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1. WPROWADZENIE

Początek XX wieku to czas dynamicznego rozwoju logiki i matematyki. Przy-
niósł on nowe narzędzia formalne i metodologiczne, które zaczęto stosować
w działalności naukowej również w innych dyscyplinach naukowych. Koło Kra-
kowskie, które uformowało się w latach trzydziestych ubiegłego wieku, jako
główny cel swoich działań obrało asymilację współczesnych mu osiągnięć z za-
kresu logiki na terenie filozofii i teologii katolickiej. Wraz z ojcem Józefem Ma-
ria Bocheńskim (1902–1995) tworzyli je ks. Jan Salamucha (1903–1944), Jan
F. Drewnowski (1896–1978) oraz Bolesław Sobociński (1906–1980). Wybuch
II wojny światowej niestety zakończył działalność Koła. Współcześnie, gdy mó-
wimy o zastosowaniach metod formalnych w obszarze filozofii Boga, najczęściej
mamy na uwadze wykorzystanie ich do analizy argumentacji za istnieniem Boga
lub przeciw niemu. Możliwość zastosowań tych narzędzi w tym obszarze miała
również wielki wpływ na zawiązanie się Koła Krakowskiego i na jego założenia
programowe, ale także na pewne późniejsze wątki badawcze w pracy naukowej o.
Bocheńskiego.

Z zagadnieniem analizy metodami formalnymi pięciu dróg św. Tomasza
z Akwinu spotkał się on po raz pierwszy przy okazji pisania recenzji pracy
ks. Salamuchy zatytułowanej Dowód „ex motu” na istnienie Boga¹. W recenzji
tej znajdziemy nie tylko uwagi dotyczące ujęcia prima via zaprezentowanego

¹ J. SALAMUCHA, Dowód „ex motu” na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza
z Akwinu, „Collectanea Theologica”, 1 (1934), s. 53–92; J.M. BOCHEŃSKI, Bibliographie Critique
n. 935, „Bulletin Thomiste”, 4 (1935) 8, s. 601–603.
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przez ks. Salamuchę, ale również jego własne, autorskie rozwiązania w tym ob-
szarze. W tym czasie o. Bocheński nie podjął się jednak całościowych analiz
argumentacji Akwinaty. Takowe poczynił dopiero w roku 1953. Dotyczyły one
przede wszystkim pierwszej drogi. Niestety, analizy te nie zostały wówczas opu-
blikowane i są dziś jedynie materiałem archiwalnym². Dotychczas znane i opu-
blikowane o. Bocheńskiego analizy pięciu dróg pochodzą dopiero z lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsza z nich została za-
prezentowana w roku 1989 w artykule Die fünfWege, natomiast trzecia w książce
Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2–11 wy-
danej w roku 2003³. Manuskrypty tej książki (niemiecki z 1989, polski z 1993)
zawierają chronologicznie drugą analizę. W tekście książki znajdują się liczne
poprawki (także w formalizmach) dokonane przez jej wydawców. Nie zostały
one jednak autoryzowane przez o. Bocheńskiego⁴. Nakreślając tło powstania
różnych wersji formalizacji, warto nadmienić, że manuskrypt niemiecki został
przetłumaczony na język polski przez samego o. Bocheńskiego. Maszynopis
ten jest cenny również ze względu na to, że jest późniejszy niż wersja niemiecka
złożona w wydawnictwie (według książki w 1990 r., według manuskryptu pol-
skiego w 1991 r.). Dodatkowo znajduje się w nim niepublikowany dotychczas
tekst, w którym o. Bocheński analizuje pierwszą kwestię pierwszej części Sum-
my⁵. We wspólnych sobie fragmentach, na płaszczyźnie zapisu formalnego, oba
te maszynopisy są ze sobą zgodne.

Interesującym wydaje się podjęcie analiz porównawczych wspomnianych
trzech ostatnich opracowań pięciu dróg, dokonanych przez o. Bocheńskiego.
Pozwolą one uchwycić zmiany dokonane w poszczególnych ujęciach argumen-
tacji Akwinaty, ale także pozwolą upublicznić materiały archiwalne pochodzące
z manuskryptów GottesDasein undWesen. Do tej pory w ten sposób zostały opra-

²Analizy te znajdują się w archiwaliach przekazanych do analiz Sekcji Logiki i Metodologii
Nauk WFCh UKSW przez ks. dr. Korneliusza Polickiego z Fryburga, wieloletniego współpra-
cownika o. Bocheńskiego.

³ J.M BOCHEŃSKI, Die fünf Wege, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”,
3 (1989), s. 235–265; J.M BOCHEŃSKI, Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa
Theologiae I, qq. 2–11, München: Philosophia Verlag, 2003.

⁴Poprawek tych dokonali prof. Uwe Meixner i dr Carlos A. Dufour. Miejsca ingerencji
w tekst manuskryptu zostały w książce w odpowiedni sposób oznaczone, tak, by czytelnik mógł
je zidentyfikować.

⁵Analizy te zostały przedstawione i omówione w: M. PORWOLIK, Józef Maria Bocheński’s
logical analyses of Question I of St. Thomas Aquinas’ Summa Theologiae, „Studies in East European
Thought”, 1 (2013), s. 75–99; M. PORWOLIK, Józefa Marii Bocheńskiego analizy logiczne pierwszej
kwestii Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, w: Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa
Marii Bocheńskiego OP, red. D. Łukasiewicz, R. Mordarski, Kraków: Fundacja „Dominikańskie
Studium Filozofii i Teologii”, 2014, s. 107–143.
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cowane wszystkie drogi poza trzecią⁶. Celem tego artykułu jest krytyczne przed-
stawienie wspomnianych trzech wersji formalizacji trzeciej drogi św. Tomasza
z Akwinu. Wydaje się to o tyle cenne, gdyż mija obecnie 25 lat od śmierci o. Bo-
cheńskiego i warto ten dorobek przy tej okazji przypomnieć i upowszechnić. Nie
zamierzamy przy tym wchodzić głębiej we współczesną dyskusję nad kwestiami
wyłaniającymi się w trakcie analiz trzeciej drogi, które dotyczą chociażby jej po-
prawności formalnej czy sposobu rozumienia pojawiających się w niej modalno-
ści. Chociaż od czasów o. Bocheńskiego znacznie zmienił się sposób stosowania
metod formalnych w filozofii i teologii (dziś nie jest to jedynie analiza logicz-
na i parafraza na język formalny tekstu źródłowego), to jednak jego prace są
ciągle stałym punktem odniesienia w tym obszarze. Samą zaś zasadność analiz
teksów Akwinaty metodami formalnymi możemy za o. Bocheńskim uzasadnić
możliwością uzyskania w ten sposób nowych wyników, czy potwierdzenia inną
drogą już uzyskanych. Obszar ich zastosowania: Summa teologii św. Tomasza
z Akwinu, jest też nieprzypadkowy. Każdy jest świadomy znaczenia tego tekstu
w teologii i filozofii Boga, także w czasach obecnych.

W pracy przyjmujemy następujące oznaczenia dla poszczególnych wersji tek-
stu o. Bocheńskiego:

Ia J.M. BOCHEŃSKI, Die fünf Wege, „Freiburger Zeitschrift für Philo-
sophie und Theologie”, 3 (1989), s. 235–265;

Ib J.M. BOCHEŃSKI, Pięć dróg, tłum. J. Miziński, w: J.M. Bocheński,
Logika i filozofia. Wybór pism, red. J. Parys, Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN, 1993, s. 469–503;

Ic J.M. BOCHEŃSKI, TheFiveWays, tłum. W. Redmond, w: TheRatio-
nality of Theism, red. A. Garcia de la Sienra, Amsterdam – Atlanta:
Rodopi, 2000, s. 61–92;

IIa J.M. BOCHEŃSKI, Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische
Studien zur SummaTheologiae I, qq. 2–13, Freiburg 1989, maszyno-
pis;

IIb Maszynopis polskiego tłumaczenia II a) z 1993 r. dokonanego
przez o. Bocheńskiego (brak strony tytułowej);

⁶E. NIEZNAŃSKI, Prima via św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego, „Studia Philoso-
phiae Christianae”, 1 (2006), s. 27–35; M. PORWOLIK, Formalizacje argumentu ex causa efficien-
tis w wykonaniu o. Bocheńskiego, w: Logika i teologia, red. J. Piechowicz, Katowice: Księgarnia
św. Jacka, 2011, s. 26–39; M. PORWOLIK, Formalisation of the Argument Ex Causa Efficientis Pre-
sented by Fr. Bocheński, w: Logic in Theology, red. B. Brożek, A. Olszewski, M. Hohol, Kraków:
Copernicus Center Press, 2013, 159–177; M. PORWOLIK, Ojca Bocheńskiego formalizacje ”czwartej
drogi” św. Tomasza z Akwinu, „Logos i Ethos”, 2 (2011), s. 109–130; M. PORWOLIK, „Piąta droga”
św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J.M. Bocheńskiego i P. Weingartnera, „Roczniki Filozoficz-
ne”, 3 (2013), s. 77–99.
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III J.M. BOCHEŃSKI, Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur
SummaTheologiae I, qq. 2–11, München: Philosophia Verlag, 2003.

Wersje Ib i Ic są tłumaczeniami, odpowiednio, na język polski i na język angiel-
ski tekstu Ia, zaś IIa i IIb są manuskryptami III. Z uwagi na zasięg ingerencji
redaktorów III w tekst formalizmów zawartych w manuskrypcie dostarczonym
do wydawnictwa analizy zawarte w książce i te z manuskryptów traktuje się jako
osobne ich wersje⁷.

Pięć dróg o. Bocheński analizuje w następujący sposób. Po podaniu wstęp-
nych uwag do analizowanego tekstu przytacza użyte przez siebie skróty i regu-
ły wnioskowania. Poszczególne argumentacje Akwinaty o. Bocheński analizuje
w pewien schematyczny sposób. Po przytoczeniu formalizowanego tekstu po-
daje strukturę argumentacji i jej rekonstrukcję w języku sformalizowanym. Na-
stępnie formułuje on uwagi podsumowywujące dotyczące danej drogi. Po prze-
analizowaniu w ten sposób poszczególnych dróg zestawia on użyte w quinque
viae założenia, wyróżniając w nich definicje, założenia empiryczne, założenia
filozoficzne (ontologiczne), założenia logiczne i przedstawia końcowe wyniki
swych analiz. Zasadnicze rozbieżności między poszczególnymi trzema wersja-
mi tekstu o. Bocheńskiego dotyczą rekonstrukcji formalnej danej drogi. Przed-
stawiając analizy trzeciej drogi, skupimy się zatem na tym właśnie elemencie.

Analizy tekstów Akwinaty dokonane metodami formalnymi lub, jak powie-
my dziś, w duchu filozofii i teologii analitycznej umiejscowić należy w szer-
szym kontekście. Stanowią one, przez systematyczne stosowanie logiki na uży-
tek teologii i filozofii Boga, nie tylko realizację programu Koła Krakowskiego,
ale również realizację programu studiów o Bogu, który sformułował o. Bocheń-
ski w Gottes Dasein und Wesen⁸.

1.01. Istnieje pilna potrzeba ponownego podjęcia dogłębnych studiów
dotyczących Boga.

1.02. Człowiek ma tylko trzy możliwe drogi poznania Boga: bezpośred-
nie doświadczenie, wnioskowanie i wiara.

1.03. Niezbędne jest zapoznanie się z scholastycznymi badaniami nad
zagadnieniami dotyczącymi Boga.

1.04. Wyniki scholastycznej nauki o Bogu powinny zostać ocenione kry-
tycznie.

⁷Manuskrypt polski został udostępniony autorowi przez śp. p. prof. Jerzego Perzanowskiego,
niemiecki — przez ks. dr. Korneliusza Polickiego.

⁸ J.M. BOCHEŃSKI, Gottes Dasein und Wesen, s. 17–28.



J.M. BOCHEŃSKIEGO FORMALIZACJE TRZECIEJ DROGI ŚW. TOMASZA 299

1.05. Pilnym zadaniem jest krytyczne zbadanie kantowskich i neo-
pozytywistycznych zastrzeżeń do możliwości poznania Boga w tym
dowodów na Jego istnienie⁹.

1.06. Spoglądając na to, o czym często świadczy doświadczenie Boga
u zwykłego wiernego istnieje zadanie: (1) określić znaczenie sło-
wa ‘doświadczenie’ i podobnych wyrazów i (2) zbadać jak takie
doświadczenie, w szerokim i w wąskim znaczeniu jest możliwe,
względnie faktycznie istnieje.

1.07. Scholastyczna nauka o Bogu powinna zostać badana za pomocą
narzędzi matematyczno-logicznych i krytycznej metody.

1.08. Wierzący człowiek nie potrzebuje dowodu istnienia Boga, ponie-
waż on wierzy w to istnienie.

1.09. Rodzaj i sposób, w jaki wierzący przyjmuje istnienie Boga, domaga
się szczegółowych, logiczno-teologicznych, gruntownych badań.

1.10. Pożądany jest rozwój teologii zajmującej się w pierwszym rzędzie
samym Bogiem.

Powrót do analizy filozoficznego dorobku średniowiecza, w tym quinque viae
św. Tomasza, nowymi narzędziami i metodami stanowi ważny element reali-
zacji tego programu. Został on wprost sformułowany dopiero w późniejszych
tekstach o. Bocheńskiego (teksty: II i III). O zadaniach, które możemy odna-
leźć w programie, mówił również o. Bocheński w roku 1990, w ostatniej czę-
ści wykładu wygłoszonego podczas nadania mu doktoratu honoris causa przez
Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, czyli w czasie, gdy powstawały
wspomniane teksty¹⁰.

2. FORMALIZOWANY TEKST

Przedmiotem analiz i formalizacji jest dla o. Bocheńskiego łaciński tekst Sum-
my teologii¹¹. Każdemu zdaniu przypisana zostaje liczba wskazująca kolejno na
kwestię, artykuł, akapit w korpusie artykułu i miejsce samego zdania w danym

⁹W manuskrypcie polskim książki o. Bocheński mówi o zarzutach dotyczących dowodów
istnienia Boga, w manuskrypcie niemieckim i w samej książce o wątpliwościach dotyczących
Jego poznania.

¹⁰Zob. J.M BOCHEŃSKI, O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej, „Studia Philo-
sophiae Christianae”, 2 (1991), s. 103–107.

¹¹TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae, I, q. 1–49 (Sci To Aqiis Opera Omnia
iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. IV, Romae: Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda
Fide, 1888).
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akapicie. Dla ułatwienia śledzenia toku analiz podajemy również obok tekstu
łacińskiego jeden ze współczesnych jego przekładów na język polski¹².

Nr Tekst łaciński Tłumaczenie polskie

2.3301. Invenimus quaedam quae sunt wśród rzeczy spostrzegamy te, które
possibilia esse et non esse; mogą być i nie być,

2.3302. impossibile est autem omnia quae sunt Jest niemożliwe, żeby takie rzeczy
talia, semper esse, istniały zawsze,

2.3303. quia quod possibile est non esse, ponieważ zdarza się, że to, co może
quandoque non est. być, nie jest.

2.3304. Si igitur omnia sunt possibilia non Jeśli więc wszystkie rzeczy mogą
esse, aliquando nihil fuit in rebus. nie istnieć, to kiedyś nie było żadnej

z tych rzeczy.
2.3305. Sed si hoc est verum, etiam nunc nihil Jeśli to prawda, to i teraz nie byłoby

esset: niczego,
2.3306. quia quod non est, non incipit esse nisi ponieważ to, co nie istnieje,

per aliquid quod est. zaczyna istnieć tylko dzięki czemuś,
co istnieje.

2.3307. Si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit Gdyby nic nie istniało, to nic nie
quod aliquid inciperet esse, mogłoby zacząć istnieć

2.3308. et sic modo nihil esset: i [...] nic by nie istniało,
2.3309. quod patet esse falsum. co jest jawnie fałszywe.
2.3310. Non ergo omnia entia sunt possibilia, Nie wszystkie zatem byty są tylko

możliwe,
2.3311. sed oportet esse necessarium in rebus. lecz musi istnieć wśród rzeczy coś

koniecznego.
2.3312. Omne autem necessarium vel habet Z kolei wszystko, co jest konieczne,

causam suae necessitatis aliunde, vel albo czerpie skądś przyczynę swojej
non habet. konieczności, albo nie.

2.3313. Non est autem possibile quod Nie jest zatem możliwe
procedatur in infinitum in necessariis postępowanie w nieskończoność
quae habent causam suae necessitatis, w szeregu bytów koniecznych, które
sicut nec in causis efficientibus, ut mają przyczynę swojej konieczności,

¹²TOMASZ Z AKWINU, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1–26, tłum. G. Kurylewicz,
Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001. Zob. także: TOMASZ Z AKWI-
NU, Suma teologiczna, I, q. 1-12, tłum. P. Bełch, t. 1, London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy
„Veritas”, 1975.
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probatum est. tak jak nie jest to możliwe
w szeregu przyczyn sprawczych, co
zostało udowodnione (w korp.).

2.3314. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit Dlatego trzeba koniecznie przyjąć
per se necesarium, non habens causam coś, co jest konieczne samo przez
necessitatis aliunde, się i nie ma przyczyny swojej

konieczności,
2.3315. sed quod est causa necessitatis aliis: ale jest przyczyną konieczności dla

innych,
2.3316. quod omnes dicunt Deum. i to wszyscy nazywają Bogiem.

3. STRUKTURA

Według o. Bocheńskiego w argumentacji Akwinaty odnajdujemy odpowiedzi
na trzy następujące pytania:

1. Czy w ogóle istnieje coś koniecznego?
2. Czy istnieje coś, czego konieczność nie zależy od innych rzeczy?
3. Czy to coś jest przyczyną konieczności innych rzeczy i jest Bogiem?

Wydzielają one w dowodzie trzy części: dowód zdania 11, dowód zdania 14,
i dowód zdań 15 i 16. Argumentacja jest progresywna, a jej struktura następu-
jąca.

 5

3. Czy to coś jest przyczyną konieczności innych rzeczy i jest Bogiem? 
Wydzielają one w dowodzie trzy części: dowód zdania 11, dowód zdania 14, i dowód zdań 15 
i 16. Argumentacja jest progresywna, a jej struktura następująca. 
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       14  15  16 
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13      
 
Ojciec Bocheński, porównując tę drogę z poprzednimi, wskazuje na to, że zagadnienia logiczne 
występujące w drugiej jej części są te same jak te, z którymi spotkaliśmy się w przypadku 
pierwszej i drugiej drogi (istnienie pewnego elementu ekstremalnego dla pewnego szeregu). 
Ponadto, w jego opracowaniu możemy odnaleźć szczegółowe porównanie jej struktury i jej 
przesłanek z tymi z prima via. Odtworzenie struktury argumentacji w trzeciej drodze posłuży 
o. Bocheńskiemu do jej formalizacji. Ta ostatnia będzie się jednak składała z dwóch, a nie 
trzech części. Połączone w jedną całość zostaną dwie ostatnie z trzech wyróżnionych tu części. 

4. Zasady formalizacji 

O. Bocheński, przy formułowaniu komentarza logicznego do trzeciej drogi, posłużył się 
skrótami rozumianymi w następujący sposób13: 
 

P(x) =: x potest non esse (non existere) 
ES(x,t) =: x est (existit) in momento t 
IE(x,t) =: x incipit esse in momento t 
n =:  nunc 
CAn(x,y) =: y est causa necessitatis x 
Pn(x) =: x est primum necessarium 
Nc(x) =: x est necessarium 
D(x) =: x est Deus 
R* ε Inf  =: die durch R gebildete Reihe ist unendlich14     IIa, III 

szereg utworzony przez R jest nieskończony   IIb.  
 

Ostatni z powyższych skrótów nastręcza pewne trudności interpretacyjne. Chodzi najpierw 
o sam symbol ‘R*’. Bocheński go nie definiuje. Przyjmujemy, że oznacza on mocno-
ancestralne domknięcie relacji R15. Takie rozumienie tego symbolu jest zgodne z użyciem przez 
o. Bocheńskiego symbolu ‘�∗’ w A precis of mathematical logic16. Ten sposób notacji 

 
13 Przytaczamy tu jedynie sposób rozumienia skrótów z wersji II i III. W pozostałych wersjach występują 

ich tłumaczenia. 
14 W I i w II zamiast symbolu ‘R*’ występuje ‘R*’, w Ib i IIa zamiast ‘ε’, symbol ‘’, w Ic, symbol ‘e’. 
15 Zob. E. NIEZNAŃSKI, Prima via św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego, s. 28. 
16 J.M. BOCHEŃSKI, A precis of mathematical logic, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1959, s. 74–

75. 
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gadnienia logiczne występujące w drugiej jej części są te same jak te, z który-
mi spotkaliśmy się w przypadku pierwszej i drugiej drogi (istnienie pewnego
elementu ekstremalnego dla pewnego szeregu). Ponadto, w jego opracowaniu
możemy odnaleźć szczegółowe porównanie jej struktury i jej przesłanek z ty-
mi z prima via. Odtworzenie struktury argumentacji w trzeciej drodze posłu-
ży o. Bocheńskiemu do jej formalizacji. Ta ostatnia będzie się jednak składała
z dwóch, a nie trzech części. Połączone w jedną całość zostaną dwie ostatnie
z trzech wyróżnionych tu części.
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4. ZASADY FORMALIZACJI

O. Bocheński, przy formułowaniu komentarza logicznego do trzeciej drogi, po-
służył się skrótami rozumianymi w następujący sposób¹³:

P (x) =: x potest non esse (non existere)
ES(x, t) =: x est (existit) in momento t
IE(x, t) =: x incipit esse in momento t
n =: nunc
CAn(x, y) =: y est causa necessitatis x
Pn(x) =: x est primum necessarium
Nc(x) =: x est necessarium
D(x) =: x est Deus
R∗ ε Inf =: die durch R gebildete Reihe ist unendlich¹⁴ IIa, III

szereg utworzony przez R jest nieskończony IIb.

Ostatni z powyższych skrótów nastręcza pewne trudności interpretacyjne. Cho-
dzi najpierw o sam symbol ‘R∗’. Bocheński go nie definiuje. Przyjmujemy, że
oznacza on mocno-ancestralne domknięcie relacji R¹⁵. Takie rozumienie tego
symbolu jest zgodne z użyciem przez o. Bocheńskiego symbolu ‘R∗’ w A pre-
cis of mathematical logic¹⁶. Ten sposób notacji odnajdujemy również w Principia
Mathematica¹⁷. Oznaczając przez ‘Rn’ potęgę relacji, symbol ‘R∗’ można zdefi-
niować następująco¹⁸:

R∗(x, y) ↔ ∃
n
Rn(x, y), gdzie n ∈ N

Przy rozpatrywaniu wspomnianego szeregu utworzonego przez relację R na-
suwa się również pytanie o to, czy u Akwinaty rzeczywiście chodzi o szereg

¹³Przytaczamy tu jedynie sposób rozumienia skrótów z wersji II i III. W pozostałych wersjach
występują ich tłumaczenia.

¹⁴W I i w II zamiast symbolu ‘R∗’ występuje ‘R∗’, w Ib i IIa zamiast ‘ε’, symbol ‘∈’, w Ic,
symbol ‘e’.

¹⁵Zob. E. NIEZNAŃSKI, Prima via św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego, s. 28.
¹⁶ J.M. BOCHEŃSKI, A precis of mathematical logic, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company,

1959, s. 74–75.
¹⁷B. RUSSELL, A.N. WHITEHEAD, Principia Mathematica, t. 1, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1925, s. 549–550.
¹⁸E. NIEZNAŃSKI, Formalizacyjne próby ustalenia logiko-formalnych podstaw stwierdzania pierw-

szych elementów relacji rozważanych w tomistycznej teodycei, w: Wkierunku formalizacji tomistycznej
teodycei, red. E. Nieznański (Miscellanea Logica, 1), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej,
1980, s. 30–35.
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skończony (jak twierdzi sam o. Bocheński), czy raczej o brak regresu w bez-
początkowość. Używane przez o. Bocheńskiego wyrażenie ‘R∗ ε Inf ’ jest wie-
loznaczne także z powodu niedoprecyzowania sposobu rozumienia wyrażenia
‘ε Inf ’ nawiązującego symbolem inherencji ‘ε’ do ontologii Stanisława Leśniew-
skiego oraz symbolem ‘Inf ’ odnoszącego się do nieskończoności.

W swoich pracach przed prezentacją analiz formalnych tekstu Akwinaty o.
Bocheński podaje listę reguł i wskazuje miejsca, w których zostaną one użyte.
Sposób notacji formalnej, zaczerpnięty jest z PrincipiaMathematica. Wobec licz-
nych pomyłek rodzi to niestety pewne problemy w ustaleniu samej formalizacji.
W wersji III występuje ona już w postaci bardziej uwspółcześnionej. W naszych
analizach posługujemy się zapisem uważanym współcześnie za standardowy.

Ojciec Bocheński w związku z formalizacją trzeciej drogi powołuje się na
następujące reguły. W nawiasach podaje, w jakim wierszu formalizacji danej
argumentacji będzie je stosował. Przytaczamy je z podziałem na poszczegól-
ne wersje tekstu, ograniczając się jedynie do przewidywanych miejsc ich użycia
właśnie w tej drodze.

Wersja I:

F (5)
∀
x
[Φ(x) → ∃

y
Ψ(x, y)]

∃
y
∀
x
[Φ(x) → Ψ(x, y)]

h (7, 17)¹⁹

p → q
q → r

p → r

i (8)

p → q
∼ q

∼ p

g (19, 20)²⁰

p → q
p

q

o (6)²¹

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)∨ ∼ Ψ(x)]

∀
x
[Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[∼ Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[Φ(x) → Θ(x)]

j (21)

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)]

∃
x
Φ(x)

∃
x
Ψ(x)

¹⁹W Ic brak odwołania do wiersza 17.
²⁰W Ic mamy ponadto: 16, 17.
²¹W Ic zamiast 6 mamy 18.
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Wersja II:

m (21)

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)]

∃
x
Φ(x)

∃
x
Ψ(x)

p (18)

p → q

p → (q → r)

p → r

F (5)
∀
x
∃
y
Ψ(x, y)

∃
y
∀
x
Ψ(x, y)

n (7, 18)

p → q
q → r

p → r

o (8)

p → q
∼ q

∼ p

g (19)

p → q
p

q

l (6)

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)∨ ∼ Ψ(x)]

∀
x
[Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[∼ Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[Φ(x) → Θ(x)]

Wersja III:

l (6)²²

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)∨ ∼ Ψ(x)]

∀
x
[Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[∼ Ψ(x) → Θ(x)]

∀
x
[Φ(x) → Θ(x)]

F (6)
∀
x
∃
y
Ψ(x, y)

∃
y
∀
x
Ψ(x, y)

n (7, 8)

p → q
q → r

p → r

o (9)

p → q
∼ q

∼ p

g (10)

p → q
p

q

j²³

∀
x
[Φ(x) → ∃

y
Ψ(x, y)]

∃
x
Φ(x)

∃
x
∃
y
Ψ(x, y)

m (18)

∀
x
[Φ(x) → Ψ(x)]

∃
x
Φ(x)

∃
x
Ψ(x)

²²Chociaż reguła ta figuruje w spisie reguł, jak słusznie zauważyli to redaktorzy wersji III, nie
została ona użyta w tej wersji formalizacji.

²³W zamierzeniu o. Bocheńskiego reguła ta ma zostać użyta w czwartej drodze. Jak się okaże,
powoła się na nią również w przypadku formalizacji trzeciej.
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Poza oczywiście regułą F , która jest regułą zawodną, reguły te należą do Kla-
sycznego Rachunku Zdań (KRZ) lub do Klasycznego Rachunku Predykatów
(KRP). Ojciec Bocheński nie tyle sformułował tu pewien rachunek nadbudowa-
ny na tych rachunkach, ile jedynie używając ich języka (w oryginale zaczerpnię-
tego z Principia Mathematica), zidentyfikował reguły wnioskowania potrzebne
do sformalizowania danej argumentacji Akwinaty. Ponieważ w samej formaliza-
cji o. Bocheński użył również znaku równości, trzeba zaznaczyć, że do formali-
zacji potrzebuje on języka Klasycznego Rachunku Predykatów z Identycznością
(KRPzI). Z drugiej jednak strony możemy powiedzieć, że analizy o. Bocheń-
skiego w naturalny sposób prowadzą do sformułowania pewnych rachunków
nadbudowanych na KRPzI²⁴. Ponadto, gdybyśmy próbowali w rachunku tym
wprowadzić definicję ancestralnego domknięcia relacji, czy, jak chcą redakto-
rzy III, używać predykatu wyrażającego relację mniejszości między momentami
czasu, język ten staje się o wiele bogatszy niż zamierzony język KRPzI. Zauważ-
my również, że rachunek używany przez o. Bocheńskiego jest dwuzakresowy.
Występują w nim zarówno zmienne reprezentujące byty, jak i zmienne, które
reprezentują momenty czasu.

5. ZAPIS SFORMALIZOWANY I JEGO ANALIZA

W analizowanym materiale możemy zidentyfikować następujące trzy wersje for-
malizacji trzeciej drogi²⁵. Z uwagi na zasięg ingerencji wydawców w tekst Ic
w pewnych fragmentach wersji I wyodrębniamy dwie jej podwersje: Ia,b i Ic.

Wersja I:
Część pierwsza
Przesłanki

1. ∀
x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)] ont

2a,b. ∀
x
∀
t
[∼ ES(x, t) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t)]²⁶ ont

2c. ∀
x
∀
t
∼ ES(x, t) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t) ont

²⁴Zob. K. ŚWIĘTORZECKA, Quinque viae w formalizacji o. J.M. Bocheńskiego z 1989 roku, w:
Filozofia/Logika. Filozofia logiczna 1994, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, C. Gorzka, Toruń:
Wydawnictwo UMK, 1995, s. 233–254.

²⁵Przy przedstawianiu poszczególnych wersji korygujemy ewidentne błędy drukarskie.
²⁶W wierszach 2, 3, 6 i 7 nie powinien występować nawias kwadratowy. W wierszu 2 prowadzi

to bowiem do kolejnego kwantyfikowania w nawiasie zmiennej t. Taką korektę sugeruje również
chęć wyprowadzenia wierszy 6 i 7 z wierszy 2 i 3 za pomocą reguły h. Poprawna wersja znajduje
się w Ic.
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3a,b. ∀
x
∀
t
[∼ IE(x, t) → ∀

y
∼ ES(y, n)] ont

3c. ∀
x
∀
t
∼ IE(x, t) → ∀

y
∼ ES(y, n) ont

4. ∼ ∀
x
∼ ES(x, n) emp

Dowód
5. ∃

t
∀
x
[P (x) →∼ ES(x, t)]²⁷ (1, F)

6a,b. ∀
x
[P (x) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t)] (2, 5, h)

6c. ∀
x
P (x) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t) (2, 5, h)

7a,b. ∀
x
[P (x) → ∀

y
∼ ES(y, n)] (3, 6, h)

7c. ∀
x
P (x) → ∀

y
∼ ES(y, n) (3, 6, h)

8. ∼ ∀
x
P (x) (7, 4, i)

Część druga
Przesłanki

9a, b. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]}

→∼ (CAn∗ ε Inf) ont

9c. ∃
y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] ∧ ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]}

→∼ (CAn∗ ε Inf) ont

10a, b. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ont

10c. ∀
y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ont

11. ∼ (CAn∗ ε Inf) → ∃
x
Pn(x) ont²⁸

12. ∃
x
{Nc(x) → ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]∨ ∼ ∃

y
[CAn(x, y)

∧ ∼ (x = y)]}²⁹ log

²⁷W wersji Ib mamy nieco inaczej kwantyfikowane zmienne, co wobec źródłowości Ia traktu-
jemy jako błąd drukarski. W Ia predykat ES ma zmienne y, t, co również korygujemy.

²⁸W Ic mamy tu def.
²⁹Wobec zamiaru korzystania z reguły o mały kwantyfikator wiążący zmienną x powinien być

zastąpiony przez duży.
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13. ∀
x
∼ ∃

y
CAn(x, y) → ∃

z
Pn(z)³⁰ ont

14. ∼ ∀
x
P (x) → ∃

x
Nc(x) def

15. ∀
x
[Pn(x) → D(x)] def

Dowód

16. ∼ (CAn∗ ε Inf) (9, 10 g)

17. ∃
z
Pn(z) (16, 11, h)³¹

18. ∃
x
Nc(x) → ∃

y
Pn(y) (12, 17, 13, o)

19. ∃
x
Nc(x) (14, 8, g)

20. ∃
x
Pn(x) (18, 19, g)

21. ∃
x
D(x) (15, 20, j)

Wersja II:

Część pierwsza

Przesłanki
1. ∀

x
P (x) → ∀

x
∃
t
∼ ES(x, t) ont

2. ∃
t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t) ont

3. ∃
t
∀
x
[∼ IE(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)]³² ont

4. ∼ ∀
x
∼ ES(x, n) emp

5. ∼ ∀
x
P (x) → ∃

x
Nc(x) def

³⁰Niekiedy oryginalny zapis o. Bocheńskiego interpretuje się tu w ten sposób, by zasięgiem du-
żego kwantyfikatora była objęta cała występująca tu formuła. Zob. K. ŚWIĘTORZECKA, Quinque
viae w formalizacji o. J.M. Bocheńskiego z 1989 roku.

³¹W Ic mamy tu regułę g.
³²Nie powinno tu być nawiasu kwadratowego z uwagi na dwukrotne kwantyfikowanie zmien-

nej x i chęć korzystania z reguły n. Wiersz ten powinien przyjąć następującą postać:
∃
t
∀
x
∼ IE(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n).
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Dowód

6. ∀
x
P (x) → ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) (1, F)

7. ∀
x
P (x) → ∀

x
∀
t
∼ IE(x, t)³³ (2, 6, n)

8. ∀
x
P (x) → ∀

x
∼ ES(x, n) (3, 7, n)

9. ∼ ∀
x
P (x) (8, 4, o)

10. ∃
x
Nc(x) (5, 9)³⁴

Część druga

Przesłanki
11. ∀

x
{Nc(x) → ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] ∨

∼ ∃
y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]} log

12. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →∼ ∃

z
[CAn(y, z) ∧

∼ (y = z)]} →∼ (CAn∗ ε Inf) ont

13. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →

∼ ∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ont

14. ∼ (CAn∗ ε Inf) → ∃
x
Pn(x) def

15. ∀
x
∼ ∃

y
CAn(x, y) → ∃

x
Pn(x) def

16. ∀
x
[Pn(x) → D(x)] def

³³Wiersz ten powinien przyjąć następującą postać:
∀
x
P (x) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t),

którą wymusza postać wierszy 2 i 6 oraz chęć powołania się tu na regułę n. Pozostawienie go
w oryginalnej postaci skutkuje błędem formalnym. Miejsce to jest dobrym przykładem wska-
zującym na trudności interpretacyjne formalizmów o. Bocheńskiego. Z jednej strony formuła
występująca w tym wierszu jest identyczna z tą, która występuje w wierszu 6 w wersji Ic (bę-
dącej poprawioną wersją Ia, b), co optuje za pozostawieniem tego wiersza bez żadnych korekt,
a z drugiej strony formuła ta nie wynika logicznie z formuł z wierszy 2 i 6, co jest argumentem za
naniesieniem tu poprawki. Analizując teksty o. Bocheńskiego, napotykamy problem sformuło-
wania kryterium pozwalającego na oddzielenie ewidentnych błędów drukarskich od innych i na
ignorowanie tych pierwszych.

³⁴Nie podano reguły, którą się tu posłużono (jest nią g).
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Dowód
17. ∀

x
∃
y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →

∼ (CAn∗ ε Inf) (12, 13, g)

18. ∀
x
∃
y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∃

z
Pn(z) (14, 17, n)

19. ∃
x
Nc(x) → ∃

x
Pn(x) (12, 18, 15, l)

20. ∃
x
D(x) (16, 10, g)

Wersja III:
Część pierwsza
Przesłanki

1. ∀
x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)] ont

2. ∃
t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t)³⁵ ont

3. ∃
t
∀
x
∼ IE(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n) ont

4. ∼ ∀
x
∼ ES(x, n) emp

5. ∼ ∀
x
P (x) → ∃

x
Nc(x) def

Dowód
6. ∀

x
P (x) → ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) (1, F)

7. ∀
x
P (x) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t) (2, 6, n)

8. ∀
x
P (x) → ∀

x
∼ ES(x, n) (3, 7, n)

9. ∼ ∀
x
P (x) (8, 4, o)

10. ∃
x
Nc(x) (5, 9, g)

³⁵Redaktorzy III proponują zastąpienie 2 i 3 następującymi formułami (przy założeniu, że
t < n):

2a. ∀
t
[∀
x
∼ ES(x, t) → ∀

u
(t < u → ∀

y
∼ IE(y, u))]

3a. ∀
t
[∀
x
∼ ES(x, t) ∧ ∀

u
(t < u → ∀

y
∼ IE(y, u)) → ∀

z
∼ ES(z, n)].

W komentarzu zwracają oni uwagę na to, że formuła 2a wyraża zasadę ex nihilo nihil fit. For-
muła 3, jak słusznie zauważają redaktorzy III, jest kontrowersyjna. Wyraża ona zasadę, że jeżeli
istnieje moment t, w którym nic nie zaczęło istnieć, to i teraz nic nie istnieje. Modyfikacje po-
czynione przez redaktorów III wydają się zatem jak najbardziej słuszne. Konieczne jest tu jednak
rozszerzenie naszego języka o predykat wyrażający relację mniejszości.
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Część druga

Przesłanki
11. ∀

x
[Nc(x)∧ ∼ ∃

y
CAn(x, y) → Pn(x)] def

12. ∀
x
[Nc(x) ∧ ∃

y
CAn(x, y)] →∼ (CAn∗ ε Inf) ont

13. ∼ (CAn∗ ε Inf) → ∃
x
Pn(x) ont

14. ∀
x
[Nc(x) → ∃

y
CAn(x, y)∨ ∼ ∃

y
CAn(x, y)] log

15. ∀
x
[Pn(x) → D(x)] def

Dowód
16. ∀

x
[Nc(x) → ∃

y
Pn(y)] (11, 12, 13)³⁶

17. ∃
z
Pn(z) (16, 10, j)

18. ∃
x
D(x) (16, 15, m)

Prześledźmy teraz poprawność powyższych rozumowań na płaszczyźnie wyni-
kania logicznego w KRPzI.

Wersja I³⁷

– Wiersz 5 nie wynika logicznie z 1 (jak słusznie na to zwraca uwagę
o. Bocheński), gdyż wyprowadzany jest on w oparciu o zawodną regu-
łę F .

– W wiersz 6 nie wynika logicznie z wierszy 2 i 5.

– W wersjach Ia,b wiersz 7 otrzymujemy z 3 i 6, ale nie bezpośrednio
poprzez regułę h. Poprawna jest wersja Ic.

– W wersjach Ia,b wiersz 8 otrzymujemy z 4 i 6, ale nie bezpośrednio
poprzez regułę i. Poprawna jest wersja Ic.

– W wersjach Ia,b wiersz 16 wyprowadzony jest prawidłowo w oparciu
o regułę g. W przypadku wersji Ic nie mamy tu do czynienia z wyni-
kaniem logicznym.

³⁶Nie podano reguły, którą się tu posłużono.
³⁷Wiele cennych uwag dotyczących tej wersji formalizacji możemy znaleźć w: K. ŚWIĘTO-

RZECKA, Quinque viae w formalizacji o. J.M. Bocheńskiego z 1989 roku.
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– W wersjach Ia,b wiersz 17 wynika logicznie z 16 i 11, nie w oparciu
o regułę h, ale w oparciu o g. Wersja Ic jest tu poprawna.

– Wiersz 18 wynika logicznie z wierszy 12, 17, 13, ale nie w oparciu
o regułę o. Ponieważ tezą KRZ jest p → (q → p) wynika on logicz-
nie po prostu z wiersza 17. Tym samym niekonieczne jest użycie tu
przesłanek 12 i 13.

– Wiersze 19, 20 i 21 są wyprowadzone prawidłowo w oparciu o wska-
zane reguły.

– Gdy porównuje się miejsca domniemanego zastosowania reguł (ze spi-
su reguł) z zapisem formalizacji (a nie z ich faktycznym użyciem), za-
uważyć należy, że pominięto w spisie zastosowanie reguły g w wierszu
16 (i 17 w wersji Ic), h w wierszu 6, a odnośnie jeśli chodzi o regułę
o (wersje Ia,b), zastosowano ją w wierszu 18, a nie 6.

– W obydwu wyodrębnionych tu podwersjach (Ia,b i Ic) oprócz zamie-
rzonego miejsca pojawienia się błędu formalnego (zastosowanie regu-
ły F ) są zatem i te, w których występuje on w sposób niezamierzony.
Ponadto zauważmy, że w wersjach Ia,b do otrzymania końcowej kon-
kluzji (wiersz 21) wystarczy posłużyć się tylko czterema spośród jede-
nastu wyodrębnionych przez o. Bocheńskiego przesłanek: 9a,b, 10a,b,
11 i 14. Wówczas cała pierwsza część dowodu staje się zbyteczna.

Wersja II
– Wiersz 6 nie wynika logicznie z 1, jak zwraca na to uwagę o. Bocheński,

gdyż wyprowadzany jest on (pośrednio) w oparciu o zawodną regułę F .
– Wiersz 7 nie wynika logicznie z wierszy 2 i 6.
– Wiersz 8 wyprowadzono prawidłowo, ale nie w oparciu o regułę n.
– W przypadku dokonania korekty zapisu formalnego, który został za-

proponowany przy prezentacji wierszy 3 i 7, wówczas zmodyfikowany
wiersz 7 i wiersz 8 wyprowadzone są prawidłowo w oparciu o wskazane
reguły.

– Wiersze 9 i 18 są wyprowadzone prawidłowo w oparciu o wskazane
reguły.

– Wiersz 10 wynika logicznie z wierszy 5 i 9 w oparciu o regułę g, choć
w komentarzu na żadną z nich nie wskazano.

– Wiersz 17 wynika logicznie z wierszy 12 i 13, ale nie jedynie w opar-
ciu o regułę g. W przypadku jej użycia, konieczne jest również użycie
wspomnianej już tautologii p → (q → p).
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– Wiersz 19 nie wynika logicznie z 12, 18 i 15 w oparciu o l, ale wynika
logicznie z wierszy 11, 15 i 18.

– Chociaż wiersz 20 nie wynika logicznie z 16 i 10 w oparciu o g,
to zachodzi tu wynikanie logiczne, gdy dodatkowo powołamy się na
wiersz 19.

– Porównując miejsca domniemanego zastosowania reguł (ze spisu re-
guł) z zapisem formalizacji (a nie z ich faktycznym użyciem), zauważ-
my, że reguły m nie zastosowano nie tylko w wierszu 21 (nie ma wier-
sza o takim numerze), ale i w całej formalizacji, podobnie ma się za-
stosowanie reguły p w wierszu 18, regułę F zastosowano w wierszu 6,
a nie 5, regułę n zastosowano dodatkowo w wierszu 8, regułę o zasto-
sowano w wierszu 9, a nie w 8, regułę g dodatkowo w wierszach 17
i 20, a nie w 19, regułę l w wierszu 19, a nie 6.

– Również w tej wersji formalizacji oprócz zamierzonego miejsca poja-
wienia się błędu formalnego (zastosowanie reguły F ) znajduje się to,
w którym występuje on w sposób niezamierzony. Po dokonaniu zasu-
gerowanych korekt wierszy 3 i 7 problem ten znika. Ponadto, tak jak
w wersji Ia,b, także i tutaj możemy znacznie skrócić dowód. Końcową
konkluzję (wiersz 20) otrzymujemy z wierszy 12, 13, 14 i 16, a pozo-
stałe przesłanki i pierwszą część dowodu pomijamy.

Wersja III
– Wiersz 6 nie wynika logicznie z 1, jak zwraca na to uwagę o. Bocheński,

gdyż (pośrednio) wyprowadzany jest on w oparciu o zawodną regułę F .
– Wiersze 7, 8, 9 i 10 są wyprowadzone prawidłowo w oparciu o wska-

zane reguły.
– Wiersz 16 nie wynika logicznie z samych tylko wierszy 11, 12 i 13.

Oprócz nich do tego potrzebny jest jeszcze wiersz 14. W tym miejscu
nie wskazano reguły wnioskowania, na której oparto się w inferencji.

– Wiersz 17 wynika logicznie z 16 i 10, ale nie w oparciu o regułę j.
– Wiersz 18 wynika logicznie w oparciu o regułę m, ale z wierszy 17 i 15,

a nie 16 i 15.
– Porównując miejsca domniemanego zastosowania reguł (ze spisu re-

guł) z zapisem formalizacji (a nie z ich faktycznym użyciem), zauważ-
my, że jak słusznie zaznaczają redaktorzy III, reguły l nie zastosowano
w formalizacji, a ponadto w spisie reguł nie uwzględniono użycie regu-
ły j w wierszu 17.
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– W tej wersji formalizacji brak wynikania logicznego (zastosowanie re-
guły F ) pojawia się jedynie w miejscu przez o. Bocheńskiego zamie-
rzonym. Tej wersji formalizacji nie da się skrócić w ten sposób, na jaki
zwróciliśmy uwagę w wersjach Ia,b i II.

Porównajmy również poszczególne założenia wyodrębnione przez o. Bocheń-
skiego. Wśród nich wyróżnił on definicje (lub zdania bezpośrednio na nich opar-
te), założenia empiryczne, założenia filozoficzne (ontologiczne) oraz założenia
logiczne.

Ojciec Bocheński wyróżnia następujące przykłady założeń pierwszego typu.
Są to w przypadku trzeciej drogi:

1. ∼ (CAn∗ ε Inf) → ∃
x
Pn(x) wersje I, II, III

2. ∼ ∀
x
P (x) → ∃

x
Nc(x) wersje I, II

3. ∀
x
[Nc(x)∧ ∼ ∃

y
CAn(x, y) → Pn(x)] wersja III

4. ∀
x
[Pn(x) → D(x)] wersje I, II, III.

Definicje 3 i 4 są definicjami warunkowymi odpowiednio terminów „primum
necessarium” i „Deus”. Struktury tego typu definicji nie da się jednak doszukać
w pozostałych, przytoczonych założeniach. Definicje 1 i 2 można potraktować
jako części definicji uwikłanych (aksjomatycznych) lub, jak chce o. Bocheński,
jako zdania bezpośrednio oparte na definicjach. Dotyczą one następujących wy-
rażeń: „szereg utworzony przez R jest nieskończony” i „necessarium”.

Porównując powyższe definicje z tymi, które wyodrębnia o. Bocheński w for-
malizacji, możemy odnotować następujące różnice. W wersjach Ia,b i III defi-
nicja 1 w formalizacji występuje jako założenie ontologiczne. W wersji II wy-
stępuje pewna wersja definicji 3 postaci

∀
x
∼ ∃

y
CAn(x, y) → ∃

x
Pn(x).

Choć oznaczona jest tam jako „def ”, nie występuje w przytoczonym później ze-
stawieniu definicji. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wersji
III, gdzie w formalizacji występuje nieuwzględniona tu definicja 2. Dostrzega-
my zatem u o. Bocheńskiego dość niejednoznaczne wyróżnianie definicji wśród
założeń filozoficznych. W rzeczy samej będą one zawsze założeniami filozo-
ficznymi, wyodrębnionymi jednak ze szczególnych względów. Wydaje się, że
sprawę by tu uprościł zabieg ograniczenia się jedynie do definicji warunkowych,
a nie rozpatrywanie również zdań z definicji wynikających.
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W podsumowaniu o. Bocheński nie przytacza ani nie omawia szczegółowo
założeń empirycznych. W trzeciej drodze występuje tylko jedno takie założenie.
Znajduje się ono w wierszu 4 (2.3301)³⁸. Przyjmuje następującą postać:

∼ ∀
x
∼ ES(x, n).

Zasadniczą część wyodrębnionych przez o. Bocheńskiego założeń stanowią za-
łożenia filozoficzne (ontologiczne). Po podaniu zależności wyrażonej w języku
formalnym przytaczamy jego słowny komentarz do niej (jeżeli takowy został
przez niego podany). Zestawienie to pozwala zidentyfikować zmiany w forma-
lizacji, jakich dokonywał o. Bocheński przy kolejnych redakcjach swoich analiz.
Różnice te występują zarówno między poszczególnymi wersjami formalizacji,
jak i między tym, co znajduje się w niej, a tym, co znajduje się we wspomnia-
nym podsumowaniu.

Założenie filozoficzne 1: wiersz 1 (2.3303)

Wersja Formalizacja Podsumowanie
I. ∀

x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)] ∀

x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)]

II. ∀
x
P (x) → ∀

x
∃
t
∼ ES(x, t) ∀

x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)]

III. ∀
x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)] ∀

x
[P (x) → ∃

t
∼ ES(x, t)]

Ia, IIa, III: Alles, was möglicherweise nicht ist, ist irgendwann auch tatsächlich nicht.
Ib: Wszystko, co może nie być, kiedyś rzeczywiście nie jest.
Ic: Everything which possibly is not, at some time is not actually.

IIb: Co może nie być, niekiedy nie jest.

Założenie filozoficzne 2: wiersz 2 (2.3307)

Wersja Formalizacja Podsumowanie
Iab. ∀

x
∀
t
[∼ ES(x, t) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t)] ∀

x
∀
t
∼ ES(x, t) →∼ IE(x, t)

Ic. ∀
x
∀
t
∼ ES(x, t) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t) ∀

x
∀
t
∼ ES(x, t) → ∀

y
∀
t
∼ IE(y, t)

II. ∃
t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t) ∀

x
∀
t
[∼ ES(x, t) →∼ IE(x, t)]

III. ∃
t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∃

t
∀
x
∼ IE(x, t) ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) →∼ ∃

t
∃
x
∼ IE(x, t)

³⁸Prezentując te i pozostałe założenia za o. Bocheńskim, podajemy w nawiasach numery od-
powiadających im zdań z Summy.
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Ia, IIa, III: Wenn es in einem Augenblick nichts gab, dann fing nichts in irgendei-
nem Augenblick zu sein an³⁹.

Ib: Jeśli w jakimś momencie nie było niczego, to w tym momencie nic
nie zaczęło być.

Ic: If there is nothing a tany moment, then nothing begins to be at that
moment.

IIb: Nic nie zaczyna być w chwili, gdy niczego nie ma.

Założenie filozoficzne 3: wiersz 3 (2.3304/5)

Wersja Formalizacja Podsumowanie
Iab. ∀

x
∀
t
[∼ IE(x, t) → ∀

y
∼ ES(y, n)] ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)

Ic. ∀
x
∀
t
∼ IE(x, t) → ∀

y
∼ ES(y, n) ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)

II. ∃
t
∀
x
[∼ IE(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)] ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)

III. ∃
t
∀
x
∼ IE(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n) ∃

t
∀
x
∼ ES(x, t) → ∀

x
∼ ES(x, n)

Ia, IIa, III: Wenn es einen Augenblick gab, in welchem es nichts gab, dann gibt
es auch jetzt nichts.

Ib: Jeśliby była taka chwila, w której nie było niczego, to i teraz nie ma
niczego.

Ic: If there is a moment when there is nothing, then there is nothing
now.

IIb: Jeśli była chwila, w której niczego nie było, i teraz nie ma niczego.

Założenie filozoficzne 4: wiersz 9 z wersji I,
wiersz 12 z wersji II i III. (2.3313)

Wersja Formalizacja Podsumowanie
Iab. ∀

x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∀

x
∃
y
{CAn(x, y) → ∃

z
[CAn(y, z)∧

∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} → ∼ (y = z)]} →∼ (CAn∗ ε Inf)

∼ (CAn∗ ε Inf)

³⁹W wersji Ia i IIa zamiast wyrażenia „irgendeinem Augenblick” mamy „diesem Augenblick”.
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Ic. ∃
y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] ∃

y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]∧

∧∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} → ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} →

∼ (CAn∗ ε Inf) ∼ (CAn∗ ε Inf)

II. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∀

x
∃
y
{CAn(x, y) → ∃

z
[CAn(y, z)∧

∼ ∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} → ∼ (y = z)]} →∼ (CAn∗ ε Inf)

∼ (CAn∗ ε Inf)

III. ∀
x
[Nc(x) ∧ ∃

y
CAn(x, y)] → ∀

x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]

∼ (CAn∗ ε Inf) ∧∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} →

∼ (CAn∗ ε Inf)

Ia, III: Die so gebildete Reihe ist nicht unendlich.
Ib: Tak utworzony szereg nie jest nieskończony.
Ic: The series so formed is not infinite.

IIa, IIb: (brak)

Założenie filozoficzne 5:
Wiersz 10 z wersji I, wiersz 13 z wersji II

(brak odniesienia do tekstu Summy)

Wersja Formalizacja Podsumowanie
Iab. ∀

x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∀

x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →

∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]}

Ic. ∀
y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∀

y
{∃
x
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →

∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]}

II. ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] → ∀

x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)] →

∼ ∃
z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]} ∃

z
[CAn(y, z)∧ ∼ (y = z)]}

III. Brak ∀
x
∃
y
{[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)∧

∼ Pn(y)] → ∃
z
[CAn(y, z)∧

∼ (y = z)]}

Ia, IIa: Wenn die Notwendigkeit von etwas durch etwas anderes verursacht ist,
dann ist dieNotwendigkeit des Verursachenden (selbst) durch etwas (drit-
tes) verursacht.
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Ib: Jeśli konieczność czegoś spowodowana jest przez coś innego, to ko-
nieczność sprawcy (sama) spowodowana jest przez coś (trzeciego).

Ic: If the necessity of anything is caused by somenthing else, thesn the necessity
of the causer (itself ) is caused by some (third) thing.

IIb: Konieczność czynnika, który powoduje konieczność czegoś innego,
jest spowodowana przez coś trzeciego.

III: Wenn die Notwendigkeit von etwas durch etwas anderes verursacht ist,
das selbst nicht absolut notwendig ist, dann ist die Notwendigkeit des
Verursachenden (selbst) durch etwas (drittes) verursacht.

Ostatnią z wyróżnionych grup założeń stanowią założenia logiczne. Przyjmu-
ją one postać dyrektyw wnioskowania. Poza wspomnianą dyrektywą F są one
poprawne⁴⁰. Ponadto, według o. Bocheńskiego mamy również tu do czynienia
z jednym podstawieniem tautologii: wiersz 12 z wersji I, wiersz 11 z wersji II,
wiersz 14 z wersji III (2.3312).

Wersja Formalizacja
I. ∃

x
{Nc(x) → ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]∨ ∼ ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]}

II. ∀
x
{Nc(x) → ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]∨ ∼ ∃

y
[CAn(x, y)∧ ∼ (x = y)]}

III. ∀
x
[Nc(x) → ∃

y
CAn(x, y)∨ ∼ ∃

y
CAn(x, y)]

Jak słusznie zauważa o. Bocheński, gdybyśmy w formalizacji użyli teorii szere-
gów nieskończonych (a dokładnie ancestralnych domknięć), należałoby również
użyć dyrektyw wnioskowania należących do ich logiki. Chociaż pojęcie szeregu
nieskończonego zostało tu przez o. Bocheńskiego użyte, wprost nie powołał się
on na żadną dyrektywę należącą do wspomnianej logiki.

Zidentyfikowane różnice między faktycznie użytymi przesłankami a tymi,
które o. Bocheński omawia, świadczą o nanoszonych przez niego poprawkach

⁴⁰ Istnieją takie interpretacje tekstu Akwinaty, by nie było konieczności użycia tej zawodnej
reguły. Zob. K. ŚWIĘTORZECKA, Quinque viae w formalizacji o. J.M. Bocheńskiego z 1989 roku;
P. WEINGARTNER, God’s Existence. Can it be Proven? A Logical Commentary on the Five Ways of
Thomas Aquinas (Metaphysical Research, 10), Frankfurt i in.: Ontos Verlag, 2010, s. 75–86. Takie
próby omawiają również: J. WOJTYSIAK, Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?, Lublin: Towarzystwo
Naukowe KUL, 2008, s. 170–172; J.J HALDANE, Atheism andTheism, w: Atheism andTheism, red.
J.J.C. Smart, J.J. Haldane, Oxford: Blackwell Publishers, 2003, s. 118–119; P. MOSKAL, Spór
o granice religii, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000, s. 75–77.
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w samej formalizacji, których nie uwzględnił on w pozostałych częściach swe-
go tekstu. Podobna sytuacja występuje, jeśli chodzi o różnicę między faktycz-
nie użytymi regułami wnioskowania a tymi, o których zapowiada, że ich użyje.
Wśród przytoczonych założeń o. Bocheński zasadniczą uwagę skupia jedynie
na zawodności reguły F . W przypadku pozostałych założeń również możemy
dyskutować ich zgodność z założeniami ontologicznymi przyjmowanymi przez
św. Tomasza, czy sposób ich sformułowania w języku formalnym. Zastrzeżenia
może wzbudzić przyjęte przez o. Bocheńskiego założenie o skończoności roz-
patrywanego szeregu bytów koniecznych, posiadających źródło tej konieczności
w innym bycie (założenia filozoficzne 4 i 5). W tekście Akwinaty jest mowa
o istnieniu pewnego elementu ekstremalnego dla tego szeregu, co wcale nie wy-
musza jego skończoności. Formalizacja założenia filozoficznego nr 3 też może
wzbudzać kontrowersje, na co, jak to już wspomniano, zwrócili uwagę redakto-
rzy III. Sposób rozumienia konieczności i jej przyczyny też są dyskusyjne, na co
z kolei wskazała w swojej pracy Kordula Świętorzecka. Warto to w przyszłych
analizach przedyskutować w kontekście współczesnych badań nad modalnością
użytą w tej drodze i — ogólniej — nad jej rozumieniem u św. Tomasza⁴¹. Za-
pis formalny poszczególnych założeń oraz ich opis w języku naturalnym też
nie zawsze są ze sobą zgodne. Świadczy o tym chociażby przytoczone zestawie-
nie różnej postaci formalnej tych samych założeń filozoficznych. Reasumując:
postać wyodrębnionych przez o. Bocheńskiego założeń oraz ich formalizacja
wymaga dalszych modyfikacji.

6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW
UZYSKANYCH PRZEZ O. BOCHEŃSKIEGO

Próbując podsumować analizy trzeciej drogi poczynione przez o. Bocheńskiego,
należy podkreślić, że:

1. Są one realizacją planu systematycznych badań spuścizny teologicznej
św. Tomasza z Akwinu dokonaną za pomocą współczesnych (również
dla nas) narzędzi logicznych.

2. Formalizacje trzeciej drogi dane są w trzech wersjach. Ostatnia z nich
nie była autoryzowana.

3. Wyróżnianie poszczególnych reguł wnioskowania i miejsc ich zastoso-
wania wydaje się zbyteczne. Wobec ciągłych zmian samej formalizacji
powoduje to wiele niepotrzebnych pomyłek w pozostałych częściach
pracy.

⁴¹Zob. E. FESER, Aquinas. A Beginner’s Guide, London: Oneworld Publications, 2013, s. 90–
99.
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4. Ojciec Bocheński wyróżnia w tekście Akwinaty użyte przez niego za-
łożenia. Wśród nich odróżnia założenia filozoficzne (ontologiczne),
empiryczne i definicje. Ambitna próba oddzielenia definicji od zało-
żeń filozoficznych kończy się w przypadku niektórych założeń brakiem
zdecydowania przy przypisywaniu im określonej kategorii. Porównując
poszczególne wersje analiz o. Bocheńskiego, dostrzegamy, że najwię-
cej modyfikacji dokonano w obszarze formalizacji wyróżnionych przez
niego założeń filozoficznych.

5. W podsumowaniu o. Bocheński niekiedy przytacza i omawia prze-
słanki nieco inne niż te, których użył w samej formalizacji. Świadczy
to o modyfikacjach, których dokonywał on w trakcie redakcji tekstu.
Utrudnia to jednak analizę zależności między poszczególnymi założe-
niami i ewentualne wskazanie zbytecznych.

6. Jedna z reguł wnioskowania, którą świadomie posłużył się o. Bocheń-
ski, jest zawodna. Taka interpretacja tekstu Akwinaty stała się przy-
czyną uznania przez niego tej drogi za niesprawną. Na problem ten
występujący w tej argumentacji wskazuje wielu współczesnych auto-
rów, choć są wśród nich i tacy, którzy próbują sprawność tę owej dro-
dze przywrócić. Zdaniem o. Bocheńskiego problemem jest tu nie tylko
błąd formalny w pierwszej części dowodu. Konkluzja tej części dowo-
du: istnieją w świecie rzeczy konieczne, nie tylko nie jest oczywista ale,
jego zdaniem, i nieprawdopodobna.

7. W swych badaniach tekstu Akwinaty o. Bocheński posłużył się języ-
kiem KRPzI. Współcześnie próbuje się w tym celu stosować funkto-
ry modalne (np. Paul Weingartner), co wydaje się zresztą naturalne,
ale co prowadzi do kolejnych zagadnień dotyczących m.in. rozumie-
nia modalności u Tomasza, a dokładniej u Arystotelesa, i jej związku
z czasowością. Warto tu przerzucać mosty między tymi, którzy się dziś
logiką modalną zajmują i jej używają, jako narzędzia w uprawianiu fi-
lozofii, a tymi, którzy o modalności w filozofii św. Tomasza i w jego
trzeciej drodze mówią nowe, interesujące rzeczy, ale używają ciągle ję-
zyka naturalnego (np. Edward Feser).

8. Trzecia droga, tak jak i pozostałe, nie jest argumentem za jedynością
Boga, ale tylko za Jego istnieniem.

9. Każda z prezentowanych wersji analiz (I–III) wymaga dalszych popra-
wek i uzupełnień, choć wersja III, z naniesionymi poprawkami redak-
torów, wydaje się spośród nich najlepsza.
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10. Analizy o. Bocheńskiego, chociaż nie są dziełem w pełni doskonałym,
są niewątpliwie bardzo cenne i stanowią dobry punkt wyjścia do kolej-
nych badań nad quinque viae.

7. ZAKOŃCZENIE

Zagadnienie istnienia Absolutu jest ciągle przedmiotem naukowych dociekań.
W tej pracy naszą uwagę skupiliśmy na analizach, które pozostawił nam o. Jó-
zef Maria Bocheński. W poszczególne prace naukowe wpisane są w jakiś sposób
również i historie ludzi, którzy je tworzą. Na marginesie zaprezentowanych ana-
liz nie można zapomnieć więc, że przedstawione formalizacje pochodzą z okre-
su, kiedy o. Bocheński zbliżał się do swych dziewięćdziesiątych urodzin. Wydaje
się, że jego prace nie zostały dokładnie sprawdzone przed ich opublikowaniem.
To może wyjaśnić nam przyczynę dostrzeżonych w nich tak wielu pomyłek i błę-
dów, a z drugiej strony jednocześnie może pokazać nam, że również jesień życia
może być naukowo bardzo twórczym czasem. Zdaje się, że pracując nad swymi
analizami, o. Bocheński skupił się przede wszystkim nad ich częścią zasadniczą,
czyli samą formalizacją danych argumentacji, nie nanosząc na bieżąco wtórnych
poprawek w innych częściach swych tekstów. Świadomość upływającego czasu
i chęć przedstawienia swych analiz szerszej społeczności, być może, były przy-
czyną przedwczesnego, jak się wydaje, złożenia ich w wydawnictwach. Na ko-
niec warto życzyć każdemu, by w każdym okresie swego życia, mimo upływa-
jących lat, stawiał sobie ambitne naukowe cele i je wytrwale realizował, czego
piękny przykład, jak sądzę, dostrzegamy u o. Bocheńskiego.
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JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI’S
FORMALIZATIONS OF THE THIRD WAY

OF ST. THOMAS AQUINAS

S U M M A R Y

The beginning of the 20th century was a time which saw the dynamic devel-
opment of logic and mathematics. It brought new formal and methodological
tools that were used in scientific activities also in other scientific disciplines. The
Cracow Circle, which was active in the 1930s, took as the main goal of its ac-
tivities the assimilation of its contemporary achievements in the field of logic in
Catholic philosophy and theology. Apart from Father Józef Maria Bocheński
(1902–1995), the Circle included Father Jan Salamucha (1903–1944), Jan
F. Drewnowski (1896–1978), and Bolesław Sobociński (1906–1980).

Father Bocheński came across the issue of a formal analysis of the five ways
of St. Thomas Aquinas for the first time while writing a review of the work of
Fr. Salamucha, entitled Dowód „ex motu” na istnienie Boga (The Proof “ex motu”
for the Existence of God). This work appeared in 1934, and the aforementioned
review a year later. In this review, there are not only comments on the approach
to the prima via presented by Fr. Salamucha, but also his own solutions in this
area. At that time, however, Father Bocheński did not undertake his own com-
prehensive analysis of Aquinas’ arguments. Fr. Bocheński’s analyses of the five
ways known and published so far come only from the 1980s and 1990s. The
first of these was presented in 1989 in the article Die fünf Wege (The Five Ways),
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and the third in the book Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Sum-
ma Theologiae I, qq. 2–11 (God’s Existence and Essence. Logical Studies on Summa
Theologiae I, qq. 2–11) published in 2003. Manuscripts of this book (German
from 1989, Polish from 1993) contain the chronologically second analysis. The
book contains numerous corrections (also in the formalisms) which were made
by the publishers, but these were not authorized by Father Bocheński.

The aim of this paper is to conduct a comparative analysis of Father
Bocheński’s three approaches to the holistic research on the third way of
St. Thomas Aquinas. It will allow us to capture the changes made in the par-
ticular approaches to Aquinas’ arguments, but they will also make public the
archival materials from the manuscripts of Gottes Dasein und Wesen. To date,
Father Bocheński’s analyses of the other four ways have been analyzed in a sim-
ilar way. Although the method of applying formal methods in philosophy and
theology has changed significantly since the time of Father Bocheński (today it
is more than a logical analysis and a paraphrase of the source text into the for-
mal language), the works of Father Bocheński are still a permanent reference
point for these contemporary analyses. In this way, they are not only the imple-
mentation of the program of the Cracow Circle or Father Bocheński’s Program
studiów o Bogu (The Program of Studies on God), but also an important link in
the formation of the analytical method in the field of philosophy and theology.
Despite the fact that Father Bocheński’s texts on the quinque viae contain a lot
of questionable places and inaccuracies, even for that latter reason it is worth
presenting them critically today. One cannot neglect their contribution to the
understanding of Aquinas’ arguments and concepts appearing in them, such as
movement, cause, necessity, possibility, or the extreme (first) element for a given
relation.

KEYWORDS: Bocheński, God’s existence, St. Thomas Aquinas, quinque
viae, logic
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