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Anna Szuba-Boroń

Profesor Jan Woleński 
– laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja Nauki Polskiej, przyznając nagrodę, wyróżnia uczonych, których 
„osiągnięcia naukowe przesuwają granice poznania, otwierają nowe perspek-
tywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy 
naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w światowej nauce”. Tym 
zaszczytnym wyróżnieniem w roku 2013 uhonorowano prof. dra hab. Jana 
Woleńskiego za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej 
oraz wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współcze-
snej fi lozofi i.

Wśród zagadnień badawczych realizowanych przez profesora Woleńskie-
go dominujący kierunek dotyczy fi lozofi i analitycznej, epistemologii, logiki, 
teorii i fi lozofi i prawa, teorii prawdy i fi lozofi i języka.

Ze szkołą lwowsko-warszawską profesor Woleński zetknął się już jako stu-
dent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofi a zafascynowała młodego 
Jana Woleńskiego na tyle, że w 1960 r. – dwa lata po rozpoczęciu studiów 
prawniczych – podjął równolegle studia fi lozofi czne. Spotkał się wówczas m.in. 
z profesor Izydorą Dąmbską – uczennicą charyzmatycznego założyciela szko-
ły lwowsko-warszawskiej, profesora Kazimierza Twardowskiego. O niezwykłej 
choć zróżnicowanej światopoglądowo grupie fi lozofów, logików, matematy-
ków, etyków, wśród których byli m.in. Jan Łukasiewicz, Kazimierz Ajdukie-
wicz, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Czeżowski, Alfred Tarski czy wspomniana 
już Izydora Dąmbska, w połowie lat 80. XX w. wydana została monografi a Filo-
zofi czna szkoła lwowsko-warszawska autorstwa profesora Woleńskiego. Książkę 
uznano wówczas za najważniejszą publikację fi lozofi czną dziesięciolecia 1975–
–1985. Szkoła lwowsko-warszawska była wyrazistym i liczącym się ośrodkiem 
w dyskursie fi lozofi cznym dwudziestolecia międzywojennego. Dzięki pracom 
profesora Jana Woleńskiego polska fi lozofi a analityczna została powszechnie 
uznana za jedno z największych osiągnięć humanistyki XX w.
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Laureat tegorocznej Nagrody na rzecz Nauki Polskiej – profesor Jan Wo-
leński, urodzony w 1940 r. w Radomiu, na Uniwersytecie Jagiellońskim stu-
diował prawo (1958–1963) oraz fi lozofi ę (1960–1964). Stopień doktora uzy-
skał w 1968 r. broniąc na Wydziale Prawa UJ rozprawę doktorską Filozofi a 
lingwistyczna a jurysprudencja analityczna. W 1972 r. przeprowadził przewód 
habilitacyjny z teorii prawa na podstawie rozprawy Logiczne problemy wy-
kładni prawa. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. 
Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie fi lozofów polskich. 
Uznawany jest za kontynuatora tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej. Szkoła 
ta, w opinii profesora Jana Woleńskiego, nadal bowiem „żyje” – nie tylko na 
płaszczyźnie historycznej, ale jako inspiracja dla obecnego pokolenia fi lozo-
fów polskich.

Jan Woleński to postać wybitna. Świadczy o tym nie tylko jego bogaty do-
robek naukowy i publikacyjny – liczący niemal 2000 pozycji, wśród których 
przeszło 600 wydanych zostało w ośmiu językach. Do jego najważniejszych 
prac należą, oprócz wspomnianej wyżej Filozofi cznej szkoły lwowsko-warszaw-
skiej, Z zagadnień analitycznej fi lozofi i prawa (1980), Matematyka i epistemo-
logia (2004), Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm (2005), oraz 
zbiory artykułów: Essays in Logic and Its Applications in Philosophy (2011), 
Historico-Philosophical Essays (2012). Wydane w 2004 r. Granice niewiary 
uhonorowano nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów działających na 
rzecz nauki: Polskiego Towarzystwa Filozofi cznego, Polskiego Towarzystwa 
Logiki i Filozofi i Nauki, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Euro-
pea, American Mathematical Society, Aristotelian Society, Brentano Gesell-
schaft, Institute „Vienna Circle”, European Society for Analytical Philosophy, 
Internationale Institut de Philosophie. W latach 2005–2008 był prezyden-
tem Europejskiego Towarzystwa Filozofi i Analitycznej. Należy do licznych 
rad redakcyjnych krajowych i zagranicznych.

Filozof i prawnik, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, związany 
z Instytutem Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie z Wyższą Szko-
łą Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, jest promotorem 25 przewodów 
doktorskich i recenzentem niemal 30 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 
Wykładał w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie w Sal-
zburgu, we Lwowie, w Sun Jat-sen (Guangzhou, Chiny) i Hebrew University 
w Jerozolimie, a także w Instytucie Filozofi i i Socjologii PAN, Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Uniwersytetu Poznańskiego. Od roku akademickiego 
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2013/2014 z wiedzy i doświadczenia profesora Jana Woleńskiego czerpać 
mogą także studenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego.

Laureat wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
osiągnięcia naukowe (2002). W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badaw-
czej oraz za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej.


