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W 1924 roku filozof Moritz Schlick, matematyk 
Hans Hahn, oraz socjolog i polityk Otto Neurath 
założyli w Wiedniu koło filozoficzne. Na posiedze-
niach dyskutowano m.in. o tym, jak można wyjaśnić 
efektywność matematyki, jaki jest status poznaw-
czy twierdzeń logicznych, co jest podstawą wiedzy 
naukowej. Był to początek Koła Wiedeńskiego.

Wkrótce do grupy dołączyli młodzi myśliciele  
– tacy jak Kurt Gödel, Rudolf Carnap i Karl 
Menger, a w bliskich relacjach z Kołem pozosta-
wali również Karl Popper i Oskar Morgenstern. 
Członkowie Koła utrzymywali kontakty z wieloma 
wybitnymi postaciami tamtych czasów, m.in.  
z Albertem Einsteinem, Bertrandem Russellem  
i Ludwigiem Wittgensteinem. 

Fascynacja gwałtownym rozwojem logiki i mate-
matyki, a także sukcesami nauk przyrodniczych 
wpłynęły na to, że do programowych tez Koła 
Wiedeńskiego weszły twierdzenia, iż właściwego 
obrazu świata dostarczają nauki szczegółowe,  
a także iż sensowne są tylko zdania weryfiko-
walne empirycznie. Program ten nazywany bywa 
„neopozytywizmem” lub „logicznym empiryzmem”. 
Problemy omawiane w Wiedniu wkrótce zostały 
podjęte w innych ośrodkach – m.in. Pradze,  
Berlinie, Cambridge i Harwardzie. 

Instytucjonalny okres działalności Koła Wiedeń-
skiego miał początek w 1929 roku, wraz z powo-
łaniem do życia Towarzystwa im. Ernsta Macha. 
Żywot Koła nie był jednak długi. W roku 1934 
zmarł Hahn, a Neurath w obliczu narastających 
konfliktów politycznych w Austrii zdecydował się 
na emigrację. Schlick został zamordowany  
w 1936 roku przez swojego dawnego studenta. 

W ten sposób formacja, która w „czasach obłędu” 
propagowała ścisłe myślenie, przestała istnieć. 
Jednakże myśliciele skupieni wokół Koła Wiedeń-
skiego wpłynęli znacząco na historię filozofii  
i nauki w XX wieku. 

Wystawa przedstawia Koło Wiedeńskie w szerokim 
kontekście kulturowym i historycznym. Uwzględ-
nia nie tylko członków Koła, lecz także postaci, 
które na tę formację intelektualną wpłynęły oraz 
te, które wiedeńskiemu wpływowi uległy. Liczne 
kopie fotografii, listów i innych dokumentów stano-
wią ilustrację dla biografii intelektualnych czoło-
wych członków Koła Wiedeńskiego i obszarów ich 
zainteresowań badawczych. Wystawa opowiada też 
o dramatycznych okolicznościach, które zniszczyły 
Koło Wiedeńskie jako zwartą formację ideową.

Moritz Schlick

Otto Neurath

Hans Hahn

Rudolf Carnap

Karl Menger



KOŁO WIEDEŃSKIE  
ŚCISŁE MYŚLENIE
W CZASACH OBŁĘDU

Appendix. Szkoła Lwowsko-Warszawska  
a Koło Wiedeńskie

Appendix.  
Szkoła Lwowsko–Warszawska 

a Koło Wiedeńskie

Wystawa planszowa Uniwersytetu Wiedeńskiego  
i Uniwersytetu Warszawskiego,  
zorganizowana w ramach sieci CENTRAL.  
www.central-network.eu

28 stycznia – 28 lutego 2022
Ekspozycja  
czynna:  poniedziałek – sobota  11.00–18.00 
  niedziela    15.00–20.00
Wstęp wolny
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
Ul. Dobra 56/66

Impressum:

● Koło Wiedeńskie. Ścisłe myślenie w czasach obłędu 
(The Vienna Circle. Exact Thinking in Demented Times)

Kuratorzy:   Karl Sigmund, Friedrich Stadler

Projekt graficzny:  Bea Laufersweiler

● Appendix. Szkoła Lwowsko-Warszawska a Koło Wiedeńskie
Kurator:   Anna Brożek  
   konsultacja: Jacek Jadacki

Projekt graficzny:  Marcin Laszczkowski

Koncepcja  
przestrzenna:  Agnieszka Kościelniak-Osiak

Koordynacja:   Biuro Współpracy z Zagranicą

Współpraca:  Biblioteka Uniwersytecka  
   w Warszawie

   Centrum Badań nad Tradycją   
   Szkoły Lwowsko-Warszawskiej 
   przy Wydziale Filozofii UW 
   slw.uw.edu.pl.

W 1895 roku urodzony i wykształcony w Wiedniu Polak,  
Kazimierz Twardowski, przyjechał do Lwowa, aby objąć tam  
katedrę filozofii. Był to początek Szkoły Lwowsko–Warszawskiej, 
polskiej gałęzi filozofii analitycznej, która rozkwit przeżyła  
w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, po tym jak  
zyskała drugi ośrodek w Warszawie. Szkoła rozsławiła się przede 
wszystkim osiągnięciami w zakresie logiki i jej zastosowań  
w filozofii. Do członków Szkoły zaliczani są poza Twardowskim jego 
uczniowie (m.in. Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Tadeusz  
Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz) i uczniowie jego uczniów 
(m.in. Alfred Tarski, Maria Ossowska). Fundament Szkoły jest 
natury metodologicznej, a polega na przestrzeganiu postulatów 
jasności myśli i mowy oraz odpowiedniego uzasadnienia przekonań. 

Szkoła była przedsięwzięciem interdyscyplinarnym. Jej człon-
kowie wnieśli wkład nie tylko w wąsko rozumianą filozofię, 
lecz także w logikę matematyczną, psychologię i humanistykę. 
Do Szkoły należały osoby o różnym pochodzeniu społecznym  
i narodowościowym, a duży jej odsetek stanowiły kobiety  
(co na początku XX wieku było ewenementem). 

Jako języka w dyskusjach i publikacjach używano przede wszyst-
kim języka polskiego, gdyż Szkoła nastawiona była również na 
zachowanie i rozwój kultury polskiej. Z tego względu wyniki 
Szkoły nie były szeroko znane w innych ośrodkach filozofii ana-
litycznej, aż do lat trzydziestych XX wieku, kiedy miała miejsce 
bardziej ożywiona wymiana myśli. Najważniejszym przykładem 
tej wymiany były kontakty między Szkołą a Kołem Wiedeńskim. 

Warszawski „Appendix” do wystawy przedstawia sylwetki 
członków i dzieje Szkoły, a także jej relacje z Kołem. Chociaż 
Szkoła powstała i rozwijała się niezależnie od działalności 
Schlicka i jego współpracowników, to pewne rysy były wspólne 
obu tym formacjom – przede wszystkim niechęć do filozoficznej 
mętności, nacisk na ścisłość języka, a także uwzględnianie  
w filozofii narzędzi logicznych i wyników nauk szczegółowych. 
Mimo tych podobieństw w Szkole Lwowsko–Warszawskiej nigdy 
nie głoszono poglądów tak radykalnych, jak w Kole Wiedeńskim. 
To umiarkowane stanowisko Szkoły, a także liczne wyniki badań 
jej członków w zakresie logiki, metalogiki i semantyki logicznej 
nie pozostały bez wpływu na ewolucję poglądów przedstawicieli 
Koła Wiedeńskiego, zwłaszcza zaś w przypadku Rudolfa Carnapa. 

W „Appendixie” wykorzystana została szeroko ikonografia, 
dokumentująca, m.in. wizyty przedstawicieli Koła w Warszawie, 
pobyty przedstawicieli Szkoły w Wiedniu, a także spotkania obu 
grup przy okazji międzynarodowych kongresów filozoficznych.  

Wybuch, przebieg i konsekwencje II wojny światowej były dla 
Szkoły Lwowsko–Warszawskiej straszliwym ciosem, który prze-
rwał ciągłość jej rozwoju w jego punkcie szczytowym. Tradycje 
Szkoły Lwowsko–Warszawskiej, a także Koła Wiedeńskiego 
pozostały jednak żywe, a propagowane w obu grupach ścisłe 
myślenie jest dziś wartością uniwersalną.


