiewicz 
(równolatek Kotarbińskiego, młodszy odeń o trzy dni): 

Chodziłem do V Gimnazjum, które mieściło się na rogu Marszałkow
skiej i  Pięknej, w  zwykłej kamienicy, z  mieszkalnej przerobionej na 
szkołę, ciemnej i niewygodnej. Chodziłem przez 7 lat, a w pamięci za
chowałem zaledwie parę obrazów: jednym jest obraz klasy, ciasnego 
pokoju z ławkami i tablicą, kilkunastu kolegami; innym jest obraz 
korytarza podczas pauzy2. 

2    Por. W. Tatarkiewicz, Zapiski do autobiografii, [w:] Teresa i Władysław Tatar-
kiewiczowie, Wspomnienia, PIW, Warszawa 1979, s. 138. 



X Ryszard Kleszcz

Gimnazjum to pozbawione, jak widać z  powyższych wspo
mnień Tatarkiewicza, dobrych warunków lokalowych dawało 
jednak bardzo dobre przygotowanie językowe, obejmujące języ
ki klasyczne (łacina, greka) i nowożytne. Poza językiem rosyjskim, 
będącym oficjalnym językiem nauczania, oraz językami klasyczny
mi, Kotarbiński opanował również francuski i niemiecki. Końco
wy okres pobytu w szkole przypadł na czas strajku szkolnego (1905), 
w  efekcie którego młody Tadeusz nie ukończył szkoły, ponieważ 
został z  niej wydalony. Stało się to w  klasie maturalnej, dlatego 
maturę musiał zdawać w  gimnazjum prywatnym gen. P.  Chrza
nowskiego, co jednak nie dawało uprawnień matury państwowej. 
Aby takie uprawnienia uzyskać, Kotarbiński musiał zdawać matu
rę eksternistycznie (1907) w rządowym gimnazjum filologicznym 
w Parnawie (pierwotnie Parnau, w języku estońskim Pärnu, obec
nie Republika Estonii). Studia wyższe rozpoczął w Krakowie, jako 
wolny słuchacz Uniwersytetu Jagiellońskiego, by potem przenieść 
się na Politechnikę Lwowską, a  później jeszcze na Politechnikę 
w  Darmstadt, gdzie studiował architekturę. Potem powrócił jed
nak do Lwowa, by na Uniwersytecie Lwowskim odbywać studia 
w zakresie filozofii i filologii klasycznej. Główną postacią lwowskie
go środowiska filozoficznego był Kazimierz Twardowski — uczeń 
słynnego myśliciela Franciszka Brentany i  od 1895 roku profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego. Twardowskiemu udało się zaintereso
wać młodzież filozofią i studiami filozoficznymi do tego stopnia, że 
władze uczelni musiały wynajmować specjalne sale na jego wykła
dy, na które studenci bardzo licznie uczęszczali. Był on oddanym 
młodzieży, życzliwym, lecz zarazem stawiającym wymagania na
uczycielem i wychowawcą. Tak o swym głównym nauczycielu filo
zofii pisał po latach Tadeusz Kotarbiński:

Jakież to cechy znamienne? Oto sama już ofiara zasadnicza mówi 
niezmiernie wiele. Precz z  kaprysem indywidualnego widzimisię, 
precz z uleganiem chętce doraźnych zainteresowań: trzeba się oddać  
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określonemu zadaniu wyznaczonemu przez sprawę, której postano
wiło się służyć, robić to, czego rzecz wymaga. Objąłeś katedrę, am
bonę nauczania, to ucz, powołano cię do nauczania filozofii, to ucz 
filozofii, a  więc tych przedmiotów, które wedle zastanego progra
mu do niej należą, masz uczyć określoną rzeszę studentów, to ucz 
ich tak, jak tego wymaga natura, stan ich umysłów. Ależ to lekko
duchy, nie chce im się wcześnie wstawać, spóźniają się na wykła
dy, zaniedbują terminy składania prac ćwiczebnych, to źle… Trze
ba ich tego oduczyć. Więc wykład ogłosimy w  letnim semestrze 
o szóstej rano, więc spóźnialców będziemy gromili tak, że opiesza
ły maruder spali się ze wstydu, więc w ogóle będzie się wymagają
cym, bardzo wymagającym i zacznie się praktykować surowość od 
siebie. Czy kto ze świadków przeszłości pamięta choć jeden przy
padek, kiedy profesor zawiódł, nie przybył na czas, nie dotrzymał 
zapowiedzi?3

Kazimierz Twardowski, uczony obdarzony wielkim talentem pe
dagogicznym, niewątpliwie postać charyzmatyczna, budził wśród 
swych słuchaczy nie tylko zainteresowanie filozofią i jej problemami, 
lecz także kształtował takie cechy, jak: sumienność, najpierw doty
czącą studiowania, dotrzymywania terminów, a potem badania, od
powiedzialność za słowo mówione i pisane, wreszcie zaś poważne 
traktowanie filozofii i wymagań, jakie ona stawia swoim adeptom. 
Toteż udało mu się dosyć szybko stworzyć środowisko filozoficz
ne i  wychować wielu uczniów, wśród których byli słynny później 
logik Jan Łukasiewicz, a  także psycholog i  tłumacz dzieł Platona 
Władysław Witwicki. Tę szkołę nazywano wtedy Szkołą Lwowską, 
a  w  okresie późniejszym Szkołą LwowskoWarszawską4. Dzisiaj 
już nie ma wątpliwości, że w  jej przypadku mamy do czynienia 

3    Por. T. Kotarbiński, Styl pracy Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 
1959, t. XIX, nr 1–2, s. 2–3.

4    Por. J.  Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, PWN, Warsza-
wa 1985. 
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z najwybitniejszą polską szkołą filozoficzną XX wieku. Tadeusz Ko
tarbiński uczęszczał, jako student filozofii, na wykłady i zajęcia tak 
samego Twardowskiego, jak i Łukasiewicza z logiki, Witwickiego 
z  psychologii, a  ponadto Stanisława Witkowskiego z  filozofii kla
sycznej, która była dlań pobocznym kierunkiem studiów. W  ów
czesnym systemie studiowania uniwersyteckiego słuchacz kończył 
studia w  zakresie dyscypliny głównej i  pobocznej. Miało to istot
ne znaczenie dla osób wybierających karierę nauczycielską. Dawa
ło bowiem uprawnienia do nauczania w  gimnazjum, w  zakre
sie dwu dyscyplin. Swe studia Kotarbiński uwieńczył w roku 1912 
doktoratem, noszącym tytuł Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera. 
Postać Kazimierza Twardowskiego, który był jego mistrzem uniwer
syteckim, stała się dla Kotarbińskiego wzorem postawy nauczyciela 
i wychowawcy. Tak pisał o nim w roku 1936 w miesięczniku „Pion”, 
po przyznaniu Twardowskiemu Nagrody Miasta Łodzi:

Trudno przecenić zasługi profesora Twardowskiego dla podniesienia 
w polskim środowisku autorytetu nauk filozoficznych. Zastał u nas 
filozofię w podejrzanej kondycji… Osiągnął to, że wśród inteligencji 
lwowskiej — któż nie zawadził o Lwów! — filozofia na uniwersyte
cie zyskała opinię czegoś w rodzaju chleba powszedniego. Jakże było 
nie wypełniać po brzegi wczesnym rankiem wielkiego audytorium, 
skoro z  katedry płynęła mądrość, wszystkim dostępna i  jawnie po
żyteczna5. 

Sądzić można, że choć osobowościowo Twardowski i  Kotar
biński nieco się różnili, to jednak ideały wychowawcze wcielane 
w życie, w praktyce nauczycielskiej przez profesora Twardowskie
go, jego odpowiedzialność za powierzonych mu słuchaczy, stały 

5    Por. T. Kotarbiński, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, 
s. 896. O okolicznościach przyznania Nagrody Miasta Łodzi Twardowskie-
mu por. R. Kleszcz, W sześćdziesięciolecie Nagrody Naukowej Miasta Łodzi 
dla K. Twardowskiego, „Kronika Miasta Łodzi” 1996, nr 1, s. 7.
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się Kotarbińskiemu nader bliskie i były, jak się wydaje, realizowa
ne potem w  jego dydaktyce uniwersyteckiej. W  roku uzyskania 
doktoratu zaszła też w  życiu młodego adepta studiów filozoficz
nych jeszcze inna ważna zmiana. Zawarł on bowiem związek mał
żeński z  panną Wandą Magdaleną Baum. Mieli dwóch synów: 
Adama (1914–2010) i Kazimierza (1919–1939)6. Jak to wielokrotnie 
podkreślał Tadeusz Kotarbiński, także w  tekstach bardziej oso
bistych, darzył swą żonę głębokim uczuciem i szacunkiem. Od
nalazł w niej także bliskie sobie ideały ludzkie, ważne w codzien
nym obcowaniu najbliższych sobie osób.

Nauczyciel i profesor uniwersytecki  
(1914–1945)

Kariera nauczycielska Kotarbińskiego rozpoczęła się po powrocie do 
Warszawy, gdzie w roku 1912 objął funkcję nauczycielską w znanym 
gimnazjum im. Mikołaja Reja. Nauczał tam języków klasycznych, 
czyli łaciny i greki, sprawował także funkcję wychowawcy. W trak
cie I wojny światowej, po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, 
pojawiła się szansa na odtworzenie polskojęzycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Stało się to w roku 1915 i wówczas pojawili się w tej 
uczelni wykładowcy filozofii. Tak o tym wydarzeniu pisze wybitny 
historyk filozofii Władysław Tatarkiewicz: 

[…] na jesieni 1915 r. otwarty został nareszcie polski uniwersytet. 
I zwiększyła się w Warszawie ilość filozofów. Jedną z dwu katedr filo
zofii objął Tatarkiewicz, na drugą przyjechał ze Lwowa Łukasiewicz, 
a na katedrę psychologii powołano Abramowskiego…7

6    Starszy syn Tadeusza Kotarbińskiego Adam był architektem, urbanistą, absol-
wentem, a potem pracownikiem Politechniki Warszawskiej, członkiem wielu 
komitetów naukowych. Młodszy syn Kazimierz zmarł w 1939 roku. 

7    Por. W. Tatarkiewicz, Pięćdziesiąt lat filozofii w Warszawie, „Przegląd Filozo-
ficzny” 1948, R. XLIV, z. 1–3, s. 10. 
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Profesorem tego nowego uniwersytetu został wkrótce Tade
usz Kotarbiński, zatrudniony w warszawskiej uczelni w roku 1918. 
Początkowo był zastępcą wykładowcy, od roku 1919 profesorem 
nadzwyczajnym filozofii, zaś od roku 1929 profesorem zwyczaj
nym. Tam też pracował do wybuchu wojny. Po zmianach struk
turalnych Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1927 i powołaniu 
dwu nowych wydziałów — humanistycznego i przyrodniczego, 
profesorami filozofii na pierwszym z  nich byli Tadeusz Kotar
biński i Władysław Tatarkiewicz. Kotarbiński pozostał wierny 
warszawskiej uczelni, mimo kuszących propozycji przeniesie
nia się do Lwowa, które wypływały ze strony Twardowskiego 

— jego dawnego mistrza, profesora Uniwersytetu Jana Kazi
mierza we Lwowie. Życie filozoficzne w stolicy Polski toczyło 
się jednak także poza uniwersytetem i w nim właśnie czynnie 
uczestniczył Tadeusz Kotarbiński. Od początków swej kariery 
nauczycielskiej był on bowiem aktywnym uczestnikiem wie
lu towarzystw naukowych. Były to zarówno ogólne stowarzy
szenia naukowe, jak i  bardziej wyspecjalizowane, zwłaszcza 
zaś o charakterze filozoficznym. W okresie przed uzyskaniem 
przez Polskę niepodległości Kotarbiński był jednym z  założy
cieli Instytutu Filozoficznego w Warszawie (1915) i pełnił funk
cję jego przewodniczącego od roku 1918. Był także członkiem 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, organizacji funkcjo
nującej w Warszawie od roku 1907. Gdy w roku 1927 doszło do 
połączenia Warszawskiego Instytutu Filozoficznego i  Polskie
go Towarzystwa Psychologicznego, przewodniczącym nowej 
organizacji Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego zo
stał i był przez cały okres jego działalności (1927–1948) Tadeusz 
Kotarbiński. 

Jako wykładowca Kotarbiński zgromadził wokół siebie ucz
niów, z których wielu zostało potem znanymi i cenionymi uczo
nymi. Efektem jego działalności nauczycielskiej i pedagogicznej 
był również wybitny podręcznik uniwersytecki Elementy teorii 
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poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, którego I wydanie 
ukazało się w roku 19298. Ta praca, która formalnie rzecz biorąc 
była podręcznikiem, jest jednak także, a może przede wszystkim, 
monografią problematyki filozoficznej, w  szczególności zaś za
gadnień z zakresu epistemologii i metodologii, które Kotarbiński 
przedstawił, analizując je z pewnej właściwej dlań perspektywy 
filozoficznej9. Wywarła ona duży wpływ na wielu uczniów Ta
deusza Kotarbińskiego tak w okresie międzywojennym, jak i po 
wojnie. O tym wpływie bardzo dobitnie mówi Henryk Hiż, fi
lozof i językoznawca, po II wojnie profesor Uniwersytetu Pensyl
wańskiego:

W  latach nauki na Uniwersytecie Warszawskim (1937–1939, i  na 
podziemnym 1940–1944) Kotarbiński był moim mistrzem. Głębia, 
precyzja, jasność jego wykładów i  jego akademickiego podręczni
ka Elementy… uformowały większość mojego pokolenia filozofów 
w Warszawie. Jest dużo wspaniałych książek filozoficznych powsta
łych w naszym wieku. Ale nie znam w literaturze francuskiej, nie
mieckiej czy angielskiej lepszego podręcznika filozofii naukowej 
o  tak szerokiej problematyce, tak jednolitym stanowisku, tak po
głębionych i tak jasno wyłożonych szczegółach10. 

  8     Ze środowiska warszawskiego wyszły także inne znane podręczniki: Psy-
chologia W. Witwickiego (1926) oraz Historia filozofii W. Tatarkiewicza, któ-
rej dwa tomy ukazały się w roku 1931, a tom trzeci — dopiero po II wojnie 
światowej, w roku 1950 i ze względów ideologicznych znalazł się w otwartej 
sprzedaży dopiero po kilku latach, po październiku 1956 roku.

  9     Książka ta doczekała się również późniejszych wydań polskich oraz tłuma-
czenia angielskiego, które ukazało się pod tytułem: Gniosiology: The Scientific 
Approach to the Theory of Knowledge (Pergamon Press–Ossolineum, Oxford–
Wrocław 1966). Obszerne fragmenty ukazały się też w przekładzie rosyjskim  
w: T. Kotarbiński, Izbrannye proizvedenija, Moskwa 1963, s. 197–351.

10     Por. H. Hiż, Mój życiorys, [w:] J. Pelc (red.) Fragmenty filozoficzne ofiarowa-
ne Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Biblioteka 
Myśli Semiotycznej, Warszawa 1992, s. 12. 
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W  okresie międzywojennym Kotarbiński był nie tylko pro
fesorem uniwersyteckim, lecz także autorem wielu prac na
ukowych i  popularnonaukowych oraz publicystą porusza
jącym rozmaite zagadnienia społeczne, dotyczące edukacji, 
wychowania, pracy nauczycielskiej czy ogólnie życia społecz
nego. W  pracach tych dawał wyraz swemu światopoglądowi, 
który określić można jako lewicowoliberalny w  sensie poli
tycznym, a także radykalnie świecki w odniesieniu do kwestii 
religijnych. Ukazywały się one w  takich periodykach nauko
wych, jak: „Przegląd Filozoficzny”, „Ruch Filozoficzny”, „Prze
gląd Humanistyczny”, „Nauka Polska” czy „Studia Philosophi
ca”. Problemy bardziej popularne poruszane były przezeń m.in. 
na łamach: „Wiedzy i Życia”, zaś publicystyka znalazła miejsce 
w  takich periodykach, jak: „Racjonalista”, „Epoka” czy „Prze
gląd Społeczny”.

Po wybuchu wojny Kotarbiński włączył się aktywnie w pod
ziemną działalność uniwersytecką, będąc wykładowcą podziem 
nych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem 
Zachodnich. Na tajnych kompletach, które gromadziły mło
dzież studiującą i  często równocześnie zaangażowaną konspira
cyjnie, wykładał on takie m.in. przedmioty, jak logika i filozofia 
kultury. Zajęcia te, odbywające się zwykle w mieszkaniach pry
watnych, zapisały się bardzo dobrze w pamięci uczestniczących 
w  nich osób. Przez kilka miesięcy roku 1943 Kotarbiński ukry
wał się w majątku ziemskim na terenie Lubelszczyzny w Krężni
cy Okrągłej (okolica Bełżyc). Majątek ten należał do Zofii Kuźni
ckiej, która gospodarowała tam z trzema córkami. W tym miejscu 
Kotarbiński znalazł bezpieczną przystań w okresie, w którym bli
scy mu ludzie obawiali się jego aresztowania w  Warszawie. Za
warte tam przyjaźnie przetrwały wiele lat11. Ta przyjaźń, co warto 

11     Efektem tej przyjaźni są listy Tadeusza Kotarbińskiego i  Marii (Marian-
ny) Kuźnickiej (od roku 1954 karmelitanki), zob. T. Kotarbiński, Poczta do 
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uwypuklić, nawiązała się w  trudnym okresie wojny i  co istot
niejsze, zawiązała się między ludźmi o  całkowicie odmien
nych światopoglądach. Nieukrywający swego ateizmu i  rady
kalnego antyklerykalizmu Tadeusz Kotarbiński stał się bliskim 
przyjacielem osób, których rzeczywistym, nie tylko deklara
tywnym, światopoglądem było chrześcijaństwo, a  Kościołem 

— Kościół katolicki. Przebywając na tym „dobrowolnym wygna
niu”, filozof nie zaniedbywał aktywności intelektualnej, chociaż, 
jak pisze w liście do znanego prawnika (filozofa prawa) Jerzego 
Landego, a swego wieloletniego kolegi, niekiedy była to nie tyle 
zaawansowana teoretycznie działalność, ile lżejsza, by tak po
wiedzieć, muza.

Dość dużo teraz czytam, zwłaszcza tekstów z filozofii kultury, tro
chę kształtuję systematyzując obserwacje z  ogólnej teorii czynu, 
trochę… poetyzuję — moja satyra przy tym znajduje pewne uzna
nie, liryka zaś — niemal samego tylko autora wzruszyć jest zdolna. 
Logika sensu stricto odpoczywa i wcale nie mam ochoty tak prędko 
wracać do tej dyscypliny, o której Staszic pięknie powiedział, że do
stępna jest tylko dla tych, którym jest niepotrzebna12. 

Kotarbiński po kilkumiesięcznym pobycie w  Krężnicy Okrą
głej powrócił do Warszawy i pozostał tam do Powstania Warszaw
skiego. Po upadku tegoż przebywał w okolicach Piotrkowa i w Ra
domiu. Tak pisze o tym okresie w liście do Marii Kuźnickiej: 

Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z  lat 
1945–1973, przedmowa S. Borzym, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjo-
logii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006. Te cenne listy dotyczą wielu 
spraw m.in. z okresu sprawowania funkcji rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
czy Prezesa PAN przez Tadeusza Kotarbińskiego. Do tej pozycji będę od-
woływał się w dalszej części szkicu, przywołując ją w tekście jako Poczta do 
Karmelu, z numerem strony i datą listu.

12    Tadeusz Kotarbiński do Jerzego Landego, „Odra” 1982, nr 1–8, s. 42.
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Do końca kwietnia mieszkaliśmy z  żoną w  Radomiu, u  przezac
nych inżynierostwa Judyckich. Zaprzyjaźniliśmy się z  tą rodziną 
i  z  jeszcze jednym człowiekiem p. Januszem Chmielewskim, mło
dym uczonym, który mi zorganizował tam uniwersytet w zakresie 
moich możliwości działania. W Radomiu było nam bardzo dobrze. 
Ale przyjechali wysłańcy ministerstwa Oświaty i zmącili nam spo
kój. Zaczęto wywierać na mnie presję, żądając bym skończył z ‘na
uczaniem bezpośrednim dziesiątków ludzi’ i przystąpił do udziału 
w ‘organizowaniu dziesiątków tysięcy’. Wynik jest taki, że spadły 
na mnie honory i splendory, i obowiązki, do których trudno mi się 
przyzwyczaić. Jestem dziś p. o. rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
(Poczta do Karmelu, s. 23–24, 16 VII 1945)13. 

Czas powojenny:  
funkcje rektorskie w Łodzi (1945–1949) 

i okres do roku 1956 

Uniwersytet w Łodzi został powołany przez władze w roku 1945, 
a  jego pierwszym organizatorem był biolog, przedwojenny pro
fesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, Teodor Vieweger. Jednak po 
jego tragicznej śmierci w  maju 1945 organizatorem UŁ stał się 
właśnie Tadeusz Kotarbiński, będący potem dwukrotnym rekto
rem łódzkiej uczelni, w latach 1945–1947 z nominacji, a następnie 
w  okresie 1947–1949 z  wyboru. Sprawowanie funkcji Rektora na
stręczało ogromnych trudności. Z jednej strony miały one charak
ter organizacyjny, trzeba było bowiem po wojnie i w mieście niema
jącym tradycji istnienia samodzielnej uczelni zbudować od podstaw 
uczelnię uniwersytecką. Z drugiej jednak miały one charakter poli

13     W przypadku Radomia uniwersytet, o którym mówi Kotarbiński, to kursy uni-
wersyteckie, na których wykładał historię filozofii, logikę i po raz pierwszy 
taką dyscyplinę, jak prakseologia. Por. M. Jaworski, Tadeusz Kotarbiński, Inter-
press, Warszawa 1971, s. 199. 
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tyczny. Niemała część społeczeństwa, w tym młodzieży, traktowa
ła ówczesne władze jako narzucone przez władzę sowiecką, istniało 
zbrojne podziemie, władze Urzędu Bezpieczeństwa dopuszczały się 
częstych zatrzymań, niekiedy zupełnie bezprawnych. Rektor Kotar
biński starał się w tej sytuacji politycznej tak wpływać na środowi
sko studenckie, aby uniknąć działań młodzieży, które powodowały
by ostre represje władz, zarazem zaś rozumiał niepokoje studentów 
i starał się w rozmowach z władzami nakłaniać je — na tyle, na ile 
mógł — do niestosowania drastycznych represji. W pewnych sytua
cjach oznaczało to coś, co w liście do Marii Kuźnickiej Kotarbiński 
określał mianem „chodzenia po linie”14. 

Ilustr. 1. Pogrzeb Marii Tyrankiewiczówny (19.12.1945)  
Na czele konduktu żałobnego prof. Tadeusz Kotarbiński

14     Takim przypadkiem były z pewnością demonstracje studenckie 3 maja 1946 roku 
czy wcześniejsze niepokoje studenckie po śmierci Marii Tyrankiewiczówny, stu-
dentki stomatologii UŁ zamordowanej w grudniu 1945 roku, prawdopodobnie 
przez żołnierza sowieckiego. W jej pogrzebie brał udział rektor Tadeusz Kotar-
biński, krocząc na czele konduktu żałobnego. Ponieważ w kolejnych dniach po 
pogrzebie miały miejsce liczne aresztowania studentów, rektor zabiegał u władz, 
w tym u ówczesnego szefa SB w Łodzi M. Moczara, o uwolnienie zatrzymanych 
studentów. Te zabiegi kończyły się czasem sukcesami. Ówczesna prasa łódzka 
bezpardonowo atakowała jednak łódzkie środowisko studenckie. 


