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Kazimierz Wójcik
Roman Ingarden
Czesław Zgorzelski
Stefan Sawicki

w drugim rzędzie od lewej

Danuta Zamącińska-
-Paluchowska oraz 
Andrzej Paluchowski

KUL, lata 50-te XX wieku



FILOZOF

...siła twórcza człowieka 

jest ograniczona.

Roman Witold Ingarden jest uważany za

jednego z najwybitniejszych filozofów polskich.

Jego myśl wyrosła z nurtu fenomenologii.

Ingarden był uczniem Edmunda Husserla.

W latach 1912-1914 studiował w Getyndze oraz

Wiedniu. W 1916 roku przeniósł się za swoim mistrzem

do Fryburga Bryzgowijskiego, gdzie w 1918 roku

obronił rozprawę doktorską pt. Intuition und Intellekt bei
Henri Bergson.

Po powrocie do Polski w 1924 roku uzyskał habilitację

na podstawie rozprawy Essentiale Fragen.

Był wykładowcą Uniwersytetu Jana Kazimierza we

Lwowie, a po wojnie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracy naukowej zajmował się różnorodnymi

zagadnieniami szczegółowymi z zakresu ontologii,

teorii poznania oraz estetyki. Podjął także polemikę z

myślą Husserla. Był twórcą drugiej fenomenologii

(realistycznej).

R. Ingarden, Książeczka

o człowieku.



INGARDEN NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE 
LUBELSKIM

Ingarden był związany ze środowiskiem filozoficznym

i polonistycznym KUL. Największe natężenie

kontaktów przypadło na lata 1950-1957, kiedy to filozof

został odsunięty przez władze komunistyczne od

prowadzenia zajęć dydaktycznych. Oficjalnie był
zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, ale bez

możliwości kontaktu ze studentami. Ingarden skupił się

wówczas na działalności wydawniczej i odczytowej. Był

też częstym gościem na KUL-u, gdzie w latach 1955-

1956 prowadził semestralny wykład z zakresu filozofii
niemieckiej oraz wykład na temat przyczynowości.

Pojawiał się także na tygodniach filozoficznych

organizowanych przez Koło Filozoficzne Studentów

KUL im. św. Tomasza z Akwinu. Więzy przyjaźni

łączyły go m. in. z prof. Jerzym Kalinowskim oraz
Stefanem Swieżawskim.

R. Ingarden, Książeczka

o człowieku.

Jesteśmy ludźmi przez 

to, że przerastamy 
warunki biologiczne, 
w jakich znaleźliśmy 

się, i że na ich podłożu 
budujemy nowy, 

odmienny świat.



W BIBLIOTECE

Ingarden przyjeżdżał na KUL również z inicjatywy

środowiska polonistycznego na zaproszenie prof.

Ireny Sławińskiej. Odwiedziny te były okazją do

dyskusji na temat filozoficznej teorii dzieła literackiego,

omówionej przez Ingardena w dziele Das literarische
Kunstwerk (1931).

Zaangażowanie prof. Sławińskiej przyczyniło się do

lepszego poznania oraz recepcji ingardenowskiej teorii

literatury nie tylko w Polsce, ale także w Stanach

Zjednoczonych.
To, co wartością nazywamy: 

dobro, piękno, prawdziwość, 

sprawiedliwość itd.., to nie 

znajduje się w owej fizyko-

-biologicznej podbudowie 

naszego ludzkiego świata, 

lecz występuje dopiero 

właśnie w owej przez nas 

wytworzonej i dla człowieka 

właściwej, nadbudowanej 

rzeczywistości...

W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL znajdują

się liczne publikacje Romana Ingardena. Szczególną

wartość mają jednak egzemplarze z dedykacjami

wybitnego filozofa znajdujące się w Bibliotece

Wydziału Filozofii oraz Bibliotece Filologii Polskiej,
Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej.

R. Ingarden, Książeczka

o człowieku.



Odbitka artykułu Romana 

Ingardena ze zbiorów 
Biblioteki Wydziału Filozofii 

KUL z dedykacją autora



Odbitka artykułu Romana Ingardena ze 

zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii KUL 
z dedykacją autora



Nadbitka artykułu Romana

Ingardena ze zbiorów Biblioteki 
Filologii Polskiej, Edytorstwa 

i Humanistyki Cyfrowej 
z dedykacją autora



Odbitka artykułu Romana

Ingardena ze zbiorów Biblioteki 
Filologii Polskiej, Edytorstwa 

i Humanistyki Cyfrowej 
z dedykacją autora



Notatki czytelników Biblioteki Wydziału Filozofii na

najbardziej popularnej wśród studentów książce

Ingardena Książeczka o człowieku.



Fragmenty tekstów 

Romana Ingardena, 

które wykorzystano

w prezentacji, pochodzą 

z podkreśleń anonimowych 

czytelników na egzempla-

rzach bibliotecznych 

Książeczki o człowieku.

Opracowanie:

Rafał Nawrocki

Agata Szymaniak

Danuta Gil


