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List Prorektora  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

skierowany do uczestników konferencji 
,,Dwudziestolecie międzywojenne w kulturze polskiej”

Szanowna Pani Dyrektor, na Pani ręce składam serdeczne gratulacje  
i podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Międzynarodowego 
Sympozjum Naukowego Doktorantów „Dwudziestolecie międzywojenne w kulturze 
polskiej”: zarówno organizatorom, a w tym przede wszystkim Bibliotece Gminnej,  
w której gościnnych progach odbywa się sympozjum, doktorantom, którzy podjęli 
się przygotowania referatów, jak również artystom i ułanom, którzy ubogacili pro-
gram. Szczególne podziękowania pragnę skierować do Wójta Gminy Zakrzew, Pana 
mgr. inż. Sławomira Białkowskiego, za objęcie sympozjum honorowym patronatem 
oraz Radiu „Plus” Radom, „Gościowi Niedzielnemu” i Kwartalnikowi Gminnemu 
„Wieści” za patronat medialny. 

Dobrze się stało, że taki właśnie temat został wybrany na spotkanie 
międzynarodowego gremium. Prelegentami są wszak doktoranci pochodzący  
z Australii, Białorusi, Ukrainy i Polski. Dwudziestolecie międzywojenne jest ważnym 
okresem dla naszego kraju. To właśnie wtedy, odzyskawszy niepodległość po latach 
zaborów, nie szczędząc sił kształtowano nowoczesną Polskę i uczono się patrio-
tyzmu, wyrażającego się w cierpliwej pracy i twórczych, odważnych pomysłach.  
Z tych wzorców i inspiracji czerpiemy do dziś, gdy przychodzi nam stawić czoła  
nowym wyzwaniom. Ponadto sympozjum wpisuje się we wspaniałą działalność 
kulturalną Gminy Zakrzew, a jednocześnie realizuje misję KUL służenia Bogu i ojczyźnie.  
Z całego serca żałuję, że z racji wcześniej podjętych zobowiązań nie mogę być dziś 
z Państwem. Życzę wszystkim uczestnikom owocnych obrad i niezapomnianych 
wrażeń artystycznych. 

Z wyrazami szacunku

dr. hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Prorektor do Spraw Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Lublin, dn. 17 kwietnia 2013 r.





ks. Marcin Ferdynus
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

,,Słów kilka” o Jacku Woronieckim OP

Wstęp

Paweł Tarasiewicz w artykule Sylwetki wielkich Polaków: Jacek Woroniecki 
OP zamieścił słowa: “Wartość kultury narodowej jest określana poziomem kultury 
osobistej jej reprezentantów. Do grona wybitnych osobowości narodu polskiego 
nie sposób nie zaliczyć Jacka Woronieckiego - dominikanina, teologa, filozofa  
i pedagoga w jednej osobie”1. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie sylwetki intelektualno-duchowej, 
dorobku naukowego (najważniejszych publikacji) oraz niektórych poglądów  
o. Jacka Woronieckiego. Prezentacji dokonamy w następującym porządku: najpierw 
przywołamy ważniejsze wydarzenia z życia Jacka Woronieckiego (krótka biografia), 
następnie zaprezentujemy kilka publikacji (twórczość - wybrane dzieła) oraz wi-
zerunek pisarski (poglądy). Artykuł zakończymy refleksją na temat osobistej drogi 
do świętości o. Jacka Woronieckiego.

Krótka biografia

Jacek Woroniecki urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie jako drugi potomek 
licznej rodziny. Na chrzcie świętym otrzymał imiona: Adam, Marian, Tomasz, 
Pius i Leon2. Dzieciństwo spędził w majątku Kanie koło Chełma Lubelskiego. 
W domu rodzinnym otrzymał solidne wychowanie religijne i patriotyczne.  
Po ukończeniu Gimnazjum w Warszawie odbył roczną służbę wojskową w pułku 
huzarów grodzieńskich. W 1899 roku wyjechał do Fryburga Szwajcarskiego, gdzie 
studiował początkowo nauki przyrodnicze, a następnie filozofię i teologię. W 1904 
roku uzyskał stopień licencjata filozofii oraz tytuł bakałarza teologii. Stypendium 
Krakowskiej Akademii Umiejętności umożliwiło mu w 1905 roku uzyskanie stopnia 
licencjata teologii3.

1 P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, “Studia Ełckie” 9 (2007) s. 363.
2 R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, “Człowiek w kulturze” 12 (1999) s. 219.
3 R. Polak, Woroniecki, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, (red.) A. Maryniarczyk, t. 9, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu 2008, s. 842; R. Maliszewski, Ojciec Jacek Woroniecki, http://www.piotr skarga.pl/ps,1076,3,0,1,I,informacje.html, tekst 
jednolity, (dostęp: 9.03.2013).
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Prawdopodobnie za namową Honorata Koźmińskiego wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie w 1906 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Po święceniach pełnił obowiązki wykładowcy w seminarium duchownym 
oraz prefekta w lubelskich szkołach średnich. Ponadto piastował funkcję kapelana 
i sekretarza ks. bp. Franciszka Jaczewskiego. W 1909 roku uzyskał tytuł doktora 
teologii na podstawie rozprawy Główne podstawy socjologii tomistycznej (Principes 
fundamentaux de sociologie thomiste). W tym samym roku rozpoczął nowicjat 
w San Domenico da Fiesole, gdzie otrzymał imię zakonne Jacek. Po złożeniu 
ślubów wieczystych w Düsseldorfie pełnił funkcję duszpasterza akademickiego  
i wicedyrektora konwiktu dla księży studentów we Fryburgu4. 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Woroniecki udał się do Lublina, 
gdzie wraz z ks. Idzim Radziszewskim organizował Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Jako profesor zwyczajny podjął w KUL pracę dydaktyczną: wykładał teologię 
moralną na Wydziale Teologicznym i na Wydziale Prawa Kanonicznego (1919-1929), 
etykę na Wydziale Prawa Kanonicznego i na Wydziale Nauk Humanistycznych 
(1920-1923), metodykę nauczania religii (1923-24) i pedagogikę (1924-25) na 
Wydziale Nauk Humanistycznych. Ponadto pełnił jedne z najważniejszych funkcji 
administracyjnych: rektora KUL (1922-1924) oraz wicerektora KUL (1928-1929). 
Założył również Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Towarzystwo św. Tomasza  
z Akwinu5.

W 1929 roku podjął pracę w Collegium Angelicum w Rzymie, gdzie wykładał 
teologię moralną i pedagogikę. W 1932 roku założył Zgromadzenie Sióstr 
Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, którego celem miała być ewangelizacja 
Rosji, opanowanej przez ateistyczną ideologię komunistyczną6. Zły stan zdrowia 
sprawił, że musiał porzucić pracę w Wiecznym Mieście i wrócić do kraju7. Wkrótce 
potem udał się do Lwowa, gdzie objął stanowisko rektora Studium Filozoficznego 
dominikanów. Wykładał tam patrologię, ascetykę i historię Kościoła. Przyczynił się 
także do powstania Studium Generalnego dominikanów w Warszawie. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej został rektorem i wykładowcą teologii moralnej  
w Studium Filozoficzno-Teologicznym dominikanów w Krakowie. Jacek Woro-
niecki zmarł 18 maja 1949 roku w Krakowie, na skutek ataku serca. Pogrzeb 
Woronieckiego odbył się na Cmentarzu Rakowieckim8. W 1960 roku jego doczesne 
szczątki przeniesiono do kościoła św. Jacka w Warszawie. 7 grudnia 2004 roku 
wszczęto jego proces beatyfikacyjny9.

Twórczość - wybrane dzieła

Bibliografia Woronieckiego obejmuje ponad 200 tytułów wydanych drukiem 
oraz ponad 60 prac pozostających w rękopisach. Do najbardziej znanych jego 
publikacji należą: (1) Katolicka etyka wychowawcza, (2) O narodzie i państwie,  
(3) Katolickość tomizmu, (4) Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji, 
4 R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, art. cyt., s. 220-221; P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek 
Woroniecki OP, art. cyt., s. 363; R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 843.
5 G. Karolewicz, O. Jacek Woroniecki OP (1878-1949), http://www.kul.pl/o-jacek-woroniecki-op-1878-1949, art _35.html (dostęp: 
9.03.2013); R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 843.
6 P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, art. cyt., s. 364.
7 R. Maliszewski, Ojciec Jacek Woroniecki, art. cyt., (tekst jednolity).
8 Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, “Róża Duchowna” 51 (1949) 7-8, s. 197- 198.
9 P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, art. cyt., s. 364, R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 843. Więcej 
szczegółów dotyczących biografii Jacka Woronieckiego można znaleźć w następującym artykule: R. Polak, Jacek Woroniecki - życie 
i twórczość naukowa, art. cyt., s. 219-227.
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(5) Umiejętność rządzenia i rozkazywania. 
Katolicka etyka wychowawcza obejmuje analizy dotyczące celu ludzkiego 

działania, władz umysłowych, zmysłowych i wolitywnych, poznania dobra i zła, 
wysiłku podejmowania decyzji oraz wychowania10. Nie brakuje w niej również 
pogłębionych analiz na temat sprawności moralnych, czyli cnót (kardynalnych, jak 
i teologalnych)11. Człowiek jawi się jako podmiot życia społecznego, które stanowi 
nieodzowny warunek i naturalne środowisko jego fizycznego, moralnego i duch-
owego rozwoju12. Autor Katolickiej etyki wychowawczej postuluje powrót do ped-
ago-gicznych zasad chrześcijaństwa (tzw. uniwersalizm pedagogiczny), w którym 
,,zwraca się uwagę na przedmiot formalny wychowania - człowieka takiego, jakim 
on winien być wtedy, gdy osiągnie on pełnię (...) harmonijnego rozwoju wszystkich 
cnót przyrodzonych i nadprzyrodzonych”13.

Drugie dzieło - O narodzie i państwie - to analiza relacji zachodzącej między 
narodem i państwem. Woroniecki stawia tezę, według której naród i państwo 
właściwie nie różnią się między sobą ze względu na cel swojego istnienia. Podstawą 
ich jedności i harmonii jest wspólne moralne dobro konkretnej społeczności. 
Polega ono na umożliwieniu wszystkim jednostkom integralnego rozwój w dobrym  
i cnotliwym życiu. Państwo realizuje ten cel za pomocą prawa stanowionego (nad 
wdrażaniem tego prawa czuwa legalna władza). Naród kieruje ludźmi poprzez 
obyczaje (nad ich wprowadzaniem czuwa opinia publiczna). Zarówno naród jak 
i państwo wydają się być koniecznym kontekstem tworzącym odpowiedni klimat 
osobowego rozwoju każdego człowieka14.

Swoje stanowisko wobec tomizmu Woroniecki przedstawił w książce Katolickość 
tomizmu. Dominikanin ukazał w niej myśl św. Tomasza z Akwinu jako zwarty 
system uniwersalistyczny, który zgromadził dotychczasową spuściznę intelektualną 
ludzkości w celu twórczego i racjonalnego rozwoju człowieka jako osoby. Autor tej 
publikacji przeciwstawił  uniwersalizm partykularnym ideom nowożytnym, które 
programowo odcinały się od koncepcji myślicieli poprzedzających epokę w której 
żyli, kierując się nowatorskimi paradygmatami15.

W dziele Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji Woroniecki 
przeciwstawia się wizji redukcjonistycznej, według której istotą życia religijnego 
są wyłącznie uczucia. Sentymentalizm w życiu religijnym był wynikiem porzucenia 
scholastycznej wizji człowieka jako bytu duchowo - materialnego, który jako realny 
byt osobowy posługuje się nie tylko uczuciami i wolą, ale nade wszystko rozumem16. 
W genialny sposób Woroniecki przedstawia w tym dziele paradoks interesowności 
i bezinteresowności naszych relacji z Bogiem. Szukając odpowiedzi w tej kwestii 
należy postawić sobie pytanie, do jakiego stopnia modlitwa “interesowna” jest 
bezinteresowna oraz do jakiego stopnia modlitwa “bezinteresowna” stanowi przejaw 
naszego egocentryzmu. Według Woronieckiego powinniśmy modlić się całym sobą, 
nie wyłączając ciała, uczuć, zmysłów i wyobraźni17.

Jedną z piękniejszych dysertacji poświęcił Woroniecki Umiejętności rządzenia 

10 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986.
11 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, t. II/2, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986.
12 P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, art. cyt., s. 365.
13 R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, art. cyt., s. 230.
14 J. Woroniecki, O narodzie i państwie, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2004; P. Tarasiewicz, 
Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, art. cyt., s. 365.
15 J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin: Wydawnictwo Antyk 2010; R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, 
art. cyt., s. 228.
16 R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, art. cyt., s. 236.
17 J. Woroniecki, Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji, Warszawa: Viator 2000.
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i rozkazywania. W rozdziale Doniosłość zagadnienia, tak między innymi pisał: 
„Nieraz się słyszy, że najlepszą szkołą rządzenia i rozkazywania jest posłuszeństwo. 
I tak jest niewątpliwie, ale pod jednym warunkiem, aby to było posłuszeństwo 
rozumnym rozkazom. Posłuszeństwo względem przełożonych, nie umiejących 
rozumnie rozkazywać, nikogo rozumnego rozkazywania nie nauczy, ale raczej 
zaprawi do tych samych błędów i niedomagań w sztuce rządzenia, jakich przykłady 
miało się wciąż przed oczyma”18. Umiejętność rządzenia i rozkazywania łączy autor 
z cnotą kardynalną roztropności i wykazuje wielość nieporozumień spowodowanych 
brakiem wyrozumiałości ze strony przełożonych19.

Poglądy

Ojciec Jacek Woroniecki był humanistą o wielkiej kulturze naukowej  
i rozległych zainteresowaniach. Głównie zajmował się problematyką teologiczną 
i pedagogiczną, a jego poglądy opierały się na gruntownej znajomości filozofii 
klasycznej, zarówno starożytnej (Arystoteles), średniowiecznej (św. Tomasz 
z Akwinu) jak i współczesnej (Maritain). Korzystał z osiągnięć pedagogiki, 
psychologii, filozofii społecznej i teologii. Bardzo dobrze znał literaturę piękną, 
zarówno polską jak i obcą20. Co miał na myśli, kiedy snuł refleksje na temat filozofii 
wychowania i etyki?

Wychowanie, zdaniem Woronieckiego, to formowanie w człowieku władz 
pożądawczych (woli i uczuć) oraz kształcenie intelektu. Taka formacja ma służyć 
właściwemu odczytywaniu własności transcendentalnych (prawdy, dobra i piękna) 
w celu odpowiedniego kierowania swoim postępowaniem. Kształtowanie dobrego 
moralnie charakteru człowieka dokonuje się przez usprawnianie stałych skłonności 
do czynienia dobra (cnót moralnych) i zwalczanie stałych skłonności do czynienia 
zła (wad)21. Człowiek, który potrafi w swoim życiu realizować dobro moralne oraz 
posiada habitualne zdolności do czynienia tego dobra, będzie także potrafił znaleźć 
odpowiednie środki do zwalczania zła22. Wychowanie w ścisłym sensie ,,polega na 
zaprawianiu do czynu naszych władz pożądawczych, szczególnie woli (...). Jasnym 
jest przeto - pisze Woroniecki - że gdy się zapozna rolę władz pożądawczych, wtedy 
i cała praca pedagogiczna zwraca się wyłącznie do zadań kształcenia poznania,  
a o właściwych zadaniach wychowawczych nie może być mowy”23.

Woroniecki był przeciwnikiem indywidualizmu i subiektywizmu poznaw-
czego, gdyż fałszywie, jego zdaniem, doktryny te interpretują naturę ludzkiego 
poznania oraz działania, a przez to stają się szkodliwe dla pedagogiki i etyki oraz 
mają antyspołeczny, destrukcyjny charakter. Ponadto indywidualizm, jak i su-
biektywizm poznawczy wykazują duży wpływ na szerzenie się postaw egocentry-
cznych, osłabiając tym samym religijność poszczególnych jednostek. Nie były to 
jedyne idee krytykowane przez Woronieckiego. Także intelektualizm etyczny stał 
się przedmiotem jego krytyki, gdyż  spowodował upadek moralny społeczeństw 
epoki nowożytnej i współczesnej, a także przyczynił się do upadku nowożytnej 

18 J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1992.
19 Więcej na temat relacji posłuszeństwo - przełożeństwo można przeczytać w następującym artykule: N. Lietz, Posłuszeństwo  
w koncepcji pedagogicznej Jacka Woronieckiego OP, “Rozprawy z Dziejów Oświaty” 44 (2005), s. 151-171.
20 R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 844.
21 Tamże.
22 F. W. Bednarski, Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6 (1959) 1-2, s. 69.
23 J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Warszawa 1938, s. 14, 22, cyt. za: B. Czupryn, Antropologiczne podstawy teorii wychowania 
według Woronieckiego, “Człowiek w kulturze” 12 (1999), s. 28.
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pedagogiki, która za cel postawiła sobie naukę o wykształceniu, a nie o wycho-
waniu24. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżały u podstaw redukcjonizmu antropo-
logicznego. W tej kwestii Woroniecki tak pisał: “Źródłem nowożytnego intelek- 
tualizmu moralnego jest też nie co innego, jak błędne ujmowanie stosunku  duszy do 
ciała, rozpowszechnione w ostatnich wiekach przez płytki spirytualizm Descartesa. 
Pomimo swej nazwy, prowadził on z konieczności do mniej lub więcej świadomego 
materializmu (...)”25. 

Człowiek jako byt osobowy posiada ogromne możliwości afirmacji różnych 
potencjalności, które zawarte są w jego naturze. O moralnej kwalifikacji czynu (czy 
czyn jest dobry, czy zły) decyduje zgodność decyzji człowieka z sumieniem. Sumienie 
nie jest jednak ani obiektywną, ani nieomylną normą moralności. Sumienie może 
się mylić. Dlatego odpowiednia formacja sumienia jest jednym z najważniejszych 
zadań pedagogiki26.

Ważną rolę w doskonaleniu każdego człowieka pełnią wszystkie wspólnoty: 
rodzina (odgrywająca w tym procesie najistotniejszą rolę), szkoła, organizacje 
i grupy młodzieżowe, społeczne i zawodowe, państwo, Kościół. Rodzina spełnia 
swoje wychowawcze funkcje najlepiej wówczas, gdy jest monogamiczna, oparta na 
trwałym fundamencie nierozerwalnego sakramentu małżeństwa (wbrew dzisiejszym 
tendencjom i różnym naciskom środowisk homoseksualnych), wielopokoleniowa, 
pielęgnująca tradycje i wychowująca dzieci w duchu miłości do ojczyzny 
(patriotyzm)27. 

Każda szkoła, zdaniem Woronieckiego, posiada w swojej misji dwa podsta-
wowe zadania: po pierwsze powinna wychowywać, po drugie kształcić władze  
intelektualne przez odpowiednio dostosowane programy o charakterze teoretycznym  
i praktycznym28. W nauczaniu bardzo ważną rolę odgrywa język polski, a także 
łacina i greka, ponieważ przedmioty te poszerzają horyzonty intelektualne o własnym 
narodzie i kulturze klasycznej oraz uczą właściwego myślenia kształtując przy tym 
osobowość człowieka. Nauczyciel powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale 
także wzorem moralnym, żyjąc wedle zasad, których naucza29. Pedagogika - zda- 
niem Woronieckiego - jest “ nauką praktyczną, nastawioną na życie, i dlatego im 
pewne funkcje wychowawcze są lepiej samorzutnie spełniane, tym mniej pilne jest 
zastanawianie się nad nimi. My posiadamy potężny aparat wychowawczy, jakim 
jest Kościół z całym jego życiem nadprzyrodzonym, z jego nauką, liturgią, sakra-
mentami oraz duszpasterstwem. U nas poszukiwań oraz badań jest znacznie mniej, 
bo my ich znacznie mniej potrzebujemy. My bynajmniej nie potrzebujemy szukać 
podstawowych zasad wychowania, bo mamy je dane i wypróbowane od wieków  
w nauce chrześcijańskiej”30.

Dużą rolę w wychowaniu człowieka odgrywają także organizacje 
młodzieżowe (np. harcerstwo), gdyż uczą od najwcześniejszych lat gorliwości 
w wypełnianiu obowiązków względem innych ludzi, a także przygotowują  
do spełniania odpowiedzialnych ról społecznych w przyszłości31.

24 R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 844.
25 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, dz. cyt., s. 19.
26 Zob. G. Wistuba, Chrześcijańskie zobowiązanie przemieniania świata. Zadania wynikające z funkcji pasterskiej pośrednictwa 
zbawczego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP, “Warszawskie Studia Pastoralne” 10 (2009), s. 49.
27 R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 845.
28 R. Polak, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela, oraz zadań wychowawczych 
szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, “Człowiek w kulturze” 12 (1999), s. 46.
29 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/2, dz. cyt., s. 415.
30 J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma Wybrane, Kraków: “Znak” 1961, s. 11.
31 R. Polak, Woroniecki, dz. cyt., s. 845.
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W obszarze filozofii społecznej Woroniecki jednoznacznie sprzeciwiał się 
egalitaryzmowi. Uczony ten uważał, że społeczna równość wszystkich, ze względu 
na istniejące zróżnicowanie społeczne i zawodowe obywateli, jest niemożliwa do 
zrealizowania, co więcej, jest ona sprzeczna z naturą. Każdy człowiek posiada 
obowiązek podejmowania pracy zawodowej, która doskonali go moralnie  
i intelektualnie oraz umożliwia zaspokajanie potrzeb materialnych. W związku z tym 
każdy wysiłek ludzki, który służył dobrym moralnie celom, winien być w odpowiedni 
sposób wynagradzany. Zarobki powinny być zróżnicowane, uwzględniające zarówno 
wysiłek wkładany w wykonaną pracę oraz potrzeby pracownika i jego rodziny. 
Głosząc tego typu poglądy Woroniecki przeciwstawiał się zarówno koncepcjom 
liberalistycznym, jak i ideom socjalistycznym.

Woroniecki twierdził również, że nadmierne ingerowanie państwa w życie 
gospodarcze obywateli i różnych grup zawodowych niszczy inicjatywę społeczną 
i lansuje ludzi mało zdyscyplinowanych. Poza tym, “nadopiekuńczość” państwa 
przyczynia się do stagnacji gospodarczej i utrwala społeczną niesprawiedliwość. 
Zdaniem Woronieckiego liberalizm jest ideologią fałszywą, gdyż opowiada się 
za ideą człowieka - egoisty, który kieruje się we wszelkich swoich działaniach 
(ekonomicznych i społecznych) motywem korzyści i przyjemności32.  

Należy również nadmienić, że miłość do ojczyzny i narodu - zdaniem 
Woronieckiego - jest obowiązkiem każdego człowieka! Patriotyzm jest  
“zespołem cnót - jest stałym nastrojem duszy, na który składają się: (...) miłość do 
najbliższych (...), sprawiedliwość współdzielcza (...), cześć dla tej społeczności,  
w której się wyrosło i od której przyjęło się obyczaje jako podstawę życia 
duchowego”33.

Charakterystyczną cechą Jacka Woronieckiego jest szerokie spektrum 
poruszanej problematyki. Każdy tekst przygotowany przez tego intelektualistę 
znamionuje “odniesienie do katolickiej nauki społecznej, do której  
o. J. Woroniecki odwołuje się na każdym odcinku swego zaangażowania - jako 
etyk, pedagog i promotor tomizmu, jako wielki patriota i gorący miłośnik języka 
polskiego, jako teoretyk ascetyki i życia mistycznego, jako organizator życia 
duchownego, popularyzator liturgii, mariologii i nauki o miłosierdziu Bożym, jako 
historyk Kościoła i hagiograf, wreszcie jako tłumacz tekstów łacińskich, greckich  
i francuskich”34.

Droga do świętości

Pomimo swego akademickiego zaangażowania Woroniecki dobrze rozumiał  
i doceniał wartość pobożności i osobistej relacji z Bogiem. Wielu ludzi ceniło go za to, 
że był gorliwym kapłanem i zakonnikiem: “Do Mszy św. zawsze się przygotowywał 
(...), odprawiał ją energicznie, potem odbywał dłuższe dziękczynienie. Codziennie 
w duchowej łączności z gronem kierowanych przez siebie osób, zwykł odmawiać 
Stabat Mater, często odprawiał egzorcyzmy; brewiarz odmawiał w stałych porach 
dnia. Nie opuszczał też różańca (...). W konfesjonale był nadzwyczaj delikatny, nie 
chcąc, jak zwykł mówić «wchodzić do duszy z kaloszami»”35. 

Do klasztoru, gdzie przebywał Woroniecki, przychodziło wielu ludzi, 
32 Tamże.
33 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/2, dz. cyt., s. 123.
34 P. Tarasiewicz, Sylwetki Wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, art. cyt., s. 367.
35 R. Polak, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, art. cyt., s. 227.
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proszącego o radę w najrozmaitszych sprawach. Duchowni radzili się w sprawach 
beatyfikacyjnych, czy też prawnych, a pisarze w kwestiach literackich. Nikt nie 
odchodził nie wysłuchany. Znamienne stało się powiedzenie kard. Hlonda: „Idźcie 
do o. Jacka Woronieckiego, to najjaśniejsza głowa jaką posiadamy, mimo że chory - 
on wam pomoże”36. Tak też się działo.

Ojca Woronieckiego traktowano również jako specjalistę od powołań. Ponoć 
w niektórych domach obawiano się jego wizyt, ponieważ tam gdzie się pojawiał, 
rozpalał wśród najmłodszych iskrę powołania do służby kapłańskiej lub zakonnej37. 
Z najwyższą czcią odnosił się do daru kapłaństwa i z fascynacją potrafił o nim mówić: 
„Późno ukochałem cię, kapłaństwo Chrystusowe, i dziś łzy przesłaniają mi oczy, gdy 
to piszę, a piszę ku przestrodze młodych, aby nie marudzili na drodze powołania, aby 
od pierwszej chwili umiłowali całą siłą duszy to święte znamię kapłaństwa, będące 
szczególnym udziałem w kapłaństwie Chrystusowym, dowodem największego 
zaufania, jakie Bóg może okazać człowiekowi”38. 

W odniesieniu do praktyki życia katolickiego Woroniecki starał się 
urzeczywistnić w swoim życiu, jak i w życiu innych, trzy istotne elementy:  
(1) poczucie odpowiedzialności za wszystkich “wierzących” oraz za ewangelizację 
własnego środowiska, (2) porozumienie dla wielości form (wspólnot) przeżywania 
wiary w Kościele oraz poszukiwania punktów stycznych w podzielonym 
chrześcijaństwie, (3) “wiązanie w pewną organiczną całość dogmatu i życia 
moralnego według zasady: katolicyzm, czy w ogóle chrześcijaństwo, to nie akces do 
określonego programu, ani też akceptacja rozsądnej «doktryny», lecz «życie w łasce 
przed obliczem Pana» (...)”39.

Zamiast zakończenia

Całe życie o. Jacka Woronieckiego było zabieganiem o niebo. Pomimo 
wielkiego cierpienia, z jakim się zmagał tuż przed swoją śmiercią, nie stronił od 
żartów: „Napisałem Etykę, ale biedny będę, gdy mnie Pan Bóg zechce sądzić 
według jej zasad; ale wiem co zrobię, powiem Stwórcy: napisałem również 
Tajemnicę Miłosierdzia Bożego, sądź mnie, Panie, według tej książki!”40. Ojciec 
Jacek Woroniecki nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, że miłosierdzie, 
będąc najwyższym przymiotem Boga, stanowi dar wyróżniający chrześcijaństwo 
spośród wszystkich innych religii41.

36 R. Maliszewski, Ojciec Jacek Woroniecki, art. cyt., (tekst jednolity).
37 I. Z. Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki, Dominikanin - Wychowawca - Patriota, 1878-1949, Lublin: Instytut Edukacji Narodowej 
2006, s. 244.
38 J. Woroniecki, Pełnia modlitwy, www.mini.pw.edu.pl/~pkamins/pdf/Pelnia.pdf (dostęp: 17.04.2013), s. 2.
39 B. Inlender, O. Jacek Woroniecki, “Znak”  144 (1966)  6, s. 691.
40 R. Maliszewski, Ojciec Jacek Woroniecki, art. cyt., (tekst jednolity).
41 J. Woroniecki, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, Lublin: Instytut Edukacji Narodowej 2001, s. 121.
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ks. Marcin Sieńkowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jacka Woronieckiego analiza aktu wiary

Po roku 1918 Polskę niepodległą, obok przywrócenia wszystkich wymiarów 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa, czekało zadanie odnowy życia 
kulturalnego – długie lata systematycznie niszczonego przez zaborców. W obszarze 
kultury polskiego narodu poczytne miejsce zajmowało życie religijne i związany 
z nim sposób rozumienia wiary, które boleśnie ucierpiały w latach niewoli. Próby 
odnowy tego obszaru kultury na terenie dawnego zaboru rosyjskiego podjął się 
o. Jacek Woroniecki1. Aby sprostać zadaniu odrodzenia życia religijnego i nadać 
wierze właściwy sposób rozumienia, należało poznać przyczyny jej błędnego poj-
mowania i na bazie znajomości filozofii klasycznej oraz religii katolickiej ukazać 
wierzącym poprawną naukę o akcie wiary religijnej, który jest działaniem rozumu, 
dokonującym się pod wpływem woli i we współpracy z łaską.

Niniejszy artykuł służy przywołaniu argumentów Jacka Woronieckiego, 
ukazujących rolę rozumu w akcie wiary religijnej. W tym celu najpierw zostanie 
podana charakterystyka wiary Polaków dwudziestolecia międzywojennego, 
następnie będą omówione różne rodzaje wiary, potem dokona się uzasadnienia 
wiarygodności objawienia, a na koniec zostaną nakreślone funkcje rozumu, woli  
i łaski w akcie wiary.

Religijność inteligencji polskiej dwudziestolecia międzywojennego

W jednym ze swoich opracowań – U podstaw kultury katolickiej –  
Jacek Woroniecki przedstawił główne cechy religijności polskiej okresu 
międzywojennego. Z jego analiz wynika, że religię Polaków najlepiej opisują trzy 
cechy: fideizm, sentymentalizm oraz indywidualizm.

Sentymentalizm, bardzo związany z fideizmem, to cecha życia religijnego, wedle 
której punktem oparcia dla całej religijności jest uczucie. Jego korzeni doszukiwać się 
należy w myśli J.J. Rousseau. Zdaniem Woronieckiego sentymentalizm negatywnie 
oddziałał na wiarę polskiej inteligencji. 

Indywidualizm natomiast oznacza niechęć podporządkowania się komukolwiek 
i sprowadzanie wszystkiego do siebie. W życiu religijnym przejawia się  
w indywidualistycznych formach pobożności i zaniedbywaniu społecznych aspektów 
wiary, czyli liturgii2. Ta cecha życia religijnego podkreśla większą wartość jednostki 
1 Jego działania w tym kierunku obejmowały m.in. udział w tworzeniu struktur Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  
Por. R. Polak, Woroniecki Jacek Adam, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2011, s. 838;  
P. Tarasiewicz, Sylwetki wielkich Polaków: Jacek Woroniecki OP, „Studia Ełckie” 9(2007), s. 367.
2 Por. J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2002, s. 37-54.
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kosztem znaczenia społeczności.
Cechą najbardziej oddającą wiarę Polaków jest fideizm. Jemu też Woroniecki 

poświęcił najwięcej uwagi. Najogólniej rzecz ujmując fideizm jest wiarą pozbawioną 
aktywności rozumu. Aby lepiej zrozumieć istotę i przyczyny obecności fideizmu 
w narodzie polskim, Woroniecki dokonał analizy wydarzeń i myśli wcześniejszych 
epok, w tym przemian kulturowych i politycznych XIX w., sięgając nawet do idei 
wyrosłych w oświeceniu.

Początki XIX w. i atmosfera porewolucyjna zrodziły nieufność do rozumu, 
który w okresie Rewolucji Francuskiej odbierał iście boską cześć. Racjonalizm 
oświeceniowy zmierzał do zniszczenia wszelkiej religii i każdej wiary, która 
przyjmowała istnienie bytu doskonalszego i wyższego od rozumu. W atmosferze 
wielkiej nieufności wobec wszelkiego intelektualizmu za niemożliwe uchodziło 
pojmowanie wiary jako aktu rozumu. Z racji wielu zbrodni, których dopuścił 
się rozum, został on uznany za destrukcyjny i niezdolny do współpracy z wiarą, 
a tym bardziej do służby Bożej3. Dlatego obrona wiary wydawała się możliwa 
jedynie kosztem rozumu. W ten sposób zrodziło się przekonanie, że wiarę należy 
uniezależnić od wszelkich wpływów i działań intelektualnych. Dla tak postrzeganej 
wiary zaczęto poszukiwać innych, aniżeli rozum, punktów oparcia. Mógł to być 
albo tradycjonalizm, albo sentymentalizm, albo fideizm. Ten ostatni był najbardziej 
zwrócony przeciwko rozumowi, ponieważ całkowicie eliminował go z aktu wiary. 
Wprawdzie niemożliwe było zupełnie usunięcie rozumu z ludzkiej kultury, tym 
niemniej jego obecność w żaden sposób nie stanowiła zagrożenia dla wiary, gdyż 
nie miał on do niej dostępu. Tak pojmowany stosunek wiary do rozumu – fideizm – 
stanowił nieprzezwyciężalny rozdział między nimi4.

Z jednej strony wciąż aktywny czysty racjonalizm, a z drugiej przeciwny mu 
fideizm wywoływały reakcje Kościoła, stojącego na straży poprawnego rozumienia 
wiary. Fideistyczne pojmowanie wiary było nie do pogodzenia z kościelnym 
nauczaniem wyrosłym na bazie filozofii klasycznej i tradycji katolickiej wypracowanej 
m.in. przez Augustyna czy Tomasza z Akwinu. Nauka katolicka przedstawia wiarę 
jako akt rozumu, który dokonuje się pod wpływem woli. A zarówno jedna, jak  
i druga władza człowieka zostają wsparte łaską. Dlatego Sobór Watykański I (1870) 
powtórzył wykład o wierze, przypominając, że jest ona procesem umysłowym. 
Odrzucił tym samym czysty racjonalizm, jak również fideizm, który stanowił reakcję 
na racjonalizm. Podkreślił natomiast harmonijną współpracę obu umysłowych 
władz człowieka: rozumu i woli. Stwierdził, że „wiara winna opierać się na rozumie 
i posługiwać się jego przyrodzonym światłem i siłą, rozum zaś winien kierować się 
prawdami objawionymi, których sam zgłębić nie może, a które winien aktem wiary 
uznać za prawdziwe”5.

Wiara w Polsce międzywojennej była ściśle związana z ideami panującymi 
w całej ówczesnej Europie, które z trudem docierały do ziem polskich. Ich 
propagowaniu patronowała emigracja, która powiększała się po każdym powstaniu 
narodowym. Orzeczenia Soboru Watykańskiego pozostawały niemalże nieznane 
inteligencji polskiej. Nie bez wpływu na rozumienie wiary pozostawał również 
wzrost czynników irracjonalistycznych, nasilający się po 1830 r. Należałoby w tym 
miejscu wskazać rolę poetów doby romantyzmu i ich wpływ na poglądy filozoficzne 

3 Por. tamże, s. 29; J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1999, s. 42.
4 W 1840 r. fideizm został potępiony przez Stolicę Apostolską, która podkreśliła, że rozum poprzedza wiarę i do niej prowadzi oraz 
jest zdolny dowieść podstawowych prawd wiary np. istnienia Boga czy wiarygodności objawienia. Por. tenże, U podstaw kultury 
katolickiej, dz. cyt., s. 30; Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 52.
5 J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, dz. cyt., s. 30-31; por. tenże, Pełnia modlitwy, Poznań 1988, s. 81-82.
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i religijne6. Sam Woroniecki przypisał wierze Polaków określenie: „nasz polski 
fideizm”.

Fideizm, charakteryzujący wiarę Polaków, nie miał na celu przeciwstawienia 
się powadze Kościoła i jego nauczaniu (uczynił to dopiero modernizm). Cechowało 
go przekonanie, że oddzielenie wiary od rozumu stanowi warunek jej istnienia  
i rozwoju. Taki sposób myślenia dobrze oddaje stwierdzenie, głoszące, że wiara 
żąda ofiary z rozumu. Woroniecki podał szereg przykładów na poparcie tej tezy. 
Ludzie wierzący, w tym inteligencja, nie podejmują się dociekania prawd wiary  
z następujących powodów: wiara musi być ślepa, aby stanowiła zasługę; zastanawianie 
się nad wiarą wiedzie do racjonalizmu i protestantyzmu; credo quia absurdum; 
irracjonalistyczna wiara jest cechą polskiej umysłowości w przeciwieństwie  
do niemieckiego mędrkowania; rozważanie prawd wiary (również słuchanie kazań) 
prowadzi do zwątpienia7.

Mimo widocznego wpływu i szkód jakie fideizm wyrządził polskiej inteligencji 
katolickiej, Woroniecki dostrzegał nadchodzącą zmianę i odrodzenie w pojmowaniu 
wiary przez młodzież akademicką, która skłaniała się ku postrzeganiu wiary jako 
rozumnej. „Bo i czymże jest fideizm, jeśli nie bezmyślnością podniesioną do godności 
zasady, i to bezmyślnością wobec tego, co jest dla człowieka najważniejszym, to jest 
wobec prawd wiary!”8. Fideizm nazywany był przez niego lenistwem umysłowym, 
brakiem wysiłku duchowego, a nawet tchórzostwem przed obroną wiary.  
W fideizmie dostrzegał Woroniecki przyczynę bierności, niezdolności do działania, 
wysiłku, ofiarności polskich sfer katolickich, nieumiejętność zajęcia stanowiska 
wobec istotnych zagadnień życiowych. Wreszcie oskarżył on fideizm o utrudnianie, 
a nawet uniemożliwianie poznania prawdy Bożej.

Rodzaje wiary

W dość przystępny sposób Woroniecki uzasadniał obecność wiary w życiu 
każdego człowieka. Zanim jednak rozpoczął swój wykład o wierze religijnej, 
omawiał inne rodzaje wiary. Wiara życiowa i wiara naukowa stanowią tło dla 
rozważań o wierze religijnej, a zarazem uzasadnienie przekonania, że ta ostatnia nie 
jest czymś nadzwyczajnym w życiu człowieka.

Najogólniej rzecz ujmując, wiara jest sądem wydanym na podstawie cudzego 
świadectwa. Sąd ten dotyczy przedmiotu, którego samemu się nie poznało,  
a poznali go inni i dają o nim świadectwo. Woroniecki zaznaczał, że wiara oparta 
na świadectwie jest bardziej obecna w życiu człowieka, aniżeli wiedza. Wiadomości 
pozyskane na podstawie wiary przewyższają ilościowo treści wiedzy. Niemożliwe 
jest zresztą poznanie wszystkiego osobiście i posiadanie tylko wiedzy samodzielnie 
zdobytej. „W rozwoju wiedzy ludzkiej wiara w cudze świadectwo odgrywa 
zasadniczą rolę, której nic nie zdoła zastąpić”9.

Jeśli coś nie zostało osobiście poznane, a przyjęte za prawdziwe w drodze 
wiary, to musiało nastąpić działanie innego czynnika, który poruszył rozum. Tym 
czynnikiem jest wola, którą z kolei pociąga dostrzeżone dobro. Zauważone dobro 

6 W wierszu A. Mickiewicza pt. Wiara i rozum J. Woroniecki dostrzega idee fideistyczne.
7 Powody niechęci analizowania prawd objawionych podaje Woroniecki za Stanisławem Szczepanowskim. Zob. J. Woroniecki,  
U podstaw kultury katolickiej, dz. cyt., s. 33-34; M.L. Niedziela, Jacek Woroniecki OP i jego troska o nową świadomość 
chrześcijaństwa w Polsce, w: Człowiek – Moralność – Wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. J. Gałkowski,  
M.L. Niedziela, Lublin 2000, s. 71.
8 J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, dz. cyt., s. 35.
9 Tenże, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986, s. 70.
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działające na wolę może mieć dwojaki charakter. W pierwszym wypadku może 
ono osobiście dotyczyć wierzącego, w drugim zaś pozostawać dla niego całkowicie 
obojętne. Druga ewentualność zachodzi w przypadku wiadomości naukowych. 
Gdy zostaną odkryte nowe fakty, to są one przyjmowane w miejsce poprzednich, 
a czymś dobrym jest poszerzać swoją wiedzę o świecie w oparciu o świadectwo 
badaczy zdolnych poznać prawdę i chcących ją rzetelnie przekazać. W ten sposób 
Woroniecki opisywał wiarę naukową10.

Inaczej dzieje się z wiadomościami wywierającymi wpływ na osobę, która je 
przyjmuje. Ten rodzaj wiary, przez Woronieckiego nazwany wiarą życiową, ma 
miejsce, gdy przyjmowane wiadomości osobiście obchodzą wierzącego i budzą  
w nim przyjemność lub przykrość. Chociaż nie są to informacje naukowe,  
a dotyczące codziennego życia, również tu istotna jest uczciwość dającego 
świadectwo i jego wiarygodność11.

Podobnie jak wiara naukowa i życiowa oparte są na cudzym świadectwie,  
tak również wiara religijna nie może obejść się bez świadków. Wiara w prawdy 
objawione przez Boga jest przyjęciem tego, co widzieli i słyszeli inni, przekazując 
te prawdy kolejnym pokoleniom12. Jednakże u początku objawienia Bóg osobiście 
przemówił do człowieka, powierzając mu prawdę o sobie. Wiara religijna jest zatem 
przyjęciem prawd objawionych przez Boga i przekazanych za pośrednictwem 
świadków. Tak więc świadectwo stanowi cechę wspólną wiary religijnej, naukowej 
i życiowej.

Jednak Woroniecki zauważył ponadto, że istnieją właściwości charakterystyczne 
tylko dla wiary religijnej. Objawiający Bóg jest takim autorytetem (epistemicznym), 
który się nie myli ani nikogo w błąd nie wprowadza, co z kolei może przytrafić 
się świadkom wiary naukowej lub życiowej. Oprócz tego Bóg jest prawdą, którą 
objawia, czyli jest „bliżej” prawdy, aniżeli odkrywający ją człowiek. Wiara religijna 
bardziej odpowiada strukturze wiary życiowej, ponieważ prawdy objawione 
osobiście dotyczą wierzącego i korespondują z dążeniami jego natury.

Wiarygodność objawienia

Jacek Woroniecki w Katolickiej etyce wychowawczej poszukiwał odpowiedzi 
na pytanie: jak przekonać się o wiarygodności prawd objawionych? Tego rodzaju 
poszukiwania w punkcie wyjścia zestawiają prawdy Boże z prawami ludzkiego 
myślenia i bytu. Ponieważ ten sam Bóg objawił prawdę o sobie i ten sam Bóg 
nadał prawa rządzące poznaniem i bytowaniem, nie może zachodzić sprzeczność 
między objawieniem a porządkiem naturalnym. Aby uzasadnić wiarygodność prawd 
objawionych, należy, zdaniem Woronieckiego, przeanalizować objawienie pod 
kątem prawdy, dobra, pochodzenia i niezmienności przekazu. Dwa pierwsze kryteria 
dotyczą wewnętrznej treści objawienia, dwa kolejne dowodów zewnętrznych.

Nie jest możliwe pozytywne udowodnienie wszystkich prawd objawionych.  

10 Por. tamże, s. 71-72.
11 Człowiek chętniej daje wiarę wiadomościom, które odpowiadają jego pragnieniom, a powstrzymuje się przed uwierzeniem  
w informacje dla niego przykre i nieodpowiednie: „Ile to osób w czasie wojny latami łudziło się, iż ktoś z ich drogich żyje, kiedy 
opowiadania naocznych świadków, ba, nawet oficjalne zawiadomienia o zgonie nie powinny były zostawić co do tego żadnej 
wątpliwości! Ilu przeciwnie, bez namysłu przyjmowało każdą wiadomość zwiastującą koniec wojny, i choć jedna po drugiej 
zawodziła, nie zdołało ich to uleczyć z łatwowierności”. Tamże, s. 72; por. M.A. Krąpiec, Wiara, w: Powszechna Encyklopedia 
Filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 750.
12 W świadectwach ludzi mówiących o prawdach objawionych rozum ludzki może wyróżnić prawdy, które sam jest w stanie odkryć 
bez pomocy objawienia. Prawdy te stanowią przedmiot teologii naturalnej. Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza,  
dz. cyt., s. 76.



21

Philosophia 1 (34) 2013

Te prawdy, które przewyższają rozum ludzki mogą zostać uzasadnione jedynie 
w sposób negatywny, czyli poprzez wykazanie, że nie są one niemożliwe, nie 
sprzeciwiają się prawom porządku naturalnego (prawom logicznego myślenia  
i bytowania) i nie zawierają w sobie absurdu. W ten sposób myśl chrześcijańska, 
broniąc prawdy zawartej w objawieniu, sprzeciwia się i racjonalizmowi,  
i fideizmowi13.

Objawienie winno również odpowiadać naturalnym skłonnościom człowieka 
do dobra i osiągnięcia szczęścia, zarówno w życiu doczesnym, jak i wiecznym. Nie 
powinno ono ani pomijać pragnień zmysłowych lub duchowych, ani też przypisywać 
im roli większej od tej, którą pełnią z natury. Należy odrzucić objawienie, które 
lekceważy naturalne dążenie człowieka do dobra i doskonałości. W przypadku 
kryterium dobra, które uwiarygodnia objawienie, Woroniecki przypominał,  
że przeznaczenie człowieka do życia we wspólnocie z Bogiem najpełniej odpowiada 
ludzkim aspiracjom do szczęścia i ukojenia cierpienia.

Kwestią Bożego pochodzenia objawienia zajmują się m.in. nauki badające  
Pismo Święte. Z ich prac wynika, że autentyczność poszczególnych ksiąg 
natchnionych jest dobrze uzasadniona, daty ich powstania precyzyjnie określone,  
a autorzy i adresaci starannie opracowani. Mniej trudności nastręcza badanie Bożego 
pochodzenia Nowego Testamentu, gdyż jego przekazu dokonał sam Chrystus jako 
Bóg-Człowiek. Potwierdzenie Jego nauczania stanowiły dokonywane przez Niego 
cuda i głoszone proroctwa14.

Czy jest możliwe, pytał Woroniecki, aby objawienie dotarło do dzisiejszych 
czasów w nieskażonej i niezmienionej formie? I odpowiadał, „że nie ma zabytku 
piśmiennictwa ludzkiego, który by był tak starannie do naszych czasów zachowany 
jak Biblia”15. Strażnikiem jej wiernego przekazu został uczyniony Kościół. Już  
św. Augustyn tłumaczył, że wierzy Ewangelii tylko dlatego, że podaje mu ją Kościół. 
Zadaniem Kościoła jest pouczać, wyjaśniać i bronić Pisma św.

Od wiarygodności objawienia do prawdziwości wiary

W jaki sposób dokonuje się przejście od wiarygodności do prawdziwości 
objawienia? Jeśli wiara oznacza uznanie treści objawionych za prawdziwe, to musi 
istnieć dostateczny powód, dla którego uznaje się je za prawdziwe. Przekonanie 
o wiarygodności objawienia, ukazane powyżej, może posłużyć jedynie jako 
przygotowanie do wiary. Sama zaś wiara pociąga za sobą pewne konsekwencje  
w życiu i postępowaniu, w końcu prawdy objawione roszczą sobie pretensję do stania 
się podstawą życia. W związku z tym Woroniecki podkreślał intelektualny i zarazem 
moralny charakter aktu wiary, jednocześnie odpierając zarzuty racjonalizmu, 
fideizmu i naturalizmu.

Wiary bronił Woroniecki przed oskarżeniami ze strony racjonalistów, którzy 
twierdzili, że jest ona następstwem ścisłego rozumowania. Przytaczanie zbyt wielu 
dowodów pozbawia wiarę dobrowolności i czyni ją aktem wyłącznie rozumu. 
Jednakże, podkreślał Woroniecki, bez rozumowania nie można mówić o wierze16. 

13 Woroniecki tłumaczył, że myśl chrześcijańska sprzeciwia się racjonalizmowi, który żąda pozytywnego uzasadnienia praw 
objawionych oraz fideizmowi, który w objawieniu dostrzega prawdy sprzeczne z rozumem. Por. tamże, s. 84.
14 Por. tamże, s. 92-95; P. Moskal, Religia i prawda, Lublin 2008, s. 168-175.
15 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt., s. 96.
16 Obronę tej samej tezy głoszącej, że wiara, czymkolwiek jest, jest także używaniem rozumu, podejmuje: S. Wszołek, Racjonalność 
wiary, Kraków 2003, s. 11.
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Akt wiary bez użycia rozumu przeradza się w fideizm. Chcąc odeprzeć zarzut 
racjonalizmu, Woroniecki tłumaczył, że rozumowania obecne w akcie wiary mają 
różny stopień konieczności. Wśród rozumowań wymieniał takie, które zniewalają 
umysł – rozumowania apodyktyczne, które skłaniają, ale nie zniewalają umysłu 
– rozumowania dialektyczne i które oddziaływują na umysł w celu wywołania 
przekonania – przekonania retoryczne. W wierze są obecne rozumowania  
i apodyktyczne, i retoryczne, ale przede wszystkim rozumowania dialektyczne, 
które wiodą do uzasadnionych mniemań bez zniewolenia umysłu. Obecność tych 
rozumowań obala zarzut, stwierdzający przyjęcie wiary jako następstwa koniecznego 
rozumowania.

Gdyby prawdziwość objawienia przyjmować jedynie na podstawie jego 
wiarygodności, to rozumowanie prowadzące do wiary miałoby następujący schemat:

P1: Nauka o bóstwie Chrystusa jest bardzo wiarygodna.
P2: To, co wiarygodne jest prawdziwe.
W: Nauka o bóstwie Chrystusa jest prawdziwa, czyli wierzę w bóstwo Chrystusa.

Jednak na podstawie powyższego rozumowania nie można dojść do wiary, 
ponieważ w przesłance drugiej (P2) jest zawarte fałszywe założenie, wskazujące na 
konieczny związek przyczynowy między wiarygodnością a prawdziwością17.

Poprawne rozumowanie prowadzające do wiary przybiera inny schemat. W nim 
mniejsza przesłanka (P2) ma charakter praktyczny. Dlatego też to rozumowanie nie 
jest apodyktyczne (zniewalające umysł do przyjęcia wniosku):

P1: Nauka o bóstwie Chrystusa jest bardzo wiarygodna.
P2: Dobrze jest (dla mnie) naukę tak wiarygodną uznać za prawdziwą.
W: Nauka o bóstwie Chrystusa jest prawdziwa, czyli wierzę w bóstwo Chrystusa.

Rozumowanie to ma charakter praktyczny, gdyż jedna z przesłanek (P2) 
doprowadzających do wniosku (W) jest osobistym przekonaniem, które zapada  
w sumieniu i oddziaływuje na całe życie. Mniejsza przesłanka (P2) angażuje wolę  
w akcie wiary. Jak większa przesłanka (P1) stanowi sąd o wiarygodności, tak 
mniejsza jest sądem o korzyści przyjęcia prawd objawionych za prawdziwe. I jak 
pierwsza przesłanka jest sądem intelektualnym, tak druga sądem moralnym. W ten 
sposób akt wiary staje się aktem rozumu, który dokonuje się pod wpływem woli.

Wbrew naturalizmowi Woroniecki przekonywał o nadprzyrodzonym charakterze 
aktu wiary, potwierdzonym przez Sobór w Oragnes (529)18. Nadprzyrodzoność 
wiary polega na dodatkowym wsparciu rozumu oraz dodatkowym pobudzeniu woli. 
Dodatkowe światło dane rozumowi dostosowuje jego siły do nadprzyrodzonych 
prawd Bożych, aby ten mógł się do nich wznieść i przyjrzeć się im, a nie obniżać  
i dopasowywać je do ludzkiego sposobu pojmowania19. Nadal jednak pozostają one 
tajemnicami, gdyż wsparcie rozumu nie czyni ich prawdami oczywistymi. Również 
17 „Nie brak wypadków, kiedy wychodzi na jaw, że najwiarygodniejsze opowiadanie nie odpowiada prawdzie, zaś niekiedy 
przeciwnie, prawdą okazuje się coś, co zdawało się bardziej niewiarygodnym”. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza,  
dz. cyt., s. 111.
18 Sobór sprzeciwił się przekonaniu, że rozum i wola nie potrzebują nadprzyrodzonej pomocy celem przyjęcia treści objawienia, 
gdyż one same już są nadprzyrodzone, jako tajemnice Boże niedostępne dla umysłu ludzkiego. Jedynie nadprzyrodzoność treści 
objawienia czyni akt wiary nadprzyrodzonym. Objawienie, głosił Pelagiusz, należy przyjmować przyrodzonymi zdolnościami 
rozumu, podobnie jak wszystkie inne wiadomości. Sobór określił nadprzyrodzony charakter zarówno aktu wiary, jak również 
jej treści. Por. tamże, s. 103; Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 2, przeł. A. Aduszkiewicz, L. Kuczyński,  
J. Ruszczyński, Kęty 1998, s. 473.
19  „Światło wiary ma w nas opanować wrodzone na skutek grzechu pierworodnego tendencje racjonalistyczne naszego umysłu, 
które chciałyby dzieła boże okrawać do miary ludzkiej”. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt., s. 105.
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wola zostaje wsparta w swej skłonności do dobra, które przedstawia jej objawienie. 
Opowiedzenie się za nim wymaga rezygnacji z wielu innych dóbr (bliższych i silniej 
pociągających człowieka). Dlatego nieodzowna jest pomoc Boża we wsparciu 
woli, celem wybrania tych dóbr (szczęścia), które przedstawia objawienie20. 
Wpływ czynników boskich na władze człowieka nie powoduje ich skrępowania, 
pomniejszenia ani zniewolenia, ale dokonuje ich pogłębienia i wzmocnienia, którego 
potrzebują one po grzechu pierworodnym. Bóg, któremu człowiek zawdzięcza swoje 
istnienie i działanie, nie umniejsza ludzkiej naturze, ale ją podtrzymuje, ożywia  
i udoskonala.

Podsumowanie

Odnowa życia religijnego Polaków okresu międzywojennego mogła się 
dokonać jedynie wówczas, gdy zostały poznane przyczyny jego upadku i gdy nie 
brakło wiedzy na temat jego poprawnego rozumienia. O. Jacek Woroniecki wykazał 
się wnikliwą analizą, zarówno przyczyn błędnego pojmowania wiary, jak również 
wiedzą z zakresu filozofii klasycznej i teologii katolickiej niezbędną do pełnego 
zrozumienia aktu wiary. Polemika podjęta z fideizmem miała na celu przywrócenie 
rozumowi jego właściwego miejsca w procesie wiary. Woroniecki konsekwentnie 
nauczał, że wiara jest aktem rozumu, a wyrzeczenie się aktywności intelektualnej  
w wierze stanowi kapitulację rozumnej natury człowieka. Jednakże rozum potrzebuje 
współdziałania z inną umysłową władzą człowieka – wolą, której brak powoduje 
przeintelektualizowanie aktu wiary i czyni zeń jedynie proces wnioskowania. 
Dlatego Woroniecki postrzegał wiarę jako działalność intelektualną i moralną 
zarazem. Ponadto wskazywał konieczność łaski, która wspomaga rozum w przyjęciu 
prawd objawionych oraz wolę w dążeniu do dobra ukazanego w tymże objawieniu.
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ks. Krzysztof Jaworski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Alfred Tarski – poszukiwacz prawdy

 Gdziekolwiek był, (...) nigdy nie pozostawał anonimowy. Niskiego 
wzrostu, ale w jakiś sposób wielki, zawsze się wyróżniał. Niejeden myślał  
o nim „Król”. Inni – jego postawę i rozmiary opisywali jako „napoleońskie”.
Na wykłady wchodził jak aktor na scenę. Przechodząc przez przepełnioną 
salę, nigdy się nie wahał, nigdy nie przemykał bokiem, nie przeciskał się przez 
tłum. Z dumnie wypiętą piersią, szybkimi małymi krokami szedł wyprostowany, 
jakby wiedział, że „wody się rozstąpią”1.

 

Wczesne lata życia Tarskiego

Alfred Tarski urodził się w Warszawie, 14 stycznia 1901 roku, w rodzinie  
o typowo żydowskim nazwisku - Teitelbaum. Był synem Róży (Racheli) z domu 
Prussak i Ignacego (Isaaka). Teitelbaumowie należeli w Warszawie do elity. Mimo 
żydowskiej przynależności, czuli się oni w pełni Polakami. Polski język i tradycje 
nigdy nie były im obce. U Alfreda już od wczesnej młodości można było zaobserwować 
niezwykłą błyskotliwość i towarzyski urok. Tych cech nie utracił do końca życia. 
Był on człowiekiem o niesłychanym intelekcie. W gimnazjum i szkole średniej 
zawsze wyróżniał się postępami w nauce, otrzymując najwyższe noty. Podobno  
w życiu dorosłym często opowiadał o sobie: “Jednym z powodów, dla których zacząłem 
studiować logikę na uniwersytecie było to, że logika była jedynym przedmiotem,  
z którego miałem czwórkę. Uświadomiło mi to, że muszę być w tym lepszy, więcej 
się uczyć”. Choć słowa te płynęły z ust samego Tarskiego, nie są one zgodne  
z prawdą. Na jego świadectwie gimnazjalnym wyraźnie widnieje ocena najwyższa 
również z logiki2. Po prostu Tarski, niczym ówczesny celebryta, lubił koloryzować 
swoją postać.

W roku 1918 rozpoczął się czas dwudziestolecia międzywojennego, dla Alfreda 
Teitelbauma zaś to początek jego wielkiej przygody akademickiej. Niecały miesiąc 
przed ogłoszeniem niepodległości Polski młody geniusz pomyślnie zdał egzamin 
i został przyjęty na Uniwersytet Warszawski. Nie rozpoczął on jednak studiów  
1 A. Burdman Feferman, S. Feferman, Alfred Tarski. Życie i logika, Warszawa 2009, s. 23.
2 A. Tamże, s. 39.

Philosophia 1 (34) 2013, s. 25-33



26

od razu od przedmiotów formalnych (jak matematyka czy logika), ale od biologii.  
Ze względu na niestabilną sytuację polityczną, uniwersytet zawiesił jednak niebawem 
wszystkie wykłady. Dopiero po wznowieniu działalności uczelni Alfred porzucił 
biologię na rzecz matematyki. Kulisy tej decyzji naznaczone są szczyptą dramaturgii. 
Będąc już profesorem, Tarski wspominał później, że postanowił przenieść się na 
matematykę, ponieważ udało mu się rozwiązać trudny problem postawiony jednego 
razu na wykładzie Stanisława Leśniewskiego. Podobno sam Leśniewski miał zachęcać 
młodego Tarskiego do podjęcia studiów z matematyki. Matematyka stanowiła wtedy 
kierunek elitarny, przeznaczony dla najzdolniejszych – tym samym ilość miejsc 
organiczano tam radykalnie. Dla studentów matematyki był to wielki komfort, 
ponieważ każdy z nich mógł cieszyć się osobistym zainteresowaniem swojego 
profesora. Ówcześni polscy profesorowie matematyki nie byli ludźmi przeciętnymi 
– po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił wybuch twórczości Polaków 
w tej dziedzinie, a echo ich publikacji pobrzmiewało na całym świecie. Młody 
Alfred trafił w ręce takich osobistości, jak Stefan Mazurkiewicz, Wacław Sierpiński, 
czy Kazimierz Kuratowski. Wiedzę z zakresu logiki zdobywał u Jana Łukasiewicza 
i Stanisława Leśniewskiego – uczniów Kazimierza Twardowskiego, którego z kolei 
mistrzem był sam Franz Brentano.

W tym miejscu nie wolno nie wspomnieć o polskim fenomenie naukowym, który 
początek bierze właśnie od Kazimierza Twardowskiego - o tzw. szkole lwowsko-
warszawskiej. Można z całym przekonaniem stwierdzić, że szkoła ta (skupiająca 
najwybitniejsze postacie) stała się perłą polskiej filozofii okresu międzywojennego.

Szkoła lwowsko-warszawska

W roku 1895 profesorem filozofii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza  
we Lwowie zostaje Kazimierz Twardowski. Od razu za jeden z głównych celów 
obiera on sobie stworzenie filozofii naukowej. Do tego celu dąży niestrudzenie. 
Na przestrzeni lat wychowuje wielu wybitnych uczniów, m.in. Władysława 
Witwickiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Tadeusza Czeżowskiego, Zygmunta 
Zawirskiego, Władysława Tatarkiewicza. Po I wojnie światowej uczniowie 
ci obejmują katedry w różnych ośrodkach naukowych na terenie całej Polski:  
w Warszawie, Poznaniu, Wilnie, Krakowie. Sam Twardowski pozostaje jednak we 
Lwowie.

Na Uniwersytecie Warszawskim w międzywojniu wyróżniają się dwa wydziały: 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Humanistyczny. To właśnie na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym rodzi się słynna warszawska szkoła 
logiczna, której przedstawicielem staje się potem także Alfred Tarski.

Woleński podaje, że pod koniec okresu międzywojennego szkoła lwowsko-
warszawska liczy około sześćdziesięciu aktywnych filozofów, a drugie tyle 
uczestniczy w polskim życiu filozoficznym poprzez udział w posiedzeniach Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego, założonego w roku 1904 przez K. Twardowskiego3.

Jak zauważają autorzy pewnej książki, “prawdopodobnie nie ma drugiego kraju, 
który by, relatywnie do liczebności narodu, uczynił tak wiele dla logiki matematycznej  
i teorii mnogości, jak Polska”4. Odnosi się to właśnie do dokonań logików szkoły 
lwowsko-warszawskiej. W latach trzydziestych Warszawa jest powszechnie 

3 J. Woleński, Szkoła lwowsko-warszawska, w: J. Lipiec (red.) Filozofia wieku dwudziestego, Rzeszów 1983, s. 193.
4 A. Fraenkel, Y.Bar-Hillel, A. Levy, D. van Dalen, Foundations of Set Theory, Amsterdam 1973, s. 200.
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uważana za najważniejsze w świecie centrum badań logiki matematycznej. Logika, 
która w przeciągu praktycznie jednego pokolenia ze stanu niemal zerowego wznosi 
się na wyżyny światowe, staje się niewątpliwie największym sukcesem szkoły 
lwowsko-warszawskiej – do tego stopnia, że dziś oceniając tę szkołę sprowadza 
się niekiedy jej dokonania tylko do wyników z zakresu logiki. Jest to jednak duże 
i krzywdzące uproszczenie. Na dowód różnorodności zainteresowań filozofów 
lwowsko-warszawskich wystarczy przywołać choćby badania epistemologiczne 
Ajdukiewicza, ontologię Kotarbińskiego, estetykę Tatarkiewicza i Ossowskiego, 
czy też etyczne analizy Kotarbińskiego, Czeżowskiego, Tatarkiewicza i Ossowskiej. 
Nie wolno również zapomnieć o cennych badaniach historyczno-filozoficznych, 
podejmowanych przez filozofów tego nurtu.

Kresem szkoły okazuje się II wojna światowa. Wielu wybitnych myślicieli ginie 
wprost z rąk okupanta. Tuż przed wybuchem wojny umiera Leśniewski, a po jej 
zakończeniu Witwicki i Zawirski. Wiele kluczowych postaci ucieka poza granice 
Polski (m.in. Tarski, Łukasiewicz, Sobociński). Wojna, która zawsze niesie ból  
i zniszczenie, także wtedy nie oszczędza nikogo. Umiera również szkoła lwowsko-
warszawska. Nigdy nie udaje się jej już odbudować. Spełniwszy swoją funkcję, dając 
impuls, budzący do życia wiele unikatowych idei filozoficznych, kończy działalność, 
zapisując się jednak złotymi zgłoskami na kartach podręczników historii filozofii 
polskiej.

Teitelbaum – Tarski

Tuż przed obroną doktoratu, w 1924 roku, Alfred zmienił nazwisko  
z Teitelbaum na Tarski. Przyjął także wtedy wiarę katolicką. Co było powodem tej 
decyzji? Względy praktyczne. Okazuje się, że zmiana nazwiska to krok konieczny  
w karierze zawodowej. W tamtym czasie Żydów nie dopuszczano do wielu zawodów: 
człowiek o nazwisku Teitelbaum mógł mieć trudność z ubieganiem się o stanowisko 
akademickie. Podobno na zmianę nazwiska namawiali Alfreda Łukasiewicz  
i Leśniewski. Może dziwić także fakt, że Tarski, który był zadeklarowanym 
ateistą, dokonał aktu konwersji na katolicyzm. Biorąc pod uwagę jednak ówczesne 
okoliczności społeczno-polityczne, nie ma w tym nic dziwnego. Okazuje się,  
że katolicyzm był integralną częścią „pakietu”: jeśli chcesz być Polakiem, musisz być 
i katolikiem5. Tym sposobem na dyplomie doktorskim Alfreda widnieje już dumnie 
polskie nazwisko Tarski (tytuł pracy: O wyrazie pierwotnym logistyki, promotor – 
Stanisław Leśniewski6).

Porażka we Lwowie i wyjazd do Ameryki

Ważnym epizodem w życiu Tarskiego okazały się jego starania o objęcie nowo 
utworzonej katedry logiki na Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1928 ogłoszony 
został konkurs na kierownika tejże katedry. Oprócz Tarskiego kandydatem  
na to stanowisko był też Leon Chwistek – wybitny i dużo starszy od Tarskiego 
naukowiec. To właśnie Chwistek wygrałss. Do dziś niejasne pozostają kulisy tego 
rozstrzygnięcia: mówi się o pewnych konotacjach rodzinnych Chwistka i decydentów, 

5 Zob. A. Burdman Feferman, S. Feferman, dz. cyt., s. 57-60.
6 Podobno Leśniewski często mawiał, że wszyscy jego doktoranci to geniusze – tymczasem było powszechnie wiadomym,  
że jedynym doktorantem Leśniewskiego był Tarski.
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o liście polecającym Bertranda Russella, a także o żydowskich korzeniach Tarskiego 
(które miałyby wpłynąć na jego niekorzyść). Mogło być również tak, że decydenci, 
biorąc pod uwagę dość młody wtedy wiek i błyskotliwość Tarskiego, stwierdzili,  
że w jego życiu pojawi się jeszcze wiele szans na zawodowy awans.

Chciałoby się w tym momencie powiedzieć: O, felix culpa – O, szczęśliwa 
wina decydentów, którzy uniemożliwili Tarskiemu stałą posadę we Lwowie. Być 
może wyświadczyli mu oni największą przysługę w życiu. Być może pozostając  
w Polsce wpadłby, podobnie jak jego rodzina i przyjaciele, w wojenną pułapkę  
i świat nigdy by nie usłyszał jego nazwiska. 

W roku 1939 Tarski otrzymuje od Quine’a zaproszenie do wygłoszenia 
referatu na Międzynarodowym Kongresie Jedności Nauki. Kongres ma odbyć 
się na Uniwersytecie Harvarda na początku września. Tarski nie odpowiada 
od razu na tę propozycję. Otóż, w tym czasie umiera Stanisław Leśniewski, 
przez co zwalnia się miejsce profesora logiki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tarski jest poważnym kandydatem na to stanowisko, więc chce być obecny  
w Warszawie w czasie, gdy ma paść tak ważna dla niego decyzja. Quine jednak, 
znając napiętą sytuację polityczną w Europie, zaczyna naciskać Tarskiego,  
by odpowiedział pozytywnie na jego zaproszenie do Ameryki – obiecuje mu nawet 
możliwość objęcia tam posady i prowadzenia badań. Po długich namysłach Tarski 
zgadza się. Dosłownie w ostatniej chwili, 11 sierpnia 1939 r. wsiada w Gdyni  
na statek, wymykając się wojennej zawierusze7. Chwilę później wprowadzone 
zostają zakazy i nie można już opuszczać Polski. Tarski cudem unika wielkiego 
nieszczęścia. Wkrótce, dzięki pomocy przyjaciół, otrzymuje pozwolenie stałego 
pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Początki nowego życia za oceanem okazują się dla Tarskiego dość trudne. 
Po pierwsze, jest wewnętrznie rozbity przez to, że nie może sprowadzić do siebie 
rodziny (wszelkie jego starania w tym kierunku kończą się fiaskiem). Po drugie, 
ma problemy z pracą: mimo że wszyscy od samego początku bardzo szanują jego 
kompetencje naukowe, nie jest mu łatwo wypłynąć na intelektualne salony, ponieważ 
logika matematyczna – jego domena – nie cieszy się wówczas popularnością  
na żadnym uniwersytecie. Pierwszą gościnną profesurę obejmuje w roku 1940  
w nowojorskim City College. Z czasem otrzymuje kilka propozycji wykładów  
w okolicznych ośrodkach naukowych. W tym okresie życia wiele podróżuje, krótko 
sypia, zawzięcie pracuje, niesiony fascynacją swoją dziedziną. Jest człowiekiem, 
który uwielbia spotkania z ludźmi i wymianę myśli. Lubi tez dobrą zabawę. Zawsze 
wysoko ceni towarzystwo kobiet, z którymi (delikatnie mówiąc) chętnie flirtuje.

Przełomowym okazuje sie rok 1942, kiedy Tarski otrzymuje zatrudnienie  
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Mimo że zostaje tam przyjęty z wielką 
życzliwością, tęskni bardzo za Wschodnim Wybrzeżem. W roku 1945 awansuje  
z wykładowcy na docenta, pomijając pośrednie stanowisko adiunkta, a rok później 
otrzymuje najwyższe stanowisko profesorskie.

Po zakończeniu wojny udaje się Tarskiemu sprowadzić do Berkeley ukochaną 
rodzinę: żonę i dwójkę dzieci. Są oni jednymi z pierwszych powojennych 
uchodźców z Polski, więc ich przyjazdem żywo interesuje się prasa. W roku 1946, 
po ustabilizowaniu się jego pozycji uniwersyteckiej i po ocaleniu życia rodzinnego, 
Tarski, w poczuciu naukowego obowiązku, rozpoczyna wielką kampanię wydawniczą. 
Do najbardziej doniosłych osiągnięć naukowych Tarskiego należą: definicja prawdy, 

7 Dramatyczny okazał się los statku, którym Tarski przypłynął do Ameryki. Kilka miesięcy po podróży Tarskiego statek ten zostaje 
storpedowany i zatopiony przez niemiecką łódź podwodną.
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pojęcie definiowalności, konsekwencji i zupełności, prace w zakresie teorii modeli, 
pewne uogólnienia logiki pierwszego rzędu: logika nieskończenie długich formuł 
i słabe logiki drugiego rzędu. Lista prac Tarskiego zawiera ponad sto pozycji.  
Ze względu na ograniczony rozmiar tego artykułu, jako próbka twórczości Tarskiego 
zostanie tu pokrótce omówione jedno tylko zagadnienie – semantyczna koncepcja 
prawdy.

Teoria prawdy

Cóż to jest prawda? (J 18, 38) – to Piłatowe pytanie doskonale wyraża odwieczną 
frustrację, którą przeżywają filozofowie, próbujący zmierzyć się z zagadnieniem 
prawdy. Podanie formalnej definicji prawdy okazuje się o wiele bardziej 
kłopotliwe, niż potoczna intuicja w tej kwestii. Na domiar złego, nasza równowaga 
poznawcza chwieje się za sprawą antynomii – niby niewinnych sztuczek słownych,  
ale jednak niosących poważne konsekwencje językowe i poznawcze8. Przywołajmy 
najbardziej znaną antynomię semantyczną – antynomię kłamcy. Jest o niej mowa już  
w starożytności, kiedy to Eubulides, mieszkaniec Krety, formułuje zdanie: Wszyscy 
Kreteńczycy [zawsze] kłamią. Jak rozstrzygnąć prawdziwość tego zdania, skoro 
wypowiedział je sam Kreteńczyk, czyli permanentny kłamca? Jeżeli powiedział 
prawdę, to skłamał, że wszyscy Kreteńczycy zawsze kłamią. Jeżeli, zgodnie z treścią 
wypowiedzi, skłamał (bo wszyscy Kreteńczycy kłamią), to powiedział prawdę9.  
Oto typowy przykład antynomii. Znamy jeszcze wiele innych antynomii 
semantycznych: antynomia Grellinga, antynomia Richarda i in. Sposób budowania 
ich wszystkich jest bardzo podobny10.

Swoją autorską koncepcję prawdy Tarski po raz pierwszy przedstawia  
w obszernym artykule z 1933 roku zatytułowanym: Pojęcie prawdy w językach nauk 
dedukcyjnych11. W niniejszej pracy zagadnienie zostanie omówione w maksymalnie 
uproszczony sposób.

Na początku trzeba podkreślić, że predykatu prawdziwy używa się w nauce  
zarówno w odniesieniu do zjawisk psychologicznych (jak sądy, czy przekonania), jak 
i do zdań, albo pewnych tworów idealnych. Tarski, ze względów pragmatycznych, 
przyjmuje strategię, w której odnosi termin prawdziwy do tworów języka – zdań  
w sensie logicznym (czyli zdań oznajmujących). Słowo prawdziwy jest wieloznaczne. 
Tarski postanawia swoją koncepcję oprzeć na tradycji Arystotelesa, który w słynnym 
dziele Metafizyka podaje:

Jest fałszem powiedzieć o tym, co jest, że nie jest, lub o tym, co nie jest,  
że jest; jest prawdą powiedzieć o tym, co jest, że jest, lub o tym, co nie jest,  
że nie jest.

Tomasz z Akwinu, nawiązując do myśli Arystotelesa, podał definicję prawdy, 
uważaną dziś za klasyczną:

8 Antynomia jest to dowód dwóch sprzecznych wyrażeń zdaniowych, należących do danego systemu. Z poznawczego punktu 
widzenia system obciążony antynomią jest bezużyteczny, ponieważ można w nim udowodnić każde zdanie (także zdania fałszywe).
9 Antynomia kłamcy zapisała się także na kartach Biblii w Liście do Tytusa, gdzie św. Paweł przywołuje słowa Epimenidesa  
z Knossos, mieszkańca Krety: ,,Kreteńczycy – to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe” (Tt 1,12).
10 Zob. L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991, s. 353-356.
11 Artykuł ten zdobył popularność dopiero w roku 1935, kiedy przetłumaczono go na język niemiecki: Der Wahrheitsbegriff in den 
formalisierten Sprachen.
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Veritas est adequatio intellectus et rei.
Prawda jest zgodnością myśli z rzeczą.

Tym tropem idzie Tarski stwierdzając, że prawdziwość zdania polega na jego 
zgodności (inaczej mówiąc korespondencji) z rzeczywistością (stąd koncepcję 
prawdy opartą na tym sformułowaniu nazywamy korespondencyjną koncepcją 
prawdy). Koncepcja ta budzi jednak wiele zastrzeżeń natury filozoficznej:  
do dziś myśliciele spierają się o to, czym jest intelekt i co to jest rzecz. Poza tym nie 
jest zupełnie jasne, na czym miałaby polegać owa zgodność, o której mówi definicja. 
Jak uzgodnić coś niematerialnego (myśl) z czymś materialnym (rzecz)? Jakie są 
kryteria tejże zgodności?

Ponieważ Tarski decyduje się odnosić prawdę do tworów języka (zdań), musi 
odpowiedzieć sobie na pytanie, co takiego odpowiada zdaniom w rzeczywistości. 
W tym celu rozszerza on sposób używania terminu oznaczanie tak, by móc go 
stosować nie tylko do nazw, ale i do zdań. Skoro nazwy posiadają swoje desygnaty 
(w postaci przedmiotów fizycznych oznaczanych przez dane nazwy), to również  
i zdania według Tarskiego mogą takie desygnaty posiadać – są nimi tzw. stany 
rzeczy. Stąd filozof wyprowadza warunek prawdziwości zdania:

Zdanie jest prawdziwe, jeśli oznacza istniejący stan rzeczy12.

Żeby zilustrować swoją koncepcję, filozof podaje przykład, który szybko staje 
się słynny i po dziś dzień kojarzony jest z Tarskiego koncepcją prawdy. Rozważmy 
zdanie “Śnieg jest biały” i spróbujmy powiedzieć, w jakich warunkach będzie 
ono prawdziwe, bądź fałszywe. W myśl koncepcji klasycznej, zdanie to będzie 
prawdziwe, jeśli śnieg jest biały, a fałszywe, jeśli śnieg nie jest biały. Zatem możemy 
zapisać:

Zdanie „Śnieg jest biały” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, 
gdy śnieg jest biały.

Zauważmy, że z lewej strony wyrażenie śnieg jest biały występuje w cudzysłowie, 
natomiast po prawej bez cudzysłowu. Jest to bardzo ważna uwaga, bowiem 
wskazuje ona na to, że z lewej strony mamy do czynienia z nazwą zdania (suppositio 
materialis), natomiast z prawej – z samym zdaniem (suppositio formalis). Z punktu 
widzenia gramatyki języka polskiego wyrażenie X jest prawdziwe stanie się zdaniem 
sensownym tylko wtedy, jeśli za zmienną X podstawimy nazwę lub wyrażenie 
występujące w funkcji nazwy. Poza tym, mówiąc o jakimś przedmiocie, używamy 
nazwy tego przedmiotu, a nie samego przedmiotu (przedmiot nie jest elementem 
języka). Dlatego właśnie chcąc powiedzieć o danym zdaniu, że jest prawdziwe, 
jesteśmy zobligowani, by użyć nazwy tego zdania, a nie samego zdania13.

Uogólniając, Tarski proponuje tzw. równoważność postaci (T), gdzie zmienna p 
oznacza dowolne zdanie, natomiast zmienna X oznacza nazwę tego zdania:

(T) X jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p.

Odtąd terminu prawdziwy Tarski używa w taki sposób, by można było stwierdzić 
wszystkie równoważności postaci (T), a definicję prawdy nazywa trafną, jeżeli 

12 A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w: tenże, Pisma logiczno-filozoficzne, PWN, Warszawa 1995, 
s. 233.
13 Zob. A. Tarski, dz. cyt., s. 235.
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wszystkie te równoważności z niej wynikają. Tę koncepcję nazywa się semantyczną 
koncepcją prawdy, ponieważ wykorzystuje ona relację pomiędzy wyrażeniami 
językowymi, a przedmiotami (lub w tym wypadku stanami rzeczy), do których  
te wyrażenia się odnoszą.

Okazuje się jednak, że problem zdefiniowania prawdy może być skutecznie 
rozwiązany jedynie dla języków, które posiadają ściśle określoną strukturę. Wróćmy 
na chwilę do antynomii kłamcy i przedstawmy ją bardziej formalnie. Rozważmy 
wyrażenie:

Zdanie napisane w ramce nie jest prawdziwe.

Zgodnie z przyjętą wyżej metodologią możemy to wyrażenie zastąpić zmienną X. 
Wówczas, stosując schemat (T), otrzymamy:

[1] X jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy zdanie napisane w ramce nie jest  
 prawdziwe.

Wiemy jednak przecież (co jest nam dane empirycznie), że:

[2] X = zdanie napisane w ramce

Możemy więc w [1] zastąpić zdanie napisane w ramce symbolem X. Wówczas 
otrzymujemy:

[3] X jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy X nie jest prawdziwe.

W ten sposób otrzymujemy sprzeczność. 

Do powyższej antynomii prowadzą następujące założenia:
(1) Język, którym się posługujemy, poza swoimi wyrażeniami zawiera także 

nazwy tych wyrażeń oraz terminy semantyczne, odnoszące się do zdań tego 
języka (np. termin prawdziwy). 

 Czyli zbiór wyrażeń naszego języka J = {śnieg jest biały, „śnieg jest biały”, 
pada deszcz, „pada deszcz”,...}. Poza tym do języka J należą wszystkie 
zdania określające trafny sposób użycia terminu prawdziwy. Język o takich 
własnościach nazywa się językiem semantycznie zamkniętym.

(2) W  naszym języku obowiązują wszystkie prawa logiki.
(3) W naszym języku wolno formułować empiryczne przesłanki (takie jak 

zdanie [2]).

Założenie (3) jest mało istotne, natomiast okazuje się, że każdy język, spełniający 
jednocześnie założenia (1) i (2), jest sprzeczny. Znaczy to, że należy odrzucić 
przynajmniej jedno z tych dwóch założeń. Ponieważ konsekwencje porzucenia 
zwykłej logiki już na pierwszy rzut oka okazują się zgubne, należy rozważyć bardziej 
wnikliwie jedynie założenie (1). Tarski postanawia ograniczyć się do używania tylko 
takich języków, które nie są semantycznie zamknięte. W ten sposób filozof dochodzi 
do ważnego rozróżnienia: język przedmiotowy – metajęzyk. Język przedmiotowy, 
to język, w którym mówimy o świecie. Poszukiwana definicja prawdy stosuje 
się właśnie do zdań tego języka. Metajęzyk, z kolei, to język, w którym mówimy  
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o języku przedmiotowym. To właśnie w terminach metajęzyka konstruuje się 
definicję prawdy dla języka przedmiotowego. Z kolei o zdaniach metajęzyka 
będziemy mówić już w meta- metajęzyku. Tak ukazuje się nam hierarchia języków, 
gdzie każdy metajęzyk jest językiem wyższego rzędu, niż język przedmiotowy,  
o którym on mówi.

Dopiero dysponując taką aparaturą logiczną Tarski wprowadza definicję 
prawdy. Wykorzystuje do tego pojęcie spełniania, czyli relacji zachodzącej między 
dowolnymi przedmiotami, a funkcjami zdaniowymi. Dane przedmioty spełniają 
daną funkcję wtedy, gdy staje się ona zdaniem prawdziwym po zastąpieniu w niej 
zmiennych wolnych nazwami tych przedmiotów, np. śnieg spełnia funkcję zdaniową 
x jest białe, ponieważ po zastąpieniu zmiennej x nazwą śnieg otrzymujemy zdanie 
prawdziwe. Dla zdań możliwe są tylko dwie sytuacje: albo zdanie jest spełnione 
przez wszystkie przedmioty, albo nie jest spełnione przez żaden przedmiot. W ten 
sposób Tarski wprowadza definicję:

Zdanie jest prawdziwe, gdy jest spełnione przez wszystkie przedmioty, 
fałszywe zaś – w przeciwnym wypadku14.

Zdanie: ,,Władysław II i Bolesław IV Kędzierzawy są braćmi” jest spełnione 
przez każdy przedmiot, a zatem jest ono prawdziwe. Zdanie “Koń ma skrzydła” nie 
jest spełnione przez żaden przedmiot, a więc jest ono fałszywe.

Zaprezentowana tu próbka twórczości Tarskiego stanowi jedno z kluczowych 
zagadnień filozoficznych. To oczywiście tylko kropla w morzu dokonań tego 
wielkiego matematyka, logika i filozofa. 

Śmierć

Alfred Tarski umiera 26 października 1983 roku w hospicjum w Berkeley. 
Już kilka lat przed śmiercią zmaga się z dość poważnymi chorobami: zastoinową 
niewydolnością serca i rozedmą płuc. Nigdy nie prowadził higienicznego trybu 
życia: lubił alkohol, papierosy, bez umiaru zażywał leki pobudzające (czasem także 
narkotyki), pracował nad swoimi projektami we dnie i w nocy, nie oszczędzając się 
w żaden sposób. Choć regularne zajęcia uniwersyteckie zakończył w roku 1973,  
to jego ostatni wykład miał miejsce w roku 1978, podczas seminarium wydziałowego: 
niestety, zamiast przypomnieć kunszt intelektualny profesora, wykład ten obnażył 
tylko jego słabą już kondycję, mającą doprowadzić wkrótce do tego, co nieuniknione. 

Po śmierci odbyły się na jego cześć dwie uroczystości: jedna w Stanford, druga 
w Berkeley. Podobno umierając wyszeptał jeszcze kilka wersów z Heinego:

 
To taka bardzo stara

I wciąż tak świeża piosenka!
A komu się przydarzy,

Temu serce z bólu pęka.

Tarski doczekał się cennego epitafium: w głównym holu biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego jego posąg zajął miejsce na kolumnadzie, pośród postaci kilku 
innych wybitnych filozofów polskich wieku XX - Kazimierza Twardowskiego, 
14 Zob. A. Tarski, dz. cyt., s. 250.
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Jana Łukasiewicza i Stanisława Leśniewskiego. Przynajmniej w taki sposób Tarski 
stał się częścią Uniwersytetu, któremu nigdy nie było dane być promotorem jego 
naukowego potencjału.
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Łukasz Cięgotura
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Władysław Tatarkiewicz – człowiek dwudziestolecia

Artykuł ten będzie miał charakter popularnonaukowy ze szczególnym 
nastawieniem na termin „popularność”. Po pierwsze, nie jest możliwe ująć na 
kilku stronach i przedstawić całość dzieła, które wypracował profesor Władysław 
Tatarkiewicz. Po drugie, zadaniem artykułu jest „popularyzacja” osoby i dzieła, 
tak aby zaszczepić, dać niejako impuls, do zainteresowania się Władysławem 
Tatarkiewiczem. 

Na wstępie należy się wytłumaczyć z tytułu referatu. Pierwszy człon 
„Władysław Tatarkiewicz” jest oczywisty, to on będzie bohaterem tego artykułu. 
Drugi człon „człowiek dwudziestolecia” rodzi pewne wątpliwości, gdyż Władysław 
Tatarkiewicz długo jeszcze pracował po zakończeniu drugiej wojny światowej. Jak 
wskazuje we Wspomnieniach: „należałem do szczególnego pokolenia Polaków: 
urodzonych w mroku niewoli, którym w szkole nie wolno było między sobą mówić 
po polsku, ale – którzy doczekali się wolności”1. Dalej zaznacza: „moim okresem 
był ten, kiedy byłem już i jeszcze w pełni sił. W takim razie byłbym człowiekiem 
- międzywojennym. W tym okresie, który odczuwam jako centralny okres życia, 
był czas na wszystko: na pracę pedagogiczną, na podróże, na życie towarzyskie,  
na pisanie książek”2.

Jednak ta nazwa człowiek dwudziestolecia (czy jak wskazuje sam Tatarkiewicz 
człowiek - międzywojenny) nie ma na celu uwypuklić wyłącznie karencję czasową. 
Ona w swoim znaczeniu zakłada również kwestię – to trudne do wyrażenia – ale 
warto na to wskazać używając wyrażenia kolokwialnego - człowiek dwudziestolecia  
to człowiek z pewnego klimatu, to jest to “coś” za czym – wydaje się – wielu z nas 
tęskni, to pewien ethos. Człowiek dwudziestolecia może kojarzyć nam się z patriotą, 
rzetelnym pracownikiem, bohaterem, ale również człowiekiem o wysokiej kulturze 
osobistej, humanistą. 

Czy takim był Władysław Tatarkiewicz? Warto przyjrzeć się pokrótce jego 
osobie i dziełu i zasmakować w tym – jak było to nazwane powyżej – klimacie 
dwudziestolecia.

Władysław Tatarkiewicz urodził się 3 kwietnia 1886 r. w Warszawie, a zmarł  
4 kwietnia 1980 również w Warszawie. Pochodził z rodziny szlachecko-ziemiańskiej, 
o inteligenckiej i artystycznej tradycji. W roku 1896 rozpoczął edukację w gimnazjum 
filologicznym w Warszawie. Po egzaminie dojrzałości w 1903 roku studiował 
prawo na UW (1903-1905). W 1905 roku zostaje relegowany za udział w wiecu 
protestacyjnym młodzieży akademickiej domagającej się wprowadzenia języka 
1 T. i W. Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, Warszawa 1979, s. 156.
2 T. i W. Tatarkiewiczowie, dz. cyt., s. 157.
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polskiego jako języka wykładowego. Tatarkiewicz otrzymał od władz rosyjskich 
zakaz studiowania na terenie całego Imperium Rosyjskiego. Wyjechał z kraju, 
studiował antropologię i zoologię w Zurychu (1905), filozofię na uniwersytetach 
w Berlinie i Marburgu (1905-1910) oraz w Collège de France (1911-1912).  
W 1910 roku (na podstawie dysertacji Die Disposition der Aristotelischen Prinzipien), 
uzyskuje stopień doktora filozofii Uniwersytetu w Marburgu. W 1915 roku został 
powołany na jedną z dwóch katedr filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Habilituje się na podstawie rozprawy O bezwzględności i obiektywności dobra 
i zła na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, w 1919 roku. W latach 
1919-1921 kierował Katedrą Filozofii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
W tym miejscu warto nadmienić, że w 1920 roku wstępuje do wojska, aby wziąć 
udział w wojnie polsko – rosyjskiej: „Grozę nadciągającej wojny przeżyłem tylko 
w roku 1920. Przyszła nagle: byłem wtedy w Wilnie, beztrosko roiliśmy koleżeńską 
wycieczkę do Trok, gdy przyszła wiadomość, że należy niezwłocznie cofać się ku 
zachodowi. W Warszawie zgłosiłem się do wojska, zostałem skierowany do oddziału 
w Łodzi – i tam dowiedziałem się o zwycięstwie nad Wisłą”3.

W latach 1921-23 obejmuje Katedrę Estetyki i Najnowszej Historii Sztuki 
na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1923 roku bez przerwy do 1939 roku (później  
z przerwami do 1960) pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1940 
– 1944, podczas II wojny światowej, brał udział w tajnym nauczaniu. „Spotkania 
odbywały się co tydzień w poniedziałki i trwały aż do wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Mimo mało sprzyjających warunków, przy ciągłym zagrożeniu  
ze strony Niemców, organizowano habilitacje, obrony prac magisterskich, doktoratów. 
Jedna z habilitacji została przeprowadzona w mieszkaniu państwa Tatarkiewiczów 
w Warszawie. Była to habilitacja późniejszego znakomitego znawcy historii filozofii 
średniowiecznej i nowożytnej, profesora Stefana Swieżawskiego, który wspominał 
przemiłą atmosferę u państwa Tatarkiewiczów: ,,to było rzeczywiście wspaniałe –  
ta ich serdeczność i wspaniałe otoczenie”4.

Po wojnie wrócił do pracy na Uniwersytecie. Jednak w 1950 roku decyzją 
Ministerstwa Szkół Wyższych Władysław Tatarkiewicz traci prawo do wykładania 
na Uniwersytecie Warszawskim i zostaje skierowany na przymusowy urlop (płatny), 
corocznie przedłużany. W praktyce oznaczało to zawieszenie wykładów, seminariów 
i zakaz kontaktów z młodzieżą akademicką. Zakaz został cofnięty dopiero w 1957 
roku5.  

W latach 60. i 70. XX wieku prowadzi ożywioną działalność naukową  
i dydaktyczną. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych a także  
w Europie. Tatarkiewicz był członkiem siedemnastu towarzystw naukowych. Został 
wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami. Był doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Zakres badań Władysława Tatarkiewicza był bardzo rozległy i obejmował 
filozofię i historię filozofii, aksjologię, etykę i historię etyki, estetykę oraz historię 
sztuki i estetyki. Tatarkiewicza nie sposób sklasyfikować do konkretnego kierunku 
czy szkoły filozoficznej, choć czerpał z wielu tradycji. (Do grona jego nauczycieli 
należeli w Polsce L. Krzywicki, K. Twardowski, A. Mahburg, W. Weryho, w Berlinie 
G. Simmel, w Marburgu H.Cohen i P. Natorp, w Paryżu H. Bergson i P. Janet).

Władysław Tatarkiewicz bardzo rzetelnie podchodził do swojej pracy,  

3 Tamże, s. 164.
4 Zob. A. Książek, dz. cyt., s. 13.
5 Zob. Tamże, s. 14.
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do dzieł, które tworzył, starał się, aby każdą minutę wykorzystać jak najlepiej, jak 
najowocniej, na co wskazuje we Wspomnieniach: „Jestem człowiekiem, który lubi 
pracę: nie wiem, skąd mi się to wzięło, czy także z domu rodzinnego. Nie lubię 
siedzieć bezczynnie. Tego kwadransa, jaki nieraz upływa między powrotem do domu 
a posiłkiem czy przyjęciem gościa, nie mogę spędzić bez zajęcia, żartem mówię,  
że w te kwadranse napisałem moje książki, ale w tym żarcie jest odrobina prawdy”6. 

Dzieła Władysława Tatarkiewicza: O bezwzględności dobra (Warszawa 1919); 
Pięć studiów o Łazienkach Stanisława Augusta (Lwów 1925); Historia Filozofii  
(I-II, Lwów 1931, III Kraków 1950); O szczęściu (Kraków 1947); Skupienie  
i marzenia. Studia z zakresu estetyki (Kraków 1951); Historia estetyki (I-III, Wrocław 
1960-67); O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeźba (Warszawa 
1966); Między oświeceniem a mesjanizmem, w: Jakiej filozofii Polacy potrzebują, 
Warszawa 1970, VII-XXXII; Pisma zebrane (I-II, Warszawa 1971-72, I: Droga do 
filozofii i inne rozprawy filozoficzne, II: Droga przez estetykę); Dzieje sześciu pojęć 
(Warszawa 1975); O doskonałości (Warszawa 1976); Parerga (Warszawa 1978); 
Wspomnienia (z żoną Teresą, Warszawa 1979). Pośmiertnie wydano: O filozofii  
i sztuce (Warszawa 1986); Dobro i oczywistość. Pisma etyczne (Lublin 1989);  Pisma 
z etyki i teorii szczęścia (Wrocław 1992); Wybór pism estetycznych (Kraków 2004).

Jako filozof Tatarkiewicz opowiadał się za pluralizmem ontologicznym  
i epistemologicznym. Wedle jego filozofii, rzeczywistości nie da się sprowadzić do 
jednej zasady. Rzeczy są odrębne, choć powiązane ze sobą, „łącząc się ze sobą i łącząc 
wytwarzają nowe złożone rzeczy”, tworząc rzeczywistość na różnych poziomach 
i szczeblach. Rzeczywistość była dla niego wielopoziomowa i wielowarstwowa,  
a poznanie jej wymagało poznania wieloperspekywicznego. W poznaniu 
tym występuje różnorodność stanowisk, orientacji, opcji. Poznajemy różne 
aspekty rzeczywistości7. Pluralizm, różnorodność, wielość, wieloaspektowość, 
wielopostaciowość to zasadnicze terminy określające poglądy filozoficzne 
Tatarkiewicza, które stanowiły punkt wyjścia dla pluralizmu historycznego  
i estetycznego. We Wspomnieniach pisze: „Długo też miałem poczucie (tym bardziej 
wątpliwe), że moja sytuacja i los są powszechne; długo zaskakiwało mię, widziałem, 
że inni ludzie nie tylko mają odmienne warunki, ale sami są odmienni. Ale w końcu 
doszedłem do filozofii właśnie pluralistycznej, do przekonania o wielorakości świata, 
ludzi, wartości”8. 

Ważnymi cechami charakteryzującymi twórczość Tatarkiewicza była dbałość 
o precyzję języka tj. porządkowanie i ustalanie pojęć, które są nieokreślone  
i niejasne oraz historyzm, którego źródła tkwiły w upodobaniu różnorodności  
i wielorakości. Ten element dbałości o precyzję języka wskazuje na wpływ szkoły 
lwowsko – warszawskiej a przede wszystkim na samego założyciela Kazimierza 
Twardowskiego, którego Tatarkiewicz był uczniem.

Dla Tatarkiewicza historyka (filozofii, estetyki), różne systemy filozoficzne, 
estetyczne występują jako dopełniające i uzupełniające się obrazy tej samej 
różnorodnej rzeczywistości.

Z zakresu aksjologii i etyki Tatarkiewicz koncentrował swoje badania na 
teorii wartości i wartościowania oraz na teorii szczęścia, którą wyłożył w pracy 
„O szczęściu”. Warto w tym miejscu wspomnieć o okolicznościach powstania tej 
książki. W przedmowie do wydania pierwszego i drugiego książki O szczęściu 

6 T. i W. Tatarkiewiczowie, dz. cyt., s. 159.
7 Zob. A. Książek, dz. cyt., s. 16.
8 T. i W. Tatarkiewiczowie, dz. cyt., s. 119.
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Władysław Tatarkiewicz pisze: „Powstawała to książka w znacznej części podczas 
wojny w latach 1939-1943. Wydać się może dziwne, że praca o szczęściu pisana 
była w czasach, gdy ludzi spotykały największe nieszczęścia. A jednak jest to 
zrozumiałe: „bo w nieszczęściu więcej się o szczęściu myśli niż w nieszczęściu.  
I łatwiej znosi się złą rzeczywistość, gdy się od niej myślą do lepszej odbiega”9. Dalej 
pisze: „Podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku zdołałem zabrać 
rękopis z podpalonego domu. W drodze do pruszkowskiego obozu odebrał mi go 
oficer niemiecki, zrewidowawszy walizkę. <Praca naukowa? To już niepotrzebne – 
krzyczał – nie ma już polskiej kultury>. I rzucił rękopis do rynsztoka. Zaryzykowałem 
i podniosłem – w ten sposób praca się uratowała”10. W teorii szczęścia wyróżnił 
cztery zasadnicze rozumienia szczęścia: 1) jako powodzenie (pomyślne wydarzenie), 
2) jako intensywna radość (stan upojenia, błogość, radość), 3) jako największa ilość 
dóbr dostępna człowiekowi (eudajmonia), 4) jako zadowolenie z życia (szczęście 
sensu stricto). Wyróżnił typologię wartości (wartości własne i pochodne oraz wartości 
właściwe tylko ludziom i właściwe tylko rzeczom) oraz sądów wartościujących w etyce 
(sąd o dobru odróżnił od sądów o słuszności, szlachetności i zasłudze), wyodrębnił 
dwie grupy teorii o wartościach: maksymalistyczną – głoszącą obiektywność  
i bezwzględność wartości, i minimalistyczną – charakteryzującą się subiektywizmem, 
relatywizmem, socjologizmem, historyzmem, konwencjonalizmem, sceptycyzmem 
oraz nominalizmem. W teorii wartości etycznych opowiadał się za obiektywizmem  
i absolutyzmem, w przypadku wartości estetycznych stał na stanowisku relacjonizmu, 
które było pośrednie między obiektywizmem a subiektywizmem.

W estetyce, która jak sam podkreślał była jego przeznaczeniem naukowym 
bronił pluralizmu estetycznego, wielorakości forma artystycznych i wartości 
estetycznych. Wprowadził rozróżnienie: Na pojęcie piękna w szerszym sensie  
z jednej strony – to wszystko, czego słuchamy, co oglądamy, co wyobrażamy sobie 
z upodobaniem, uznaniem. Będzie to wdzięk subtelność, wzniosłość, malowniczość 
ozdobność, ładność, które są odmianami piękna, jednego piękna; Oraz na pojęcie 
piękna w węższym sensie z drugiej strony – jest to piękno formy, czyli piękno układu 
myśli oraz piękno tego, co bezpośrednio dane zmysłom. 

Swoje analizy skupił przede wszystkim na historii estetyki pisząc trzytomową 
Historię Estetyki, warto nadmienić, że to najbardziej znane dzieło Tatarkiewicza 
poza granicami kraju, tłumaczone m. in. na język angielski, francuski, rosyjski, 
słowacki, włoski, niemiecki, hiszpański, rumuński, chiński, hinduski.

Poglądy, które zostały przedstawione powyżej są tylko namiastką twórczości 
profesora Tatarkiewicza. Na tych kilku stronach zostały wskazane kierunki jego 
zasadniczych prac jak i została zaprezentowana osoba samego profesora – człowieka 
dwudziestolecia – jak to zaznaczono w tytule i we wstępie tego artykułu. 

Człowieka, który kochał swoją ojczyznę i nie bał się poświęcić za nią życia oraz 
trwał w niej mimo różnorakich nieprzychylnych sytuacji. Człowieka, który rzetelnie 
pracował, nie przelewając przez palce czasu, który został mu powierzony. Człowieka, 
który inspirował i inspiruje kolejne pokolenia Polaków swoją ogromną twórczością. 
Człowieka, który był gwarancją kultury umysłowej i osobistej, gwarancją elegancji 
i estetycznego smaku.

Władysław Tatarkiewicz – Człowiek dwudziestolecia, tego złotego i najbardziej 
znamienitego okresu w Polsce XX wieku.

9 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1979, s. 10.
10 Tamże.



ks. Krzysztof Szebla
Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego

Lwów-Brzuchowice

Prof. Adolf Chybiński (1880 – 1952) – inicjator polskiej 
muzykologii – w świetle materiałów źródłowych  

Lwowskiego Archiwum Obwodowego

Mówiąc o życiu naukowym Lwowa w okresie między I a II wojną światową, 
nie sposób pominąć dramatycznych początków, w jakich rodziła się niepodległa 
Polska na tych właśnie terenach. Nie tylko bowiem zawierucha wojenna odcisnęła 
piętno na kulturze stolicy Małopolski Wschodniej (Galicji). Również wydarzenia, 
które bezpośrednio po niej nastąpiły odegrały ważną rolę. Wszyscy znają bohaterską 
obronę Lwowa w kampanii bolszewickiej 1920 roku. Jednak niewielu zna historię 
poprzedzającą akt proklamacji niepodległej Rzeczpospolitej. Chodzi o wojnę 
ukraińsko – polską rozpoczętą zajęciem Lwowa 1 listopada 1918 roku przez 
oddziały ukraińskie, a trwającą do połowy maja 1919 roku1. Niewątpliwie straty 
personalne w świecie nauki spowodowane owymi konfliktami zbrojnymi wpłynęły 
na intelektualny profil miasta Lwowa w odrodzonej już Polsce.

Powojenny Lwów, zniszczony i wyczerpany walkami stał się symbolem 
niezłomnej wierności II Rzeczpospolitej. Dwa lata po odzyskaniu niepodległości, 
11 XI 1920 roku, w uznaniu zasług dla kraju marszałek Józef Piłsudski odznaczył 
miasto krzyżem Virtuti Militari. Jednak w nowoodrodzonej ojczyźnie Lwów utracił 
swoją pozycję miasta stołecznego i stał się tylko stolicą województwa lwowskiego 
– jednego z trzech, na jakie podzielono dawną Małopolskę Wschodnią. W związku  
z tym wielu wybitnych Lwowian przeniosło się do innych polskich miast – Poznania, 
Krakowa, czy stołecznej Warszawy. Tam swoją wiedzą i umiejętnościami pomagali 
oni w budowaniu zrębów odradzającego się państwa2.

Pomimo odpływu części elit intelektualnych, Lwów okresu dwudziestolecia 
międzywojennego pozostał jednym z najważniejszych miast kraju. Jedynie 
Warszawa i Łódź wyprzedzały go pod względem ilości mieszkańców. Lwów pozostał 
też wielkim i ważnym ośrodkiem nauki i kultury, siedzibą kilku wyższych uczelni  
i zakładów naukowych oraz licznych instytucji kulturalnych. Lwowski uniwersytet, 
od uchwały rządu RP z 22 XI 1919 r. noszący imię króla Jana Kazimierza, należał 
do czołowych uczelni w kraju, podobnie jak Politechnika Lwowska. Zapleczem 
intelektualnym tychże uczelni był Narodowy Zakład im. Ossolińskich – Ossolineum. 
Światową sławę zdobyła tzw. Lwowska Szkoła Matematyczna, którą tworzyli 

1 J. Wołczański, Kościół rzymsko – katolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko – polskiej 1918 – 1919, 
t. I-II, Lwów-Kraków 2012.
2 G. Rąkowski, Lwów. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część IV, Pruszków 2008, s. 40.
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uczeni tej miary co Stefan Banach, Wacław Sierpiński, Hugo Steinhaus, Stanisława 
Mazur, Władysław Orlicz czy Stanisław Ulam. Nie mniej znana była Lwowska 
Szkoła Filozoficzna (znana też pod nazwą Szkoły Lwowsko – Warszawskiej), 
reprezentowana przez Kazimierza Twardowskiego, Kazimierza Ajdukiewicza, 
Tadeusza Kotarbińskiego i Romana Ingardena. Działała tu również Lwowska Szkoła 
Historyczna (Ksawery Liske, Wojciech Kętrzyński, Tadeusz Wojciechowski, Ludwik 
Finkel, Oswald Balzer, Szymon Askenazy) czy Lwowska Szkoła Antropologiczna 
(Jan Czekanowski). Również inne dziedziny nauki miały swoich wybitnych 
przedstawicieli w lwowskim środowisku. Działali tu: filolog Juliusz Kleiner, geograf 
Eugeniusz Romer, bakteriolog Rudolf Weigel, biochemik Jakub Parnas, historycy 
sztuki Mieczysław Gębarowicz i Tadeusz Mańkowski oraz historycy Aleksander 
Czołowski i Bogdan Janusz3.

Tak przedstawiają się osiągnięcia i intelektualny profil Lwowa okresu 
międzywojennego. Niemniej chlubnie wpisują się w ten indeks zasługi Zakładu 
Muzykologii lwowskiego uniwersytetu. W ubiegłym roku (2012) minęła setna 
rocznica zainicjowania badań muzykologicznych w zorganizowanej jednostce 
naukowej na tejże uczelni. Początkami swymi wybiega ona więc kilka lat wstecz, 
zanim powstało niepodległe państwo polskie, które jest przedmiotem refleksji 
niniejszej konferencji. Jednak doniosłości tego wydarzenia nie sposób pominąć. 
Cofnięcie fabuły obecnego referatu o te kilka lat może usprawiedliwiać fakt, że jego 
inicjator był do końca – do wybuchu II wojny światowej, nierozerwalnie związany 
z Uniwersytetem Jana Kazimierza, a więc przez cały okres dwudziestolecia 
międzywojennego.

Adolfa Chybińskiego „droga do Lwowa”

Założycielem lwowskiej muzykologii był więc dr Adolf Chybiński, absolwent 
Uniwersytetu w Monachium. Kim był inicjator badań nad muzyką, szczególnie 
polską?

Adolf  Eustachy Chybiński urodził się w Krakowie, 29 kwietnia 1880 roku. 
Był synem również Adolfa – rękodzielnika i właściciela magazynu obuwia – i Marii  
z domu Górskiej. W mieście Kraka pobierał pierwsze nauki i ukończył gimnazjum 
im. Jana Sobieskiego w 1898 roku. Jako uczeń szkoły im. Larischa, którą ukończył 
w 1890 roku, pobierał lekcje gry na fortepianie najpierw u Jana Ostrowskiego  
i Antoniego Szybalskiego, później u Alfonsa Szczerbińskiego – absolwenta berlińskiej 
akademii muzycznej. To on właśnie jako pierwszy wprowadzał go w zasady muzyki 
i teorię muzyczną. jego nauczycielem gry na fortepianie w latach gimnazjalnych był 
Jan Drozdowski, profesor konserwatorium krakowskiego, człowiek wszechstronnie 
wykształcony, inteligentny i postępowy w swych poglądach. Dzięki niemu właśnie 
młody Chybiński zaczął także interesować się muzykologią, poznał wiele książek 
dotyczących historii i teorii muzyki4.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1898 roku podjął on, na życzenie ojca, studia 
w krakowskiej wszechnicy w zakresie filologii klasycznej u prof. Morawskiego 
i Sternbacha oraz germanistyki u prof. Creizenacha. Stałe i pogłębiające się 
zainteresowania literaturą muzyczną w znacznym stopniu przeszkodziły jednak 
biegowi tych studiów. Chybiński rozczytywał się bowiem w Musik – Lexikon Hugo 
3 Tamże, s. 41.
4 Troski i spory muzykologii polskiej 1905-1926. Korespondencja między Adolfem Chybińskim i Zdzisławem Jachimeckim,  
opr. K. Winowicz, Kraków 1983, s. 9.
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Riemanna. Pod jego wpływem napisał swą pierwszą pracę muzykologiczną Słownik 
muzyków, która jednak z powodu trudności wydawniczych nigdy nie ukazała się 
drukiem5. 

W roku akademickim 1901/02 został wysłany przez ojca na studia germanistyczne 
do Monachium. Posłuszny woli ojca słuchał tam wprawdzie wykładów słynnych 
filologów, ale głównie pracował na seminarium muzykologicznym Adolfa 
Sandbergera. Jednocześnie pochłonęło go całkowicie życie muzyczne Monachium, 
które wówczas było ośrodkiem wagneryzmu i kierunku młodoniemieckiego  
z Ryszardem Straussem na czele. Po roku wrócił do Krakowa. Jednakże już w 1904 r. 
zdecydował się wrócić do stolicy Bawarii, by kontynuować studia muzykologiczne. 
Przed wyjazdem, 6 października 1904 ożenił się z Marią Gawełkiewicz, którą poznał 
w Monachium jeszcze w 1902 roku. Tak więc w latach 1904 – 1908 kontynuował 
Chybiński swoje studia. Były to lata gruntownych badań, opanowania metod pracy 
naukowej i poznawania wielu dziel symfonicznych w znakomitych wykonaniach. 
Jednocześnie prowadził samodzielną pracę badawczą, której owocem stały się coraz 
częściej publikowane rozprawy i współpraca ze specjalistycznymi czasopismami 
polskimi i niemieckimi6.

Swój pobyt i studia w Monachium uwieńczył w 1908 roku obroną doktoratu. 
Tytuł  przedłożonej dysertacji brzmiał: Beiträge zur Geschichte des Taktschlagens 
(wyd. w Lipsku 1912). Przez cztery kolejne lata przebywał w Krakowie, często 
jednak wyjeżdżając do Monachium. Kraków stał się dla niego terenem intensywnej 
kwerendy w tamtejszych archiwach. Był to czas gromadzenia materiałów do historii 
muzyki polskiej. Dzięki tym poszukiwaniom powstała praca pt. Teoria mensuralna 
w literaturze muzycznej XVI wieku, opublikowana przez PAU w 1911 roku. To na 
jej podstawie otrzymał Chybiński w 1912 roku habilitację i stanowisko docenta 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Niebawem doprowadził tam  
do powstania Zakładu Muzykologii z planowo zorganizowaną pracą dydaktyczną7.

Kierownik Zakładu Muzykologii c.k. UL – UJK

Inicjatorem jednak utworzenia muzykologii we Lwowie był kierownik Katedry 
Historii Sztuki, badacz renesansu prof. Jan Bołoz – Antoniewicz8. To on w swych 
listach pisanych w 1912 r. prosił Chybińskiego o jak najszybszy przyjazd do 
stolicy Galicji. Przebywający wówczas w Monachium adresat jego korespondencji,  
otrzymał także w tym czasie list od dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Lwowskiego, prof. Wilhelma Bruchnalskiego. Złożył on młodemu doktorowi, 
pracującemu nad zakończeniem pracy habilitacyjnej, propozycję natychmiastowego 
objęcia, wspomnianej wyżej, posady docenta i kierownika Zakładu Muzykologicznego  
w ramach tegoż fakultetu9.

O związanych z tym faktem procedurach wstępnych dowiadujemy się  
z materiałów zgromadzonych w Państwowym Archiwum Lwowskiego Obwody 
(Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti). W protokole z XIII posiedzenia 
Kolegium profesorów Wydziału filozoficznego c.k. Uniwersytetu lwowskiego 

5 Tamże, s. 9-10.
6 Tamże, s. 10.
7 Tamże, s. 10-11.
8 L. Finkel, S. Starzyński, Historia Uniwersytetu Lwowskiego, cz. 2, Lwów 1894, s. 282-284.
9 Troski i spory muzykologii…, dz. cyt., s. 11; patrz także: Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum 
Adolfa Chybińskiego. bsygn., Pamiętnik z lat 1880-1944 i dziennik z lat 1944-1945 Adolfa Chybińskiego, s. 92-93.
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z dnia 12 czerwca 1912 r. odbytym „z powodu wykładu próbnego dra Adolfa 
Chybińskiego” pod przewodnictwem prof. dra Mścisława Wartenberga czytamy: 
„P. Dr Adolf Chybiński wygłasza próbny wykład pod tytułem: „Linia rozwojowa 
muzyki polskiej w XVI stuleciu”. Prof. Bołoz Antoniewicz wnosi o uznanie 
wykładu habilitacyjnego za odpowiedni i przesłanie venia legendi ministerstwu 
do zatwierdzenia”. Obok widnieje notka: „Uchwalono jednogłośnie” i konkluzja:  
„Na tem posiedzenie zamknięto i protokół podpisano”10. W archiwum tym 
znajdujemy też list Chybińskiego, w charakterystycznym jak na tamte czasy tonie, 
uprzedzający owe procedury habilitacyjne: „Do Świetnego Wydziału Filozoficznego 
c. k. Uniwersytetu we Lwowie. Podpisany ma zaszczyt prosić najuprzejmiej świetny 
Wydział filozoficzny c. k. Uniwersytetu we Lwowie o łaskawe pozwolenie odbycia 
habilitacyi na tymże c. k. Uniwersytecie w zakresie historii i teorii muzyki. Uniżoną 
ową prośbę uzasadnia podpisany załącznikami: a) Metryka chrztu (29 marca 1880), 
b) świadectwo dojrzałości (1898), c) dyplom doktorski (1908), d) Curriculum 
vitae, e) Zbiór prac naukowych, f) tematy i plany ogólne zw. wykładów. Jako pracę 
habilitacyjną przeznacza podpisany „Teorię mensuralną w muzycznej literaturze 
polskiej pierwszej połowy XVI-go wieku” (1911). Z największym szacunkiem 
i czcią. Adolf Chybiński”11. Uwieńczeniem zabiegów było posiedzenie Rady 
Wydziału Filozoficznego w dniu 18 czerwca 1912 r. odbytym „z powodu kolokwium 
habilitacyjnego p. Dra Adolfa Chybińskiego”. W protokole czytamy: „Kolokwium 
habilitacyjne odbyło się w obecności wydelegowanego przez c. k. Ministerstwo W. 
i O. Prof. Dra Adlera z Wiednia. Prof. Adler zadał kandydatowi następujące pytania: 
1. Liegt in der Titeln der in der Habilitationsschrift behandelten 3 teoretischen 
Schriften /musica figurate, mensurata und utriusque musica/ eine Gegenüberstellung 
der in ihrer Zeit ausgeübten Kunstarten und wie wäre sie kennzeichnen? 2. Die Kunst 
der Variation in organischer und individualistischer Beziehung. Prof. Adler wnosi, 
ażeby kolokwium uznać za odpowiednie i dopuścić kandydata do dalszych stadyów 
(?) w habilitacyi. (Przyjęto jednomyślnie). Kandydat przedstawia następujące 
tematy do wykładu próbnego: 1. Linia rozwojowa muzyki polskiej w XVI stuleciu; 
2. Symfonia do czasów Haydna; 3. Chopin w pierwszej epoce swojej twórczości. 
(Wybrano temat pierwszy). Na tem kolokwium ukończono i protokół zamknięto”12. 

Zatrudnienie Adolfa Chybińskiego, jako docenta na „c. k. Uniwersytecie 
lwowskim”, zapoczątkowało działalność późniejszego Zakładu Muzykologii, 
formalnie istniejącego do 1939 r. Zaledwie czternaście lat wcześniej powstał  
w stołecznym Wiedniu Instytut Historii Muzyki. Zdzisław Jachimecki w 1911 r. 
powołał do istnienia Seminarium Historii i teorii Muzyki na krakowskim UJ. Jednakże 
„muzykologia” ta przez dłuższy czas, bo aż do I wojny światowej, borykała się  
z problemami lokalowymi. Dlatego też lwowski ośrodek stał się formalnie trzecim 
w Cesarstwie Austro – Węgierskim , obok Wiednia i Pragi, miejscem działalności 
zorganizowanego zakładu badań muzykologicznych. Początkowo jego siedzibą 
był parter kamienicy przy ul. Długosza 27 (dziś Cyryla i Metodego). Wyposażenie 
obejmowało fortepian – nowy, sprowadzony z Wiednia. W związku z prowadzeniem 
zajęć kierownik zakładu wystosował prośbę: „Uwaga, wszelkie wykłady i ćwiczenia 
będą ilustrowane przykładami muzycznymi, dlatego skierowana jest prośba do 
studentek i studentów, którzy grają na fortepianie, skrzypcach, itp. o zgłoszenie się 

10 Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti (dalej: DALO), fond 26, opis 5, sprawa 2014, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, 
t. 1, k. 60.
11 Tamże, k. 68.
12 Tamże, k. 72.
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do wykładowcy”13.
 Uchwałą z dnia 29 października 1919 r. Naczelnik Państwa mianował dra Adolfa 

Chybińskiego profesorem nadzwyczajnym teorii i historii muzyki na Wydziale 
filozoficznym Uniwersytetu lwowskiego, z ważnością od 1 października tegoż roku. 
W jego teczce personalnej czytamy w związku z tym: „Mam zaszczyt zawiadomić 
Pana o powyższej nominacji i wezwać Pana do bezzwłocznego złożenia przysięgi 
służbowej w ręce Generalnego Delegata Rządu we Lwowie, oraz do porozumienia 
się z Dziekanatem Wydziału filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego co do 
rozpoczęcia pełnienia obowiązków nauczycielskich. Obowiązki te będą polegały na 
odbywaniu wykładów i ćwiczeń z zakresu wymienionych przedmiotów w liczbie 
godzin określonej obowiązującymi przepisami nie mniej jednak niż 5 godzin 
wykładów tygodniowo. Równocześnie otrzymuje Namiestnictwo Galicyjskie we 
Lwowie polecenie asygnowania należnych Panu poborów z dniem 1 października 
1919 r. według – norm tymczasowych, ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 10 marca 1919 r., a mianowicie: 700 /siedemset/ marek płaci i 200 /dwieście/ Marek 
dodatku ekonomicznego miesięcznie. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego Jan Łukasiewicz”14. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. polepszyły się jednocześnie 
warunki lokalowe lwowskiej wszechnicy. Mieszczący się pierwotnie przy  
ul. Św. Mikołaja (dziś ul. Gruszewskoho) główny gmach uniwersytetu przeniósł 
się do reprezentacyjnego gmachu dawnego Sejmu Krajowego Galicji15. W związku  
z tym kierownik Zakładu Muzykologii zwrócił się do władz uczelni o nowe locum:  
„Do JWPana Dziekana Wydziału filozoficznego. Ze względu na brak lokalu dla 
Zakładu Muzykologicznego nie mogę w b. trymestrze prowadzić ćwiczeń, z wyjątkiem 
jednogodzinnego ćwiczenia dla początkujących pt. Wstęp do muzykologii środa 
6-7 jednakowoż tylko pod tym warunkiem, jeśli otrzymam w gmachu sejmowym 
w tym dniu i w tej godzinie do rozporządzenia salę. Są to jedyne ćwiczenia, które 
mogę prowadzić bez użycia fortepianu. Natomiast zarówno inne ćwiczenia, jak  
i wykład zapowiedziany, a mający łączność z wykładami przyszłorocznymi tak 
długo nie są możliwe do uruchomienia jak długo studyum muzykologiczne nie 
będzie posiadało lokalu z fortepianem, jako instrumentem niezbędnym. Celem 
częściowego uruchomienia ćwiczeń upraszam o udzielenie mi od 1 grudnia br. 
począwszy sali w Gmachu sejmowym. Wreszcie zwracam uwagę na to, że słuchacze 
zaproszeni na moje wykłady i ćwiczenia nie otrzymują ani „nomen”, ani „testy”, 
jako z nieodbytych a temsamem tracą trymestr. Z tego powodu też trzech słuchaczy 
nie chcąc ryzykować straty przeniosło się na inny uniwersytet, nie jestem zaś pewny, 
inni nie postąpią podobnie. Prof. Adolf Chybiński”16. Prośba, jak wskazuje odręczna 
notka na dole podania („sprawa załatwiona”) została rozpatrzona pozytywnie  
i Zakład Muzykologii przeniósł się na ul. Mickiewicza 5, w kompleksie budynków 
dawnego Sejmu Galicyjskiego.

Naukowe osiągnięcia prof. Chybińskiego musiały być znaczne skoro już  
w czerwcu następnego, 1921 roku (decyzja z datą 14 czerwca), został mianowany 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego profesorem 
zwyczajnym uniwersytetu lwowskiego, otrzymując jednocześnie stałą dotację. 
Do jego obowiązków zaliczało się „prowadzenie badań naukowych, odbywanie 

13 M. Piekarski, W 100-lecie założenia we Lwowie Zakładu Muzykologii, Kurier Galicyjski, nr 19 (167) 2012 r., s. 22.
14 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 2, k. 9.
15 M. Piekarski, W 100-lecie założenia we Lwowie…, art. cyt., s. 22.
16 Tamże, k. 15.
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wykładów i ćwiczeń z muzykologii w zakresie potrzeb nauczania… kierownictwo 
zakładu muzykologicznego oraz w ogóle sprawowanie wszelkich czynności 
akademickich”17. Nominowany musiał złożyć przysięgę, której treść znajdujemy 
w dokumentach: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że na powierzonem 
mi stanowisku nauczycielskiem przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze 
wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej 
Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę; wszystkich obywateli kraju w równem 
mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu 
spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, 
a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż”18. Własnoręczny 
podpis świadczy o wykonaniu zalecenia ministerstwa i uczelni.

W materiałach znajdujących się w Archiwum Obwodowym znajdujemy 
uchwałę Rady Wydziału teologicznego UJK z 7 grudnia 1923 r. zlecającą prof. 
Chybińskiemu wykłady „o chorale, z szczególnem uwzględnieniem Motu proprio 
Piusa X”19. Wykłady miały się odbywać w II trymestrze w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo. Warto wspomnieć tu, że w międzywojennym szkolnictwie 
rok akademicki był podzielony na trzy jednostki – trymestry. W dokumentach 
Chybińskiego znajdujemy pismo z datą 14 lipca 1933 r., mówiące o próbach zmiany 
na semestry, jednak niezrealizowanych, stąd piszący prosi o możliwość organizacji 
zajęć według systemu trymestralnego20. Warto też wspomnieć, że wykłady z chorału 
gregoriańskiego kierowane do studentów Wydziału Teologicznego, dotyczyły 
kleryków Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie.

Wykłady te prowadził również w I i II trymestrze roku akademickiego 
1924/192521. Niestety z wykładów tych musiał zrezygnować, ponieważ, jak 
pisze w uzasadnieniu, „w ostatnich czasach wziąłem na siebie bardzo ciężkie  
i odpowiedzialne zadanie wydania dawnej muzyki polskiej, w pierwszym rzędzie 
kościelnej. Zadanie to nie pozwala mi na jakiekolwiek inne zajęcia, tak iż porzucam 
niestety wszelkie zajęcia poboczne w konserwatorium i w stowarzyszeniach, 
ograniczając się do pracy w Zakładzie Muzykologicznym i do najniezbędniejszej 
ilości godzin wykładów na Wydziale Humanistycznym”22. Ubolewa nad tym 
faktem stwierdza, że wykłady z chorału „niewątpliwie powinny stać na bardzo 
wysokiej wyżynie”. Dziekana Wydziału Teologicznego przekonywał, iż „nigdy nie 
opuszczałbym możności wykładania o muzyce kościelnej kapłanom polskim, celem 
podniesienia i uświadomienia ich co do ogromnej wagi chorału gregorjańskiego 
i muzyki kościelnej w łączności najściślejszej z liturgją”23. Jednocześnie jako 
następcę rekomendował ks. Hieronima Feichta CM, „który zarówno teorią i historią 
jak i praktyką tak chorału gregorjańskiego, jak i muzyki kościelnej w ogóle włada 
w sposób budzący wszelki respekt, ponieważ tak bardzo wielkie rezultaty osiągnął 
zarówno podziwu godną pracowitością jak i talentem i naukowym i artystycznym. 
Wielka sumienność w pracy  i wielki szacunek, jakim X. Dr. Feicht cieszy się  
w świecie naukowym, pozwalają mi z całym spokojem o dobro wykładów i ćwiczeń 
na Wydziale Teologicznym wskazać na Niego jako na najodpowiedniejszego do tych 

17 Tamże, k. 16.
18 Tamże, k. 14.
19 Tamże, k. 25.
20 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2014, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 1, k. 228.
21 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 2, k. 35.
22 Tamże, k. 41.
23 Tamże.
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zadań”24. Warto wspomnieć, ze ten sam ks. dr Feicht założył w 1956 r. na KUL 
Katedrę Chorału Gregoriańskiego, która dała podwaliny dzisiejszemu Instytutowi 
Muzykologicznemu.

Po wyodrębnieniu się z Wydziału filozoficznego samodzielnego Wydziału 
humanistycznego, Zakład muzykologii automatycznie stał się częścią nowej 
jednostki. Adolf Chybiński został w związku z tym, wnioskiem z dnia 25 stycznia 
1925 r. (rozporządzenie MWRiOP 17 II 1925), mianowany profesorem zwyczajnym 
muzykologii na nowym wydziale. Tym razem nominację przyznał nie Naczelnik 
Państwa, lecz Prezydent Rzeczypospolitej25.

Został też wciągnięty w urzędowe życie uniwersytetu, pełniąc w nim funkcję 
dziekana Wydziału humanistycznego (1928)26, prodziekana (1929 – 31) oraz 
przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej tego wydziału (1929 – 32)27. W tym 
samym okresie był przewodniczącym Komisji Opiniodawczej Ustroju Szkolnictwa 
Muzycznego przy Departamencie Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego28. 

Poza licznymi obowiązkami dydaktycznymi pracował stale naukowo, 
kontynuując badania nad rozwojem dawnej muzyki polskiej. Z tego względu często 
prosił o urlop w celach badawczych. W czasie tychże urlopów realizował pracę 
dla Polskiej Akademii Umiejętności29; pracował nad materiałami etnograficznymi  
w Muzeum Chałubińskiego w Zakopanem30; mimo wyboru na Dziekana WH prosił 
o urlop celem ukończenia prac badawczych i inwentaryzacji zabytków muzycznych, 
zleconych przez MWRiOP31; dwukrotnie prosił o urlop, chcąc dokończyć 
monumentalne dzieło o Mieczysławie Karłowiczu (w 193732 i 193833). Czasem 
powody były pozanaukowe, jak „bóle reumatyczne i zaziębienie”34, „zaziębienie  
i zachrypnięcie”35 czy trwające leczenie dentystyczne, o czym czytamy: „Mam 
zaszczyt i konieczność prosić Magnifiscencję o udzielenie mi urlopu od dnia 28 
kwietnia do dn. 11 maja b.r., a to z powodów następujących: 1. Przechodzę obecnie 
leczenie dentystyczne, jeszcze nie ukończone i wymagające rekonwalescencji 
conajmniej tygodniowej, abym był zdolny do wykładania i prowadzenia ćwiczeń”36. 
Ale i tu nie tracił czasu, bo: „2. dla ukończenia swych badań archiwalnych w Krakowie, 
potrzebnych do terminowej pracy, widzę konieczność wyjazdu do Krakowa, właśnie 
celem wykorzystania czasu rekonwalescencji dla pracy naukowej”37. 

 W tym czasie współpracował z licznymi czasopismami muzycznymi w Polsce, 
pisząc artykuły do „Wiadomości Muzycznych”, „Przeglądu Muzycznego”, „Muzyki 

24 Tamże; w dokumencie datowanym na 12 maja 1925 czytamy: „Rada Wydziałowa postanowiła jednomyślnie przyjąć z żalem 
do wiadomości, że  JW Pan Profesor nie może się nadal podjąć wykładów muzykologji  na naszym Wydziale i uchwaliła przesłać 
JWPanu najserdeczniejsze podziękowanie i uznanie za jego gorliwą i owocną pracę dla słuchaczów teologii”. DALO, fond 26, opis 
5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 2, k. 43.
25 Tamże, k. 40; k. 50.
26 Czytamy o tym m.in. w piśmie MWRiOP z 6.10. 1928 r., w którym prosi ono Rektora UJK o zwolnienie Dziekana Chybińskiego 
z jego obowiązków  w dniach 18-22 października w związku z działalnością Komisji Opiniodawczej tegoż Ministerstwa. DALO, 
fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, k. 55.
27 Tamże, k. 103.
28 Tamże, k. 101.
29 Od 6 do 21 października 1924 r. Tamże, k. 36.
30 Od 1 do 14 października 1922 r. Tamże, k. 20.
31 „Cztery tygodnie” licząc od 15. 11. 1928 r. Tamże, k. 56.
32 Od 26. 04 do 26. 05. Tamże, k. 82.
33 Od 26. 04 do 25. 05. Tamże, k. 84.
34 Tamże, k. 59.
35 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2014, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 1, k. 231.
36 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, k. 53.
37 Tamże.
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Kościelnej”, „Kwartalnika Muzycznego” i in. Od roku 1928 współpracował  
ze Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Muzyki i z Towarzystwem Wydawniczym 
Dawnej Muzyki Polskiej38, będąc jednocześnie (1928-33) redaktorem „Kwartalnika 
Muzycznego”39, a następnie w latach 1935 – 36 redaktorem „Polskiego Rocznika 
Muzykologicznego”. Oba periodyki przyniosły wiele cennych publikacji różnych 
autorów. Był także członkiem komitetu redakcyjnego „Muzyki Polskiej” w latach 
1934 – 3640.

Wielostronna działalność Adolfa Chybińskiego rychło zwróciła uwagę 
szerokich kół naukowych. W 1929 roku Polska Akademia Umiejętności powołała go 
na swego członka41, a uznaniem zasług było odznaczenie Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości (pismo rektoratu UJK z dnia 20. 03. 1929 r.)42 oraz 
Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta (dekret Prezydenta RP  
z 27. 11. 1929r.)43.

Konkluzja

W tym miejscu lwowskie źródła historyczne się kończą. Po wojnie Profesor 
Adolf Chybiński wyjechał do Poznania, gdzie aktywnie pracował w tamtejszym 
uniwersytecie, prowadząc dalej badania nad polską twórczością muzyczną. Zmarł 
31 października 1952 r., po długiej chorobie, wyczerpany licznymi obowiązkami. 

Działalność dydaktyczna Chybińskiego, tak we Lwowie jak i w Poznaniu, 
przyczyniła się nie tylko do wykształcenia profilu i zakresu studiów muzykologicznych 
na uniwersytetach, w których kierował tą specjalnością, ale zdobyła sobie uznanie 
władz i szacunek wielu wychowanków. Wykształcił szereg wybitnych muzykologów 
– naukowców znanych nie tylko w Polsce. Należą do nich między innymi: Józef 
Chomiński, ks. Hieronim Feicht CM, Zofia Lissa, Maria Szczepańska, Stefania 
Łobaczewska44. 

Zgromadzone w Państwowym Archiwum Lwowskiego Obwodu materiały 
źródłowe dają tylko „urzędowy” wycinek działalności Profesora Adolfa Chybińskiego. 
Pokazują go jako człowieka ambitnego, dążącego do określonego celu, jakim była 
godna działalność założonego Zakładu Muzykologii na Uniwersytecie Lwowskim. 
Stąd jego liczne prośby o materialne wsparcie badań i działalności dydaktycznej 
prowadzonej placówki45. Widzimy też Profesora pragnącego zachować dla potomności 
skarby muzyki polskiej, co było opatrznościowe w perspektywie zawieruchy  
II wojny światowej, kiedy spłonęło bezpowrotnie wiele zabytków rękopiśmiennych 
i starodruków. W końcu widzimy człowieka z krwi i kości, borykającego się 
z dolegliwościami zdrowotnymi i kłopotami w godnym utrzymaniu rodziny46. 
Zważywszy na osiągnięcia i rolę w polskiej kulturze muzycznej wychowanków 
Adolfa Chybińskiego trzeba powiedzieć, że był on człowiekiem opatrznościowym, 
a jego zasług nie jesteśmy w stanie określić jakimkolwiek sondażem czy statystyką.

38 Tamże, k. 94.
39 Tamże, k. 95.
40 Troski i spory muzykologii…, dz. cyt., s. 11.
41 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 2, k. 97.
42 Tamże, k. 60.
43 Tamże, k. 96.
44 Troski i spory muzykologii…, dz. cyt., s. 13.
45 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2014, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 1, k. 143-144.
46 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 2015, Teczka osobowa prof. Adolfa Chybińskiego, t. 2, k. 22; tamże, k. 24.



ks. Wojciech Wojtyła 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dwudziestolecie międzywojenne  
w obrazach Wojciecha Kossaka

Wojciech Kossak to jeden z tych artystów, który bez wątpienia nie poddaje 
się jednoznacznym opiniom. U schyłku życia, z jednej strony cieszył się sławą  
i uznaniem, z drugiej stał się obiektem zaciętych ataków i bezpardonowej krytyki 
malarskiej awangardy, pomijanym i usuwanym w cień przez czynniki kierujące 
sztuką dwudziestolecia międzywojennego1. Wśród opinii zdają się jednak przeważać 
takie, iż: “jest to niewątpliwie malarz bardzo polski, przez swój temperament  
i rozmach, przez swą brawurę i werwę wyrażającą się m. in. w junackim, szerokim, 
zamaszystym potoczystym dukcie pędzla, przez swe umiłowanie życia, ruchu i pędu, 
przez swój kult konia, przez swe upodobanie do tematów rycersko – wojskowych 
i łowieckich”2 (jak pisał o nim Mieczysław Wallis). Swojemu przywiązaniu do 
polskości, a zarazem świadomości polskości swojego talentu, Wojciech Kossak dał 
wyraz już na samym początku swoich Wspomnień, pisząc, iż tym, co odziedziczył 
jako największy majątek po ojcu Juliuszu, był szczery, pełen życia i tak wyjątkowo 
polski talent3.

Twórczość malarska Wojciecha Kossaka przypada głównie na okres Polski 
pod zaborami. Była to dla pozbawionych własnej państwowości Polaków 
epoka naznaczona pragnieniem historycznych treści zarówno w literaturze, jak  
i w malarstwie. Tak jak w literackiej twórczości chociażby Henryka Sienkiewicza 
szukano pokrzepienia serc, podobnego pokrzepienia szukano w malarstwie,  
a Wojciech Kossak w swoich obrazach roztaczał przed odbiorcami jego sztuki to,  
co sercom Polaków było szczególnie drogie i ważne – piękno i siłę Polskiego Oręża. 
Można powiedzieć, że tak jak wyobrażenie wielu wydarzeń z historii naszego kraju 
i narodu zawdzięczamy pisarzom, jak chociażby przywołanemu już Henrykowi 
Sienkiewiczowi, podobnie rzecz się ma z mistrzami pędzla, wśród których swoje 
szczególne miejsce zajmuje Wojciech Kossak.

Zatrzymajmy się na chwilę nad jego osobą, nad tym, co na jego temat piszą 
biografowie, a także on sam. Wojciech Horacy Kossak urodził się w Paryżu  
w noc sylwestrową 31 grudnia 1856 roku, tuż przed północą, jako najstarszy syn 
znanego malarza Juliusza Kossaka herbu Kos i ziemianki Zofii z Gałczyńskich. 
Tamtej sylwestrowej nocy na świat przyszedł również jego brat bliźniak – Tadeusz,  

1 Por. K. Olszański, Wojciech Kossak, wyd. czwarte, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy 
Ossolińskich, s.53.
2 M. Wallis, Wystawa Wojciecha Kossaka (,,Wiadomości Literackie”, nr 32 z 26 VII 1936), cyt. za: K. Olszański, Wstęp, w: Wojciech 
Kossak, Wspomnienia, s. 30. 
3 Por. W. Kossak, Wspomnienia, Warszawa 1971, s. 45.
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o którym twierdzono, że był młodszy od Wojciecha o rok, gdyż urodził się już po 
północy, a więc 1 stycznia 1857 roku. Jednak według kodeksu napoleońskiego  
z bliźniaków przychodzący na świat jako drugi uznawany był za starszego, dlatego 
też paragraf uznał brata Wojciecha – Tadeusza za starszego, chociaż urodzonego  
w 1857 roku4. Wraz z bratem bliźniakiem urodził się w Paryżu, ponieważ jego rodzice 
zaraz po ślubie 25 sierpnia 1855 r., ze względu na studia malarskie ojca Juliusza 
wyjechali do Paryża. Przebywali tam 5 lat. Pod koniec lutego 1861 r. Kossakowie 
z trójką dzieci – oprócz bliźniaków mieli jeszcze syna Stefana urodzonego w 1858 
roku - wrócili do Warszawy. Tam na świat w rodzinie Kossaków przyszły na świat 
jeszcze dwie córki – Zofia i Jadwiga. Od roku 1863 Wojciech i jego brat Tadeusz 
rozpoczęli naukę w III Gimnazjum przy placu Trzech Krzyży w Warszawie5. 

Jak wiadomo, w tym roku wybuchło powstanie styczniowe. Ojciec Wojciecha, 
Juliusz, nie mogąc w Warszawie z wiadomych względów swobodnie tworzyć obrazów 
o tematyce historycznej, nie chcąc również posyłać synów do rusyfikującej szkoły, 
zdecydował się przenieść wraz z rodziną do Krakowa, do Galicji. Przyjaciel rodziny 
Kossaków, Wincenty Pol znalazł dla nich podmiejski dworek przy placu Latarnia, 
przemianowanym z czasem na plac Juliusza Kossaka. Dworek ten początkowo 
nosił nazwę Willa Wygoda, później nazywany był Kossakówką. W domu tym, jak 
pisał do jednego ze swoich przyjaciół Juliusz, panowała niezwykle miła atmosfera, 
głównie za sprawą pań – czyli żony i córek. Kossakówka stała się wkrótce miejscem 
spotkań inteligencji, a zwłaszcza sfer arystokratycznych Krakowa. Gośćmi państwa 
Kossaków byli malarze, ludzie pióra, aktorzy i muzycy. W takiej to atmosferze  
i w takim otoczeniu wzrastał młody Wojciech Kossak6. 

W przeciwieństwie do ojca, który właściwie był samoukiem, Wojciech otrzymał 
staranne wykształcenie artystyczne. Po dwuletniej nauce w Szkole Sztuk Pięknych  
w Krakowie, w roku 1874 wyjechał do Monachium, gdzie pod kierunkiem profesorów 
A. Wagnera, W. Lindenschmidta i A. Strähuberta odbył studia w tamtejszej 
Akademii, w której w owym czasie kształciła się większość polskich artystów,  
z Józefem Brandtem na czele7. W tym samym roku Wojciech otrzymał swoje pierwsze 
wyróżnienie – brązowy medal akademicki. Dwa lata później przerywa studia  
w Monachium, jak pisał bez cienia żalu, i wraca do Galicji, by odbyć obowiązkową 
służbę w wojsku austriackim. Od jesieni 1876 roku służył jako jednoroczny 
ochotnik w 1 pułku ułanów w Krakowie. Sam potem wielokrotnie przyznawał, że to 
właśnie ta służba, wśród ułanów, wpłynęła na wzrost jego zamiłowania do tematów 
o charakterze batalistyczno – wojskowym. Rok później zdał egzamin oficerski 
uzyskując stopień podporucznika rezerwy. W tamtym czasie malował kopie obrazów 
ojca, oraz innych malarzy. Swoje reprodukcje wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W sumie w tymże Towarzystwie w tamtym okresie 
pokazano 250 obrazów artysty8. 

W roku 1876 wyjechał na dalsze studia do Paryża, gdzie przebywał do roku 
1883. W Paryżu po raz pierwszy zadebiutował na Salonie, wystawiając Autoportret 
w mundurze ułańskim, a rok później Manewry w Galicji.  Po pięcioletnim pobycie 
w Paryżu osiadł na dłużej w Kossakówce, którą przebudował, urządziwszy w niej 
własną pracownię. 16 lipca 1884 roku odbył się jego ślub z 20 – letnią ziemianką 

4 Por. W. Kossak, Wspomnienia, dz. cyt., s. 45.
5 Por. K.  Olszański, Wstęp, w: Wojciech Kossak, Wspomnienia, dz. cyt., s. 6.
6 Pot. Tamże, s. 6.
7 Por. I. Trybowski,  Hasło:  Wojciech Kossak, w: J. Korzbok Witowski, S. Kossowski, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1969, s. 248.
8 Por. K. Olszański, Wstęp, w: Wojciech Kossak, Wspomnienia, dz. cyt., s. 7.
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Marią Kisielnicką. W Kossakówce przyszły na świat i rozwinęły swoje zdolności 
literackie utalentowane córki Wojciecha – Maria Pawlikowska – Jasnorzewska  
i Magdalena Samozwaniec. Tutaj także mieszkał i malował przez pół wieku trzeci  
z Kossaków, syn Wojciecha, Jerzy9.   

Wojciech Kossak jest jednym z tych malarzy, który za swojego życia zyskał 
uznanie i światową sławę. Jak wspomniano wiele podróżował, a podróżując 
zyskiwał coraz to nowe kontakty i koneksje, z których potrafił robić dobry użytek. 
Za szczytowy okres w jego karierze uznawane są lata 1895 – 1902, kiedy to artysta 
przebywał w Berlinie. Częstym gościem w jego pracowni był wówczas nawet sam 
cesarz Wilhelm II, który nie tylko zamawiał u niego obrazy, ale także zapraszał go 
na przyjęcia, manewry i polowania. Był wówczas także Wojciech Kossak częstym 
gościem berlińskiej arystokracji i sfer dworskich10. Na jego popularność w dużym 
stopniu wpłynęła niecodzienna osobowość. Postawa, maniery, dystyngowane ruchy, 
znajomość języków obcych, światowe obycie, a także duże poczucie humoru. 
Jak twierdza jego biografowie, oprócz tego, że był wielkim znawcą koni, był 
także pasjonatem automobilizmu, namiętnym brydżystą, a przy tym niezwykle 
sympatycznym i łatwym w obcowaniu z ludźmi, co sprawiało, że był powszechnie 
lubiany i wszędzie chętnie widziany11. 

W niniejszym opracowaniu pomijamy oczywiście cały szereg wątków 
biograficznych artysty. Chcemy natomiast zwrócić jeszcze uwagę na jeden szczegół. 
W 1912 roku Wojciech Kossak opublikował swoje Wspomnienia, które wywołały 
wiele pochlebnych recenzji i uwag, w których doceniano walory literackie wydanej 
książki, co miało wywołać u ówczesnych literatów, z Henrykiem Sienkiewiczem 
na czele, niezadowolenie z sukcesu artysty. Napisane przez Wojciecha Kossaka 
Wspomnienia ze względu na jego osobę – znanego malarza, który szybko zrobił 
karierę, zyskując światowy rozgłos cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Na duże zainteresowanie książką artysty swój wpływ miała bez wątpienia 
atmosfera pewnej sensacyjności, którą wokół niego wytwarzała prasa w związku 
z jego wieloletnimi pobytami za granicą, oraz z powodu jego licznych kontaktów 
z wybitnymi osobistościami, wśród których się Kossak obracał12. Warto również 
wspomnieć, że oprócz przywołanych Wspomnień, w 1911 roku konsultował on 
wystawianą w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie sztukę teatralną Władysława 
Ludwika Anczyca, Kościuszko pod Racławicami. W tych latach napisał także 
utwór sceniczny osnuty na tle wydarzeń powstania listopadowego, a w roku 1920  
w Ameryce próbował pisać scenariusz filmowy o tematyce wojennej13. 

Kończąc część poświęconą biografii Wojciecha Kossaka, chcemy jeszcze krótko 
przywołać sam moment śmierci artysty. Jak przystało na prawdziwego artystę, 
ostatnie lata swojego życia Wojciech Kossak spędził przy sztalugach. Czas okupacji 
hitlerowskiej, tak, jak w całej Polsce, również i w Kossakówce był okresem niezwykle 
trudnym. Chociaż artysta miał propozycje sprzedania swoich obrazów Niemcom, 
pomimo propozycji wysokiego wynagrodzenia, nie sprzedał im ani jednego swojego 
dzieła. Odmówił również samemu generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, 
który chciał, by ten namalował jego portret. Marzył mu się pogrzeb wojskowy  
z całą paradą. Jak pisze K. Olszański, w dzień śmierci, 29 lipca 1942 roku, kazał 

9 Por. Tamże, s. 8.
10 Por. K. Olszański, Wstęp, w: Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół (1883 – 1942), t. I, lata 1883 – 1907, Wydawnictwo 
Literackie 1985, s. 9. 
11 Por. K. Olszański, Wojciech Kossak, dz. cyt., s. 29.
12 Por. K. Olszański, Wstęp, w: Wojciech Kossak, Wspomnienia, dz. cyt., s. 33.
13 Por. K. Olszański, Wojciech Kossak, dz. cyt., s. 29.
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sobie nałożyć na paletę farby, poprosił córkę, aby puściła mu płytę z Polonezem  
As – dur Fryderyka Chopina, który bez przesady nazwać można Muzycznym 
synonimem polskości, i przy dźwiękach którego to utworu Wojciech Kossak zmarł. 
Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie14.

W tym miejscu nasuwa się niemalże samo pytanie: ile obrazów namalował 
Wojciech Kossak? Szacuje się, że spuścizna malarska artysty obejmowała około 2000 
obrazów. Znaczna jej część uległa zniszczeniu w czasie obydwu wojen, większość 
została rozproszona, niewielka jej część znajduje się w publicznych zbiorach w kraju 
i za granicą, większa w rękach prywatnych kolekcjonerów15.

Spróbujmy jeszcze krótko scharakteryzować jego twórczość malarską.  
Na ukształtowanie się wizji malarskiej Wojciecha Kossaka największy większy 
wpływ miała twórczość przede wszystkim jego ojca Juliusza, a także Józefa 
Brandta. To od nich w dużej mierze przejął zamiłowanie do tematyki historycznej  
i batalistycznej. Jednym z ulubionych motywów, do których się odwoływał w swojej 
twórczości, będącym niejako znakiem rozpoznawczym artysty, były konie. Służba 
w krakowskim pułku ułanów dostarczyła mu w tym względzie wiele natchnienia. 
Jego malarstwo historyczne dotyczy przede wszystkim takich motywów, jak epopeja 
napoleońska, powstanie listopadowe, walka o niepodległość w czasie I wojny 
światowej oraz kampania roku 192016. 

Malarską zasadą Wojciecha Kossaka był naturalizm. Cechą charakterystyczną 
jego malarstwa stanowiły ostrość obserwacji, uchwycenie typu ludzkiego  
i końskiego, umiejętność podpatrzenia ruchu zarówno pojedynczego, jak i zbiorowego 
oraz duży stopień ekspresji. W sposób niezwykle łatwy potrafił operować formą. 
Żywiołem artysty był rozmach i przestrzeń, stąd chętnie i łatwo odnajdywał się 
w obrazach panoramicznych17. Oddajmy w tym miejscu głos znawcy twórczości 
Wojciecha Kossaka, Kazimierzowi Olszańskiemu, który na temat twórczości artysty 
pisał: “Posiadał Kossak wielką biegłość techniczną, dynamiczny temperament, 
niewyczerpaną wyobraźnię i ogromną łatwość kompozycji. Dobrze charakteryzował 
różne postacie historyczne oraz sylwetki i fizjonomie żołnierskie. Nie znajdziemy 
na jego płótnach manekinów ubranych w mundury, o ruchach marionetek. Żołnierze 
jego są żywi, zawsze naturalni, w chwilach tragizmu mają w sobie spokój, są twardzi 
i nieustraszeni, bez cienia pozy, melodramatu, czy teatralnego patosu. Tak jest  
w panoramie Berezyny, w sławnej  Olszynce, w Raszynie, w mnóstwie epizodów. 
Od stoickiego bohaterstwa piechoty przerzucał się artysta do zapamiętałych szarż 
ułańskich, w których – przy świetnym wyczuciu bitwy, żołnierza i konia – był 
niezrównany”18.  

I jeszcze jedna uwaga cytowanego powyżej biografa Wojciecha Kossaka, 
którą chcemy przywołać: “Wielu mieliśmy malarzy – batalistów, malarzy koni,  
a jednak żaden nie osiągnął tego stopnia perfekcji i popularności. Zasługa to zatem 
nie tylko tematu, ale sposobu jego traktowania, właściwego dla Kossaka stylu  
i temperamentu, które szczególnie odpowiadały upodobaniom najszerszych warstw 
społeczeństwa polskiego. Wojciech stworzył nie tylko w malarstwie, ale po prostu  
w naszych wyobrażeniach wierne do sugestywności sylwetki wiarusów napoleońskich 

14 Por. K. Olszański, Wstęp, w: Wojciech Kossak, Wspomnienia, dz. cyt., s. 29.
15 Por. H. Kubaszewska, Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, 
graficy, t. IV, K1 – La, PAN, 1986, s. 144.
16 Por. Tamże, s. 143. 
17 Por. K. Olszański, Wojciech Kossak, dz. cyt., s. 50 - 51.
18 K. Olszański, Wojciech Kossak, dz. cyt., s. 51.
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i listopadowych, jak i niepowtarzalnych w typie żołnierzy Polski Odrodzonej”19.   
Po części biograficznej, oraz krótkiej charakterystyce twórczości artysty, chcemy 

przejść do zasadniczego przedmiotu niniejszego referatu, którego tytuł brzmi: 
Dwudziestolecie międzywojenne w obrazach Wojciecha Kossaka. Jak oczami artysty 
widziany był okres Międzywojnia? Które momenty i jakie wydarzenia utrwalił na 
swoich płótnach dla potomnych?  Wydaje się, że obrazy, które przedstawiają ten 
czas, oddając w jakiś sposób oddają ducha tamtej epoki, można podzielić na dwie 
grupy, które można nazwać: Wojsko Odrodzonej Polski oraz Malarstwo portretowe. 
Oczywiście przywołane zostaną przez nas tylko niektóre dzieła artysty. 

Do pierwszej grupy, jako najbardziej reprezentatywne chcemy zaliczyć obrazy 
takie jak: Zaślubiny z Bałtykiem (1930 r.), Apoteoza Wojska Polskiego (1935r.), 
Rapsodia ułańska (1935 r.),  Rewia kawalerii polskiej na krakowskich błoniach 
(1934 r.),  a także: W majowy poranek, Jadą ułani przez wieś, Ułan siodła konia, 
Odpoczynek ułana, Umizgi. W obrazach tych Wojciech Kossak z jednej strony 
przedstawia znane wydarzenia z historii Polski, tj. w obrazie Zaślubiny z Bałtykiem, 
przywołuje symboliczny gest generała Józefa Hallera z 10 lutego 1920 roku, kiedy 
to rzucając w wody Bałtyku pierścień dokonał on w sposób symboliczny zaślubin 
Odrodzonej Polski z Morzem, z drugiej strony w swoich obrazach w sposób 
wizjonerski, siłą wyobraźni próbuje ukazać piękno i siłę polskiego oręża, jak  
w Apoteozie Wojska Polskiego, czy Rapsodii ułańskiej. Drugi z nich spróbujmy 
poddać próbie pewnego opisu i interpretacji.

Jest to obraz o rozmiarze 200 – 400 cm, jak już zaznaczono, namalowany  
w 1935 roku. Był on przeznaczony do projektowanej wówczas Sali Kawalerii na 
Wawelu. To wizja artysty przedstawiająca atak kilkuset tysięcznej armii Wojska 
Polskiego. W jednym miejscu odnajdujemy żołnierzy z różnych epok, o czym 
świadczy ich umundurowanie. Widzimy żołnierzy pod dowództwem Księcia Józefa 
Poniatowskiego, widzimy kawalerzystów z 1920 roku. Właściwie żołnierze pod 
dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego dołączają się do żołnierzy z 1920 
roku. Na wzgórzu widzimy majestatycznych nie biorących udziału w ataku husarzy. 
Towarzyszą oni obserwującym przebieg bitwy królowi Janowi III Sobieskiemu, oraz 
hetmanom Żółkiewskiemu i Czarneckiemu, tj. najwybitniejszym polskim wodzom. 
Ich osoby przywołują największe polskie Viktorie (Osoba króla - viktorię wiedeńską 
z 1683 roku). Przywołują czasy, kiedy polska husaria, polska armia uznawana była 
za najlepszą i najpiękniejszą jazdę świata.Uwagę odbiorcy obrazu przykuwają dwaj 
husarzy siedzący na koniach koło króla, który nie biorą udziału w ataku ,a jedynie  
przyglądają się przebiegowi bitwy z oddali. 

Jak można zinterpretować tę wizję artysty? Walczący w jednym szeregu 
żołnierze różnych epok przypominają o wielopokoleniowej walce o wolność. 
Cel, który przyświecał walczącym, zarówno w Powstaniu listopadowym,  
jak i kampanii roku 1920 był jeden, odzyskać niepodległość, odzyskać miejsce wśród 
wolnych narodów świata. Chociaż na obrazie nie ma przedstawionej armii wroga 
odbiorca obrazu zaznajomiony z historią Polski bez trudu zidentyfikuje ją jako armie 
zaborców. Jednocześnie dobór kolorów sprawia, że obraz jawi się jako swoistego 
rodzaju niemalże senne marzenie artysty, jako wizja jedności narodu, zjednoczonego 
wspólną walką o niepodległość.  

W interesującym nas okresie jednym z ulubionych motywów Wojciecha 
Kossaka były postacie ułanów, których przedstawiał w sceneriach polskiej wsi 
bądź lasów, a także w towarzystwie młodych dziewcząt. Ważnym elementem tych 

19 Tamże, s. 49 – 50.
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przedstawiających rodzajowe sceny obrazów Wojciecha Kossaka, jest koń, który 
wraz z ludzkim modelem niejednokrotnie traktowany jest niemalże portretowo20. 
W Dwudziestoleciu międzywojennym Wojciech Kossak namalował także wiele 
portretów znanych osobistości tamtego czasu, wywodzących się ze sfer wojskowych, 
ziemiańskich i arystokracji. Właściwie najbardziej znane portrety artysty  powstały 
w tym okresie. Do jego portretów pozowali m. in. Marszałek Ferdynand Foch 
(1923), Prezydent Ignacy Mościcki, gen. Maxim Weygand (1923), gen. Kazimierz 
Sosnkowski (1938), Kardynał August Hlond (1937), Tomasz Zamoyski (1928), 
Stefan Zamoyski (1929), czy wreszcie Marszałek Józef Piłsudski. Ostatniego z nich 
malował wielokrotnie, tj. pieszo (1928, 1929), ma Kasztance (1928, 1930, 1933 – 
1937), przed Belwederem (1929), na trybunie podczas defilady (1934), oraz przed 
frontem wojska (1936). Prezydenta Ignacego Mościckiego malował dwukrotnie 
(1932, 1934)21. W obrazach tych starał się wychwytywać indywidualne cechy modeli, 
niektóre z nich, zwłaszcza kobiet, poddawał pewnej idealizacji22. Wojskowych, ale 
nie tylko wojskowych, którzy mu pozowali, najczęściej i najchętniej przedstawiał  
w portretach konnych. Również z tego okresu, z roku 1924 pochodzi jeden  
z najbardziej znanych autoportretów artysty, tj. Autoportret z koniem. 

Wojciech Kossak nie doczekał końca wojny i wolnej Polski. Zmarł 29 lipca 
1942 roku. Jego pogrzeb był cichy i skromny, bez wojskowej oprawy, jak sobie 
marzył. Jego obrazy bądź ich reprodukcje za życia artysty były niemalże normalnym 
wyposażeniem każdego polskiego domu. Niezależnie od skrajności opinii na temat 
jego twórczości Wojciech Kossak zyskał w polskiej kulturze ważne miejsce, 
przechodząc do historii, jako jeden z największych polskich malarzy, jako ten 
artysta, którego obraz chciałby mieć każdy, kogo na niego stać.   

Bibliografia

1. Kossak W., Wspomnienia, Warszawa 1971.

2. Kubaszewska H., Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających 
(zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. IV, K1 – La, PAN, 1986, 
s. 141 - 148. 

3. Trybowski I,  Hasło:  Wojciech Kossak, w: J. Korzbok Witowski, S. Kossowski, 
Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 248 – 251. 

4. Olszański K., Wojciech Kossak, wyd. czwarte, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy Ossolińskich, 1990. 

5. Olszański K., Wstęp, w: Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół (1883 – 1942), 
t. I, lata 1883 – 1907, Wydawnictwo Literackie 1985, s. 5 – 22. 

6. Wallis M., Wystawa Wojciecha Kossaka (,,Wiadomości Literackie”, nr 32 z 26 VII 
1936).

7. Zielińska J., Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie, Warszawa 1988.         

20 Por. J. Zielińska, Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie, Warszawa 1988, s. 71.
21 Por. K. Olszański, Wojciech Kossak, wyd. czwarte, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy 
Ossolińskich, s. 36.
22 Por. Kubaszewska H., Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, 
graficy, t. IV, K1 – La, PAN, 1986, s. 144.



ks. Bartłomiej Krzos
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polska architektura sakralna  
dwudziestolecia międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne to w polskiej historii okres szczególny.  
W czasie wszechstronnej odbudowy naszego kraju po zniszczeniach, spowodowanych 
okresem rozbiorów i pierwszą wojną światową, notuje się wiele problemów natury 
kulturowej, społecznej i gospodarczej. Mimo wszystko, jednak, zgodzić się można 
ze stwierdzeniem, że to okres dynamicznych zmian i rozwoju. Przemiany te 
dotyczyły także kulturalnej i artystycznej aktywności Polaków. Jednym z przejawów 
tej aktywności była działalność na polu architektury i budownictwa sakralnego.

Celem tego artykułu jest ukazanie, jakie prądy panowały w architekturze 
sakralnej dwudziestolecia, a więc jak wyglądały (i wyglądają do dziś) typowe 
budowle sakralne, pochodzące z tego okresu. Do osiągnięcia tego celu potrzeba 
krótkiego historycznego wprowadzenia – zarówno ogólnego, jak i ściśle dotyczącego 
architektury. Po nim nastąpi omówienie głównych tendencji, panujących  
w architekturze sakralnej dwudziestolecia. Zakończeniem i konkluzją pracy będzie 
zarysowanie perspektyw i trendów architektonicznych, które były wynikiem 
badanego okresu. 

Wprowadzenie historyczne w architekturę  
dwudziestolecia międzywojennego

Dzieje architektury (czy też w ogóle sztuki sakralnej) dwudziestolecia 
międzywojennego sięgają korzeniami daleko przed ten okres. Pierwsza rewolucja 
przemysłowa, jaka wydarzyła się pod koniec XVIII wieku, przyniosła wiele 
trendów, które przepowiadały daleko idące zmiany w sztuce, a więc i w architekturze 
sakralnej. W związku z przemianami społecznymi nastąpiła radykalna zmiana  
w myśleniu ludzi. Pojawiło się tzw. społeczeństwo przemysłowe. Jeśli nawet było 
ono obce dla zniszczonej rozbiorami, niedawno odrodzonej Polski, to jednak nie 
było ono obce ludziom wykształconym, a więc architektom i księżom, czyli ludziom  
w głównej mierze odpowiedzialnym za budownictwo sakralne. Już o wiele wcześniej 
architektura uwolniła się od bezpośredniego powiązania z rzemiosłem i techniką,  
a z drugiej strony zaczęła walczyć o estetyczną niezależność. Drogi architektów – 
artystów i inżynierów, rozeszły się raz na zawsze1. Architektura z artystycznej, stała 

1 W. Müller, G. Vogel, Atlas architektury, Warszawa 2000, s. 497.
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się po prostu funkcjonalną. Budowniczowie kościołów ograniczali się do prostych 
brył. Novum polegało na przeniesieniu istoty architektury na samą bryłę2. Istotność 
bryły polega oprócz samego faktu jej maksymalnej prostoty na tym, że dalsze 
uproszczenie położyłoby kres samej architekturze. Narodził się wtedy kierunek, 
którego przedstawiciele uprościli i artystycznie zubożyli i tak już dość ograniczoną 
w detalu architekturę klasycystyczną, popularną na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Dwudziestolecie międzywojenne to czas poprzedzony okresem rewolucji 
przemysłowej, która w architekturze (także sakralnej) przybrała formę rewolucji 
funkcjonalnej. Można powiedzieć, że bryła architektoniczna, po emanującym 
bogactwem schyłku baroku, jakim było rokoko, przestała być kościołem.  
To kościół zaczął znajdować się w bryle. Bryła architektoniczna musiała spełniać 
pewne postulaty, by sprostać zadaniu bycia świątynią, jednak już zawsze musiały 
to być postulaty funkcjonalne. Zanikło rzemiosło i artyzm. Okres ten nazywa się 
w architekturze klasycyzmem i neoklasycyzmem lub funkcjonalizmem. O ile  
w samym klasycyzmie można jeszcze dostrzec pewne elementy sztuki, to 
funkcjonalne bryły sakralne z łatwością mogłyby przyjmować inne role, takie jak 
np. biblioteka czy aula uniwersytecka.

Po omawianym powyżej okresie dziejów pojawił się romantyzm, z kolejnymi 
rewolucjami społecznymi, politycznymi i przemysłowymi. Ujawniła się wówczas 
w architektach i odbiorcach pewna nostalgia za elementami sztuki czy dekoracji,  
co zaowocowało pojawieniem się zjawiska, które współcześni początkowo nazywali 
upadkiem sztuki i architektury, a nosi ono w historii architektury miano eklektyzmu. 

Prądy obecne w architekturze sakralnej  
dwudziestolecia międzywojennego

Obserwuje się trzy tendencje obecne w architekturze sakralnej dwudziestolecia 
międzywojennego. Po pierwsze, jest to tendencja ewoluującego post-klasycystycznego 
funkcjonalizmu, przejawiająca się w minimalistycznym zachowaniu prostoty  
i funkcjonalności bryły budynku. Po drugie, spotkać można kwitnący eklektyzm  
ze swoją wczesną odmianą historyzmu. Po trzecie, pojawia się tu i ówdzie wczesny 
modernizm. Niejako równolegle do występowania omawianych tu tendencji 
wyłuszczyć można jeszcze dwa odrębne zagadnienia: praktycznie całkowity brak 
monumentalnej, sakralnej architektury secesyjnej, przy równoczesnym rozwoju 
drewnianej architektury sakralnej w tzw. „stylu zakopiańskim”. Oczywiście nie da się 
dokładnie rozgraniczyć stref wpływów omawianych tu prądów architektonicznych  
i tendencji. Istnieją kościoły, w których dostrzec można więcej niż jedną  
z omawianych tu tendencji równocześnie. 

Poddając ocenie z punktu widzenia sztuki maksymalnie uproszczone 
neoklasycystyczne i funkcjonalistyczne budowle sakralne dwudziestolecia 
międzywojennego, nie wolno nam zapominać o trudnościach tego okresu. Tadeusz 
Broniewski pisze wyraźnie o tym, że architektura w odrodzonej po 1918 roku 
Polsce znalazła się na szarym końcu szeregu palących problemów do rozwiązania. 
Na uwagę wskazuje fakt, że dopiero w 1928 roku Polska doczekała się jednolitej 
ustawy budowlanej, podającej normy wytrzymałości materiałów, nośności, a także 
ujednolicony system miar i wag, który przecież był różny na terenach dawnych 
zaborów. W tym czasie, niestety, odnotowano tzw. hiperinflację, która utrudniała 
2 Tamże, s. 505.
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inwestycje budowlane i praktycznie uniemożliwiała jakąkolwiek kalkulację. Trzeba 
przyznać, że wielu architektów pracowało społecznie i ofiarnie3.

Drugim, obok funkcjonalizmu, kierunkiem architektury sakralnej, 
dominującym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był eklektyzm.  
Ta forma występuje zazwyczaj w dwóch odmianach: historycznej (od historyzmu, 
mieszczącą się w zakresie pojęcia eklektyzmu sensu largo) i eklektycznej sensu 
stricto. Nazwa ta wywodzi się z greckiego ekkleouo, co oznacza ,,wybieram’’, 
„łączę”. Architektura ta polega na ,,wybieraniu” i „łączeniu” detali znanych z innych 
stylów architektonicznych. Sztuka eklektyczna po raz pierwszy zaczęła przejawiać 
się w architekturze sakralnej przez umieszczanie wybranych elementów stylów 
minionych i łączenie ich z czystą i prostą bryłą architektury funkcjonalnej. Elementy 
zaczerpnięte z architektury i sztuki minionych okresów spełniały jednak w budowli 
rolę jedynie dekoracyjną i zazwyczaj dotyczyły jedynie detali. Zdzisław Mączeński 
jako detale architektoniczne pojawiające się w eklektycznych budowlach sakralnych 
jako rzeźbiarskie elementy bryły kościelnej wymienia: zamknięcia otworów  
(na które składają się kraty, odrzwia i witraże), sklepienia i stropy (detale wewnętrzne), 
zwieńczenia (dachy, frontony, attyki, arkady, wieże), elementy plastyczne ścian 
(wykusze i nisze), formy ścian ażurowych (kolumnady, pilastry, portyki), otwory 
(okna, arkady i portale), elementy ścian (gzymsy, ryzality, przypory)4. Dopiero 
później architekci zaczęli czerpać coraz więcej pomysłów z minionych stylów  
i elementy budowli wymienione powyżej jako detale architektoniczne zaczęły pełnić 
rolę rzeźby budynku.

Patrząc globalnie na architekturę i sztukę tamtego okresu na świecie, należy 
stwierdzić, że jedynym „zamkniętym” stylem, jaki się wówczas ukonstytuował 
była tzw. Art Nouveau, czyli secesja. W myśl zasad tego kierunku sama bryła i jej 
techniczne detale stały się tworzywem artystycznym. Niestety, budowli tego typu w 
Polsce jest bardzo mało. Można jedynie wskazać zaledwie kilka secesyjnych detali 
na istniejących budowlach sakralnych tego okresu5. Mogę tylko dodać że architektem 
celującym w sztuce secesji był Antonio Gaudi, twórca monumentalnego kościoła  
La Sagrada Familia w Barcelonie. W dyskusjach o architekturze argumenty logiczne 
znaczą o wiele mniej niż uzasadnienia innego typu (nawet demagogiczne), jeśli 
tylko przesłankom racjonalnym przeciwstawia się dostatecznie głośno inne względy 
ludzkie, zapominając, że rozum jest także względem ludzkim6. Architektura po raz 
pierwszy stała się wówczas krajobrazem. Secesja zapowiadała się interesująco, ale 
(także w Polsce) przeminęła bez echa. Niemniej jednak, cele, które wyznaczyła – 
pozostały. Architektom znudziło się naśladownictwo historycznych stylów grzeszące 
fałszerstwem materiałowym i nostalgią. Niemniej jednak budowle użyteczności 
publicznej (w tym także kościoły) pozostawały dalej pod wpływem eklektyzmu 
zmodernizowanego secesją. Pewne fragmenty sztuki secesyjnej przeniknęły jednak 
do Polski, a były to: konstruktywizm (w jego kanonach powstała m.in. Wieża 
Eiffla), obecny jedynie w detalach lub otoczeniu kościołów oraz wkroczenie stylu 
budownictwa w zróżnicowanie spowodowane klimatem7.

W tym samym czasie projektant i architekt Stanisław Witkiewicz (ojciec 
Witkacego), nawoływał do form rodzimych, do szczerości w projektowaniu  

3 T. Broniewski, Historia Architektury dla wszystkich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 529, n.
4 Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956, s. 7, nn.; 67, nn.; 114, nn.; 238, nn.; 
459, nn.
5 W. Müller, G. Vogel, Atlas architektury, Warszawa 2000,  s. 497.
6 C. Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1974, s. 11.
7 T. Broniewski, Historia Architektury w zarysie, Wrocław 1959, s. 440, nn.
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i rzetelności materiału. Przyczynił się on wybitnie do kreacji stylu zakopiańskiego, 
szeroko obecnego w sakralnej architekturze drewnianej8. Dzieła innych znanych 
artystów – architektów polskich, to monumenty nawiązujące do klasycyzmu (często 
zabarwione secesją) albo budynki utrzymane w stylu historyzmu lub eklektyzmu9.  
Do najbardziej znanych architektów tego okresu należą Oskar Sosnowski 
(zaprojektował on m. in. kościół św. Rocha w Białymstoku), Zdzisław Mączeński 
(jego dziełem jest Grób Nieznanego Żołnierza), Władysław Klimczak, Marian 
Lalewicz (jest projektantem większości współczesnych budynków rządowych), 
Adolf Szyszko-Bohusz, Czesław Przybylski (Teatr Narodowy, Muzeum Narodowe  
w Warszawie), do tego należy wspomnieć nazwiska takie jak: Noakowski, 
Dziekoński, Tadeusz Tołwiński, no i oczywiście Witkiewicz. W opracowaniach 
dotyczących historii architektury znaleźć można opinię głoszącą, że większość 
architektów tamtego okresu pozostawała pod wpływem Szkoły Krakowskiej 
zapoczątkowanej przez Wyspiańskiego. Szkoła Warszawska, z drugiej strony, 
zasłynęła budową pierwszego gmachu o strukturze żelbetowej. Obserwuje się  
w tej ostatniej wahanie pomiędzy klasycyzmem a secesją10. Tadeusz Dobrowolski 
pisze z kolei o ścierających się w dobie dwudziestolecia wpływach modernizmu 
i historyzmu. Od 1930 roku zaczęła dominować już modernistyczna architektura 
funkcjonalna11. Zanim jednak to ostatecznie nastąpiło, wprowadzono do architektury 
stopniowo rzeźbę i malarstwo, aby przywrócić jej odwieczne funkcje treściowe. 
Krytykowano rozwój i pudełkowatość architektury funkcjonalnej i jej minimalizmu. 
Kontrpropozycje szły w kierunku nawiązania do form klasycznych i wzbogacenia 
budynków. W dużej mierze przeważał jednak kompromis z klasycyzmem12. 
Odrodziła się architektura monumentalna oraz willowa. Powróciło rzemiosło  
i luksus wykończenia. Rozkwit gospodarczy lat 30-tych doprowadził do rozszerzenia 
możliwości form i dążenia ku ich syntezie13. Konkludując należy stwierdzić, że mimo 
wielu głosów krytycznych, skierowanych przez autorów opracowań pod adresem 
architektury i sztuki eklektycznej, w samej architekturze sakralnej styl eklektyczny 
odniósł spore sukcesy.

Trzecim kierunkiem, obecnym w architekturze sakralnej dwudziestolecia 
międzywojennego, był modernizm. Kierunek ten można by nazwać wysoce 
technicznym, a jego powstanie związane jest z użyciem żelbetu w budownictwie. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych (takich jak żelbet), 
bryła kościoła po raz pierwszy oprócz funkcji otrzymała również formę. Powoli 
zaczęły w niej dominować linie poziome w miejsce pionowych, a do głosu doszły 
także obecne w ówczesnej sztuce ekspresjonizm i kubizm14. Inną zaobserwowaną 
wówczas tendencją było zmiękczenie linii, narożników i krawędzi, oraz nadanie 
im charakteru opływowego. Modernizm jest to prąd panujący w architekturze 
sakralnej praktycznie do czasów współczesnych, a znajdująca najlepszy wyraz w 
wielkim zrywie budowlanym jaki można odnotować w Historii Kościoła lat 80-tych  
XX stulecia. 

Wraz z rozwojem sztuki w kierunku modernizmu pojawiają się pytania  
o zmianę obowiązującej klasycznej definicji piękna, która opisuje je jako zgodność 

8 Tamże, s. 453, nn.
9 Tamże, s. 457, n.
10 T. Dobrowolski i W. Tatarkiewicz (red.), Historia sztuki polskiej, t. 3, Kraków 1962, s. 181-186.
11 T. Dobrowolski, Sztuka polska; od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974, s. 631-634.
12 A. K. Olszewki, Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980 w zarysie, Warszawa 1988, s. 64.
13 Tamże, s. 65.
14 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976, s. 420, n.
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wykorzystanych środków z celem, zamysłem twórcy, dobrem odbiorcy, itp. 
Teza neoklasycystyczna głosząca, że funkcja jest sztuką została w dużej mierze 
przekształcona w kanon sztuki funkcjonalnej15. W latach dwudziestych naszego 
stulecia pojęcia techniczne jako zasady tworzenia form utorowały sobie drogę  
i znajdują odpowiednie zastosowanie w architekturze16.

W odniesieniu do narodzin wczesnego modernizmu spotyka się opinie głoszące, 
że po pierwszej wojnie światowej dokonała się wielka rewolucja w architekturze, 
większa niż renesans. Mistrzowie renesansu sięgali do prawideł i kanonów 
klasycznych, zaś mistrzowie architektury międzywojnia „wyruszyli w nieznane”17. 
Pevsner twierdzi, że zrobili oni dokładnie to, co należało zrobić, i przemawiały  
za tym wszelkie racje logiczne. Dwudziesty wiek był wiekiem techniki i nauki. Nowy 
styl odrzucał rzemiosło i kaprysy projektowania. Zamiast tego proponował prostą 
bryłę z minimalną dekoracją. Można powiedzieć, wprost stworzony był dla wielkiej 
masy anonimowych odbiorców. Po raz pierwszy kościół budowano dla potrzeb 
ludzi (potrzeba rozbudowy, lub budowy z powodu wzrostu liczby mieszkańców lub 
znacznej odległości od dotychczasowego kościoła)18. 

Zakończenie

Warunkiem zrozumienia świata form architektonicznych jest wprzęgnięcie  
w dziedzinę estetyki rozumu (czy też pewnej wiedzy). Trzeba mieć to na uwadze, 
jeśli chce się śledzić formy architektoniczne związane z techniką, a z takimi mamy 
do czynienia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Włączenie praw techniki 
w zakres wartości estetycznych wzmaga znaczenie ekonomicznego sposobu 
myślenia. Ekonomia znaczy tu moralne prawo kształtowania formy, zmierzające 
do szczytowych osiągnięć (łącznie z wartościami duchowymi, jak ma to miejsce  
w przypadku architektury sakralnej) przy minimalnym nakładzie środków19. Te słowa 
Curta Siegela doskonale charakteryzują neoklasyczny funkcjonalizm, zachowany 
do czasów dwudziestolecia i przemycony niejako do sztuki modernistycznej. 
Wydaje się jednak, że w sakralnej architekturze dwudziestolecia sprawy funkcji 
i formy strukturalnej schodzą na dalszy plan i ustępują miejsca sentymentalnemu 
eklektyzmowi, będącemu odbiciem tęsknot religijnych i narodowych Polaków  
z tamtych lat. Nazwa kościołów eklektycznych nomen omen odwołuje się właśnie 
do ich kościelnego charakteru. W opinii wielu z nas to właśnie eklektyczne kościoły 
międzywojnia są paradygmatem budynku kościelnego. Są to kościoły naszych 
chrztów i Komunii, ślubów, odpustów i świąt spędzanych w gronie rodzinnym 
oraz pogrzebów naszych bliskich. Są to kościoły z których wyszliśmy i do których 
będziemy wracać z nieukrywanym sentymentem.

15 C. Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1974, s. 7.
16 Tamże, s. 10.
17 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976, s. 410.
18 Tamże, s. 412.
19 C. Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1974, s. 10.
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