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Tadeusz Kotarbiński 
(March 31, 1886 – October 3, 1981)

Tadeusz Kotarbiński was born in Warsaw on March 31, 1886 into an artist family. 
He studied mathematics and physics in Cracow, and architecture in Darmstadt 
and Lvov (1907–1912). At Lvov University, Kotarbiński studied philosophy and 
classical philology under the guidance of Kazimierz Twardowski. He received 
his PhD in 1912 with his thesis titled “Utilitarianism in the ethics of Mill and 
Spencer”. After his university studies, Kotarbiński taught classics at a Warsaw 
high school. In 1919 he was appointed Temporary Professor of Philosophy 
(Full Professor in 1929) at the University of Warsaw. During World War II, he 
took part in underground teaching. After the war, he became the founder and first 
rector of the University of Łódź (1945–1949). In 1951, he returned to Warsaw 
where he lectured at the University. Kotarbiński was the president of the Polish 
Academy of Sciences (1957–1961). He also served as the president of the 
Polish Philosophi cal Society (1948–1978), and as vice president and president of 
Institut International de Philosophie (1957–1968). 
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tadeusz kotarbiński 
(31 marca 1886 – 3 października 1981) 

T adeusz Kotarbiński to pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Je-
den z najwybitniejszych polskich humanistów wieku XX. Był posta-

cią charakterystyczną, bardziej staroświecką niż sylwetki jego rówieśni-
ków. Starał się wynosić korzyść intelektualną z zetknięcia się z ludźmi. 
Wśród polskich filozofów odgrywał rolę niezwykłą. Jego sposób pracy 
intelektualnej ukształtował kolejne pokolenia naukowców i ludzi kultu-
ry. Pomimo swojego lewicowego zaangażowania, uchodził za myśliciela 
niezależnego. Doktor honoris causa kilku zagranicznych i krajowych uni-
wersytetów. 

Tadeusz Kotarbiński urodził się 31 marca 1886 r. w Warszawie. Po-
chodził z rodzi ny wielce zasłużonej dla kultury polskiej. Ojciec – Miłosz 
– był artystą malarzem i kompozytorem, matka – Ewa z Koskowskich 
– pianistką. Nauki pobierał w stolicy, jako uczeń V Gimnazjum Rządo-
wego w Warszawie. Za udział w głośnym strajku szkolnym w roku 1905 
został relegowany ze szkoły. Wyjechał do Krakowa, gdzie jako wolny 
słuchacz studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, głównie matematy-
kę i fizykę. Wkrótce jednak wrócił do Warszawy, by zdać maturę w roku 
1906 w prywatnym gimnazjum Chrzanowskiego. Władze austriackie nie 
uznawały świadectwa dojrzałości z prywatnej szkoły, przeto by móc for-
malnie podjąć studia w Galicji (w roku 1906 zaczął studia na architekturze 
w Politechnice Lwowskiej) Tadeusz Kotarbiński uzyskał niezbędną matu-
rę jako ekstern aż w Parnawie w Estonii (1907). Potem zaczął studiować 
filozofię w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem 
Kazimierza Twardowskiego, dodatkowo też filologię klasyczną. W stolicy 
Galicji uczęszczał na wykłady uczniów wielkiego profesora Jana Łukasie-
wicza z logiki oraz Władysława Witwickiego z psychologii. Zdarzało mu 
się wpadać na zajęcia Stanisława Witwickiego z filologii klasycznej. Stu-
dia ukończył w roku 1912, otrzymując doktorat za rozprawę Utylitaryzm 
w etyce Milla i Spencera (druk 1915).


