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1. Wprowadzenie

III Polski Zjazd Filozoficzny, który odbył się w Krakowie w roku 1936, jest
symbolicznym wydarzeniem wiązanym z aktywnością grupy badawczej nazwa-
nej później, w nawiązaniu do tego wydarzenia, Kołem Krakowskim¹. Za głów-
ny cel swych działań obrało ono aplikację ówczesnych osiągnięć z zakresu logi-
ki na terenie filozofii i teologii katolickiej. Tworzyli je Józef Maria Bocheński
(1902–1995), Jan Salamucha (1903–1944), Jan Franciszek Drewnowski (1896–
1978) oraz Bolesław Sobociński (1906–1980). Działało ono do wybuchu II woj-
ny światowej. Pod koniec swego życia Bocheński powraca do idei, które przy-
świecały działaniom Koła. Opublikował wówczas artykuł zawierający analizy
formalne quinque viae². Jego poprawiona wersja wraz z analizami kolejnych
kwestii Summy teologii Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta krytyki kosmo-
logicznego argumentu za istnieniem Absolutu znalazły się w wydanej już po
jego śmierci książce Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theo-
logiae I, qq. 2–11³. W pierwszym jej rozdziale Bocheński sformułował i omówił

¹Wystąpienia i dyskusje, które odbyły się na specjalnej sesji poświęconej temu zagadnie-
niu, zostały opublikowane w tomie Myśl katolicka wobec logiki współczesnej, „Studia Gnesnensia”,
15 (1937). Podstawowe informacje na temat Koła Krakowskiego znajdują się w następujących
tekstach Bocheńskiego: J.M. Bocheński, Koło Krakowskie, „Kwartalnik Filozoficzny”, 1 (1995),
s. 23–31; J.M. Bocheński, Wspomnienia, Kraków: Philed, 1994, s. 120–126.

² J.M. Bocheński, Die fünf Wege, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”,
3 (1989), s. 235–265. Tłumaczenie na język polski: J.M. Bocheński, Pięć dróg, tłum. J. Miziński,
w: tenże, Logika i filozofia. Wybór pism, red. J. Parys, Warszawa: PWN, 1993, s. 469–503.

³ J.M. Bocheński, Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2–
11, München: Philosophia, 2003. Książka ta zawiera wiele poprawek jej redaktorów, które nie
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program studiów o Bogu, scalający ideowo zaprezentowane w niej badania⁴. Jed-
nym z obszarów prac badawczych postulowanych w programie jest wiara jako
rodzaj poznania Boga. We wspomnianej publikacji nie podjął się on jednak ana-
liz z tego zakresu. W tym samym czasie Bocheński pisze również książkę Was
ich glaube⁵. Jej tytuł możemy przetłumaczyć na język polski jako: W co wierzę.
Niestety nie została ona jak dotąd opublikowana. Praca ta, uważana za ostat-
nią napisaną przez Bocheńskiego, nawiązuje do jego Logiki religii⁶, a jej anali-
zy skupione są wokół dwóch głównych zagadnień: uzasadnienia (uprawomoc-
nienia) wiary oraz rodzajów i znaczenia (sensu) zdań, w które wierzący wie-
rzy⁷. O istnieniu tej pracy możemy się dowiedzieć z książki ks. Piotra Moskala
Spór o granice poznania oraz artykułu ks. Korneliusza Polickiego „Credo” jako sys-
tem⁸. Autorzy ci nie omawiają jej jednak całościowo, odwołując się jedynie do
jej fragmentów.

Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy można traktować Was ich
glaube jako rezultat realizacji wspomnianego programu studiów o Bogu w ob-
szarze dotyczącym poznania Boga przez wiarę. By to zamierzenie zrealizować,
najpierw przedstawiona zostanie sama praca, a następnie wspomniany program.
Z uwagi na to, że tekst ten funkcjonuje ciągle jedynie jako materiał archiwalny,

zostały autoryzowane przez Bocheńskiego. Funkcjonują również dwa jej manuskrypty. Pierwszy
z nich został napisany w języku niemieckim. Drugi to jego tłumaczenie dokonane na język polski
przez Bocheńskiego: J.M. Bocheński, Gottes Dasein und Wesen. Mathematisch-logische Studien
zur Summa Theologiae I, qq. 2–13, Freiburg 1989 [manuskrypt]; J.M. Bocheński, Istnienie i istota
Boga. (I, qq. 2–11), tłum. J.M. Bocheński, Freiburg 1993 [manuskrypt].

⁴Program ten został szerzej omówiony w następującej publikacji: M. Porwolik, Józefa Marii
Bocheńskiego program studiów o Bogu, „Rocznik Tomistyczny”, 9 (2020) 1, s. 335–354.

⁵ J.M. Bocheński, Was ich glaube, Freiburg 1993 [manuskrypt].
⁶ J.M. Bocheński, The Logic of Religion, New York: New York University Press, 1965. Tłu-

maczenie na język polski: J.M. Bocheński, Logika religii, tłum. S. Magala, Komorów: Antyk,
2009. Tłumaczenie na język niemiecki: J.M. Bocheński, Logik der Religion, tłum. A. Menne,
Köln: Bachem, 1968.

⁷W swej pracy Bocheński rozróżnia uzasadnienie w szerokim znaczeniu [Begründung] od
uzasadnienia w węższym znaczeniu (uzasadnienie nieścisłe), które nazywa uprawomocnieniem
[Rechtfertigung]. Ten ostatni termin można również tłumaczyć jako usprawiedliwienie. W nie-
mieckim tłumaczeniu Logiki religii angielski termin „justification” został przez Alberta Mennego
przetłumaczony jako „Begründung”. Tak, jak to tu zrobiliśmy, by uniknąć niejasności termino-
logicznych, w niektórych miejscach w nawiasach kwadratowych będziemy podawać oryginalne
wyrażenia, którymi w języku niemieckim czy angielskim posługiwał się Bocheński, bądź wtrące-
nia w jego cytatach.

⁸P. Moskal, Spór o granice poznania, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, 2000, s. 97–108; K. Policki, „Credo” jako system, „Studia Philosophiae Chri-
stianae”, 1 (2006), s. 55–59. Pierwsza część pierwszej z wymienionych tu pozycji poświęcona jest
zagadnieniu racji religii w filozofii analitycznej Józefa M. Bocheńskiego. Występują tam również
odwołania do Was ich glaube. Druga z przywołanych tu publikacji przytacza wybrane tezy (twier-
dzenia) zawarte w omawianej przez nas pracy Bocheńskiego.
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zostanie on tu skrótowo omówiony. Wskazana zostanie jej struktura, główne
tezy (formułowane na wzór tych z Logiki religii) oraz zasymilowane tam ujęcia
metodologiczne i semiotyczne. Przy tym jednak nie będziemy wchodzić w kwe-
stie szczegółowe w niej poruszane czy w sposób uzasadnienia poszczególnych
tez⁹.

2. Was ich glaube — powstanie pracy,
jej struktura i podstawowe tezy

2.1.Czas i okoliczności powstania pracy

Na stronie tytułowej manuskryptu Was ich glaube znajduje się data: 13.09.1993.
W przedmowie manuskryptu polskiego Gottes Dasein und Wesen rok przekaza-
nia do wydawnictwa manuskryptu niemieckiego tej pracy to rok 1991¹⁰. Znaj-
duje się tam również wzmianka, że w tym samym roku Bocheński podejmuje
decyzję o zaprzestaniu dalszych badań naukowych. Na szczęście jej konsekwen-
cje rozłożone są w czasie. Czas dokonania przekładu manuskryptu niemieckie-
go Gottes Dasein und Wesen na język polski to wrzesień–listopad 1993 r. Czas
powstania Was ich glaube to zatem z jednej strony okres już po napisaniu Gottes
Dasein und Wesen w jej wersji niemieckojęzycznej, a z drugiej czas, w którym Bo-
cheński powoli zaprzestaje swej aktywności naukowej. Nie jest więc czymś bez-
zasadnym szukanie powiązań między tymi tekstami, a zwłaszcza między Was ich
glaube a programem studiów o Bogu z Gottes Dasein und Wesen. W tej ostatniej
pracy Bocheński próbuje zrealizować jedynie wybrane postulaty swojego progra-
mu. Trudno się bowiem spodziewać, by jeden tekst miał zrealizować wszystkie
spośród nich. Postulaty niezrealizowane w Gottes Dasein und Wesen dotyczące
wiary i doświadczenia religijnego, jak postaramy się to wykazać, realizuje Was ich
glaube. Porównując manuskrypty obu tych prac, możemy niestety zauważyć na-
silenie literówek w tym późniejszym z nich. Nie jest to czymś dziwnym, wszak
tekst ten pisze człowiek ponad 90-letni. Bocheński umiera kilkanaście miesięcy
później, 8 lutego 1995 r. Z uwagi na konieczność dokonania licznych poprawek
książka Gottes Dasein und Wesen została wydana dopiero po kilkunastu latach
od złożenia jej manuskryptu do wydawnictwa, jej tłumaczenie na język polski,
mimo starań zapoczątkowanych przez p. prof. Jerzego Perzanowskiego, nie uka-
zało się do tej pory. Was ich glaube też nie zostało do tej pory ani poprawione, ani

⁹Praca ta nie mogłaby powstać bez udostępnionego autorowi materiału archiwalnego. Manu-
skrypt Was ich glaube oraz manuskrypt niemiecki Gottes Dasein und Wesen zostały udostępnione
przez ks. dr. Korneliusza Polickiego, polski manuskrypt tej drugiej pracy przez śp. p. prof. Jerzego
Perzanowskiego.

¹⁰ W przedmowie do książki jej wydawcy wskazują tu na rok 1990.
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opublikowane. Istnieją jedynie dwie wspomniane wcześniej prace, nawiązujące
do tego tekstu.

O tym, że w tym okresie Bocheński interesuje się tematyką wiary, a dokładnie
jej uzasadnieniem, świadczy treść jego wystąpienia na sympozjum w Salzburgu
w sierpniu 1991 r. Zostało ono zatytułowane: Religious Hypothesis Revisited¹¹.
Odniósł się w nim do swych analiz znajdujących się w Logice religii, modyfiku-
jąc niektóre swe poglądy w niej zawarte. Wskazał również, że dalszych badań
wymagają zagadnienia dotyczące pojęcia religii, doświadczenia religijnego oraz
autorytetu. Rozpatruje je w kontekście tego, co sam określa jako „hipoteza re-
ligijna”. Rozumie przez nią zdanie wyjaśniające, które konstruuje wierny przed
aktem wiary, mające za cel wyjaśnienie jego przeżyć. Tematykę poruszaną przez
Bocheńskiego na sympozjum w Salzburgu odnajdziemy, jak się okaże, w pierw-
szym rozdziale Was ich glaube.

2.2. Cele postawione przez autora
W przedmowie Bocheński pisze, że na to, co nazywamy religią, składa się bar-
dzo rozbudowana i bogata w treści klasa ludzkich postaw, przekonań i zacho-
wań. Jak już wspomnieliśmy, w swej pracy pragnie omówić tylko dwa zagadnie-
nia z nią związane. Są one zogniskowane wokół następujących pytań:

1. W jaki sposób uzasadniana (usprawiedliwiana) jest przez wierzących ich
wiara?

2. Jakie jest znaczenie (sens) zdań, w które wierzący wierzą: dosłowne czy
symboliczne?

Odpowiedzi na te pytania prowadzą do jego autorskiego ujęcia fenomenu wiary.
Bocheński pisze: „Książka przedstawia wyniki refleksji autora nad tymi pytania-
mi, które zostały mu postawione w ramach jego własnej wiary. Uważa jednak,
że ta refleksja doprowadziła go do wglądu w ogólne cechy wiary, które występują
u wszystkich wierzących” (s. 2). Pierwsze z wskazanych tu zagadnień analizowa-
ne było już przez Bocheńskiego w Logice religii, drugie jest nowe. Samo ujęcie
tego pierwszego problemu, jak i proponowane tu rozwiązania są jednak inne niż
w wymienionej pracy.

We wstępie Bocheński pisze: „Osobliwością tej książki, która niektórym czy-
telnikom może się wydawać niezwykła, jest to, że w niej wywody logiczne mają

¹¹ J.M. Bocheński, Religious Hypothesis Revisited, w: Scientific and Religious Belief, red.
P. Weingartner, Dordrecht: Springer, 1994, s. 143–160. Skrócony przekład autorski tego wy-
stąpienia to: J.M. Bocheński, Ponownie o hipotezie religijnej, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 6 —
Religia, Kraków: Philed, 1995, s. 123–129.
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ogromne znaczenie, do tego stopnia, że w pewnym sensie jest to praca logicz-
na” (s. 3). Logika obejmuje wg niego z jednej strony logikę formalną, a z dru-
giej — dwa rodzaje logiki stosowanej. Pierwszy z nich zajmuje się sposobami
uzasadniania zdań w nauce (metodologia nauk), drugi to logiczna teoria znaku
(semiotyka logiczna). Tak szeroko rozumianą logikę zamierza zastosować Bo-
cheński w swej pracy, jako narzędzie do analiz wskazanych tu wcześniej zagad-
nień. Jak się okaże, skorzysta on z wielu występujących w niej ujęć, rozróżnień
i podziałów.

2.3. Struktura pracy
Was ich glaube poza przedmową i wstępem składa się z następujących sześciu
rozdziałów, z wyróżnionymi w nich podrozdziałami:

I. Uprawomocnienie [Rechtfertigung]: Fakty; Wiara; Problem; Teoria;
Doświadczenie; Dedukcja; Autorytet; Hipoteza religijna [religiöse
Hypothese].

II. Znaczenie [Sinn]: Fakty; Problem; Teoria pozbawiona znaczenia
[Sinnlosigkeit-Theorie]; Moralizm; Znaczenie dosłowne [buchstäbliche
Sinn]; Oświecenie; Fundamentalizm.

III. Rozróżnienie podstawowe.
IV. Jądro wiary [Kernglaube]: Opis; Światopogląd i ideologia; Funkcja; Ana-

logia.
V. Historie święte [heilige Geschichten]: Opis; Funkcja; Nierozwiązane pro-

blemy.
VI. Wnioski: Ekumenizm; Teologia.

Rozdział I dotyczy zagadnienia wiary i jej uzasadnienia. Kolejne rozdziały sku-
pione są na tematyce znaczenia zdań, w które wierzący wierzy. Kluczowe jest
tu rozróżnienie na jądro, rdzeń wiary [Kernglaube] i na historie święte [heilige
Geschichten]. Zdania należące do tego pierwszego podzbioru zdań, w które wie-
rzący wierzy, mają znaczenie dosłowne, zdania należące do drugiego (czy ich
koniunkcje) — symboliczne¹². By tego rozróżnienia dokonać, potrzebne jest
przyjęcie określonej teorii znaczenia wyrażeń językowych. Ostatni, VI rozdział
zawiera wnioski, które wypływają z rozdziałów II–V. Praca ta jest więc tak skon-
struowana, że jej dwie zasadnicze części tematyczne mogą do pewnego stopnia
funkcjonować niezależnie od siebie. Także, przy innych ujęciach wiary niż to

¹²Oczywiście zdania, w które człowiek wierzy w sposób dosłowny, mogą mieć również i zna-
czenie symboliczne.
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zaprezentowane przez Bocheńskiego w rozdziale I, rozdziały II–VI mogą z ni-
mi tworzyć zwartą całość. Do tego wystarczy jedynie założenie, że wiara (relacja
wiary) obejmuje również pewne zdania — te, w które wierzący wierzy.

2.4. Zastosowane podziały i klasyfikacje
Bocheński pragnie w swej pracy zastosować niektóre wyniki z zakresu meto-
dologii nauk i semiotyki logicznej. Zaprezentowana w poprzednim paragrafie
struktura Was ich glaube wyznaczona jest przez przyjęcie ujęć i rozróżnień, wy-
stępujących w szeroko rozumianej logice. Dotyczą one m.in. uzasadnienia (s. 4);
kategorii syntaktycznych (s. 12); i uprawomocnienia (s. 14). Oto one:

Uzasadnienie [Begründung]:
– ścisłe [strenge]: dowód [Beweis]
– nieścisłe [nicht strenge]: uprawomocnienie [Rechtfertigung].

Wyrażenia [Ausdrücke]:
– samodzielne znaczeniowo

– zdania
– inne

– niesamodzielne znaczeniowo.
Uprawomocnienie [Rechtfertigung] przez:

– doświadczenie [Erfahrung]
– rozumowanie [Schlussfolgerung]

– dedukcja
– redukcja

– indukcja
– inne.

Podziały te należą do podstawowej wiedzy z zakresu logiki. Bocheński omawia
je dokładniej w pracy Współczesne metody myślenia¹³. W tekście Was ich glaube
Bocheński powołuje się również na swoje analizy dotyczące autorytetu, a także
analogii oraz używa terminu „hipoteza religijna” w znaczeniu określonym w jego
Logice religii¹⁴.

¹³Por. J.M. Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethoden, München: Francke, 1954. Tłuma-
czenie na język polski: J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki, Komorów:
Antyk, 2009.

¹⁴Por. J.M. Bocheński, On analogy, „The Thomist”, 11 (1948), s. 424–447; J.M. Bocheński,
Was ist Autorität? Einführung in die Logik der Autorität, Freiburg: Herder, 1974. Tłumaczenia
tych tekstów na język polski: J.M. Bocheński, O analogii, tłum. T. Baszniak, w: tenże, Logika
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Rozróżnienia z zakresu logiki prowadzą Bocheńskiego do tych, które w syn-
tetyczny sposób ujmują jego ujęcie wiary. Chodzi tu o: ujęcie wiary jako rela-
cji trójargumentowej (s. 10); jej rodzaje (s. 13); sposoby jej uprawomocnienia
(s. 15); zróżnicowanie zdań, w które wierzący wierzy (s. 28) i sposoby rozumie-
nia tego, czym jest ekumenizm (s. 49). Oto one:

Wiara [Glaube]: 

 

 

 

 

 

 

 

      Rys. 1. Wiara jako relacja trójargumentowa 

 

 

Ten, któremu się wierzy

[Jener dem geglaubt wird]

Wierzący 

[Der Glaubende] 

To, w co się wierzy

[Das Geglaubte] 

Rys. 1. Wiara jako relacja trójargumentowa

Wiara [Glaube]:
– obiektywna: to, w co się wierzy
– subiektywna

– akt duchowy
– dyspozycja, cnota.

Uprawomocnienie wiary [Rechtfertigung des Glaubens] przez:
– doświadczenie [Erfahrung]

– Boga
– świętego

– wniosek [Schluss]
– dedukcja

– klasyczna
– Pascala

i filozofia. Wybór pism, red. J. Parys, Warszawa: PWN, 1993, s. 50–78; J.M. Bocheński, Co to jest
autorytet?, tłum. J. Parys, w: tenże, Logika i filozofia. Wybór pism, red. J. Parys, Warszawa: PWN,
1993, s. 187–324.
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– z autorytetu
– redukcja

– przesłanki [Prämissen] religijne
– przesłanki tylko świeckie.

Zdania, w które się wierzy¹⁵:
– Brak przekonania różnicującego

– nie mają one znaczenia [sinnlos]: neopozytywizm (1)
– mają znaczenie [sinnvoll]

– czysto symboliczne
– tylko moralne: moralizm (2)
– także dotyczą faktów: Hegel (3)

– czysto dosłowne
– fałszywe: oświecenie (4)
– prawdziwe: fundamentalizm (5)

– Występuje zróżnicowanie. Historie święte są symboliczne i
– fałszywe

– w całości: demitologizacja (6)
– częściowo: protestantyzm (7)

– prawdziwe: moja wiara (8)¹⁶.

Ekumenizm jako:
– życzliwość do

– ludzi (1)
– ich wiary (2)

– wola jedności
– w czynach

– świeckich (3)
– religijnych (4)

– w doktrynie
– dotyczącej moralności (5)
– w dogmatach (6).

¹⁵Prezentowany podział może nie być do końca przejrzysty, stąd dodajemy w tym miejscu ko-
mentarz. W pierwszym członie tego podziału znajdują się ujęcia, w których nie ma rozróżnienia
na zdania, w które wierzący wierzy w sposób dosłowny (rdzeń wiary), i na te, które mają znacze-
nie symboliczne (historie święte). Symboliczne znaczenie mają przede wszystkim pewne historie.
Mogą one opisywać — lub nie — faktyczne sytuacje lub wydarzenia.

¹⁶ W manuskrypcie wyrażenie „meine Glaube” jest przekreślone. Tym samym nie wiemy, czy
Bocheński całkowicie identyfikował się z tym stanowiskiem.



WAS ICH GLAUBE JÓZEFA MARII BOCHEŃSKIEGO 281

W przytoczonych tu ujęciach dotyczących wiary znajdujemy zastosowanie
w nich teorii relacji (teoria mnogości), teorii uzasadnienia (metodologia nauk)
oraz teorii znaczenia (semiotyka logiczna). To właśnie te rozróżnienia pocho-
dzące z szeroko rozumianej logiki nadają strukturę także i całej pracy. Pozwalają
one przyjąć określone relacyjne ujęcie wiary, wyróżnić możliwe sposoby jej uza-
sadnienia oraz sklasyfikować możliwe znaczenia zdań, w które wierzący wierzy.
Uprawnia to zatem Bocheńskiego do mówienia o swej pracy, że „w pewnym
sensie jest to praca logiczna”.

2.5. Podstawowe tezy

Wskazane w poprzednim paragrafie rozróżnienia, jak i ujęcia z zakresu szero-
ko rozumianej logiki prowadzą Bocheńskiego do wyników, które w końcowym
efekcie tworzą jego ujęcie wiary we wspomnianych dwóch obszarach. W tekście
Was ich glaube Bocheński wyróżnił i ponumerował pewne zdania [Satz], które
możemy traktować jako podstawowe tezy tego ujęcia. Jest ich 35. Zostały one
zebrane również na dwóch ostatnich stronach manuskryptu. Stanowią niejako
streszczenie pracy. W samym tekście Was ich glaube możemy znaleźć ich omó-
wienie i uzasadnienie. Tezy te podajemy, uwzględniając strukturę całej pracy.

I. Uprawomocnienie wiary
Fakty

Zdanie 1. Wiary nie da się udowodnić [ist unbeweisbar].
Zdanie 2. Miliony ludzi zakładają, że ich wiara jest prawdziwa [wahr].
Zdanie 3. Zwykle istnieje uprawomocnienie [Rechtfertigung] przyjęcia

wiary.
Wiara

Zdanie 4. Wiara religijna jest relacją trójargumentową.
Zdanie 5. Wierzący są przekonani, że ich wiara ma treść, tj. składa się

z wypowiedzi.
Doświadczenie

Zdanie 6. Dla niektórych mistyków wiarę uprawomocnia spotkanie
z Bogiem.

Zdanie 7. Jest mało prawdopodobne, aby zwykli wierzący uprawomocniali
wiarę w ich bezpośrednim doświadczeniu Boga.

Zdanie 8. Samo spotkanie ze świętym nie jest uprawomocnieniem wiary,
a jedynie jego warunkiem wstępnym.
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Zdanie 9. Poza mistykami, uprawomocnienie przyjęcia wiary nie polega
jedynie na bezpośrednim doświadczeniu.

Dedukcja
Zdanie 10. Klasyczne dedukcyjne uprawomocnienie wiary jest słabe

w porównaniu z innymi i jest obecnie stosowane tylko
w wyjątkowych przypadkach.

Zdanie 11. Sugestia Pascala, aby uprawomocnić wiarę zakładem, jest nie
do przyjęcia.

Autorytet
Zdanie 12. Przyjęcie wiary jest często uprawomocnione przez autorytet.

Hipoteza religijna
Zdanie 13. Hipoteza religijna uprawomocnia w wielu przypadkach

przyjęcie wiary.

II. Znaczenie
Fakty

Zdanie 14. W religiach regularnie odnajdujemy wiele historii świętych.
Zdanie 15. Historie święte religii są liczne, bogate w treść, przeważnie

piękne i wzniosłe — ale niesprawdzone i mało prawdopodobne.
Zdanie 16. Historie święte religii są traktowane poważnie przez

wierzących, często także przez wierzących o wysokim poziomie
intelektualnym.

Teoria pozbawiona znaczenia
Zdanie 17. Wyznania wiary mogą być znaczące i są przeznaczone dla

wierzących.
Moralizm

Zdanie 18. Nie wszystkie wyznania wiary są symbolicznym wyrazem
przykazań.

Sens dosłowny
Zdanie 19. Przynajmniej w część wyznania wiary wierzy się w dosłownym

sensie.
Oświecenie

Zdanie 20. Opinia, że wszystkie wyznania wiary są rozumiane dosłownie
i są całkowicie błędne, opiera się na fałszywym założeniu i jest
nie do zaakceptowania.
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Fundamentalizm
Zdanie 21. Fundamentalistyczna opinia, że wszystkie składniki wiary

należy rozumieć dosłownie bez różnicy, jest nie do przyjęcia.

III. Rozróżnienie podstawowe

Zdanie 22. W każdej wierze należy dokonać rozróżnienia między
wypowiedziami, które są dosłowne, a tymi, w które wierzy się
w sensie symbolicznym.

Zdanie 23. W każdej wierze należy dokonać rozróżnienia między
rdzeniem wiary a historiami świętymi.

IV. Rdzeń wiary
Opis

Zdanie 24. Rdzeń wiary składa się z niewielkiej liczby fundamentalnych
twierdzeń, w które wierzy się w dosłownym sensie.

Światopogląd i ideologia
Zdanie 25. Chociaż wiara może przerodzić się w ideologię, czysta nie jest

ideologią.
Funkcja

Zdanie 26. Rdzeniem wiary człowieka wierzącego religijnie jest jego
światopogląd [Weltanschauung].

Analogia
Zdanie 27. Słowa odnoszą się do Boga w analogicznym sensie,

z zachowaniem części ich dosłownego znaczenia.

V. Historie święte
Opis

Zdanie 28. Historie święte są rozumiane w sensie symbolicznym i tak się
w nie wierzy.

Funkcja
Zdanie 29. Podstawową funkcją historii świętych jest to, że sprawiają, że

rdzeń wiary jest żywo realistyczny i poruszający.
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VI. Wnioski
Ekumenizm

Zdanie 30. Pozytywnie należy ocenić i promować życzliwość wobec osób
wierzących inaczej i ich przekonań oraz współpracę
w działaniach świeckich.

Zdanie 31. Nie jest dopuszczalny żaden kompromis z tymi, którzy wierzą
inaczej w sprawach wiary.

Zdanie 32. Jedność kultu i moralności religii, których rdzeń wiary jest
identyczny, należy ocenić pozytywnie i należy do niej dążyć.

Zdanie 33. Nie można sensownie zabiegać o jedność kultu lub
dogmatycznych wierzeń religii, których rdzeń wiary jest inny.

Teologia
Zdanie 34. Teologia, jako badania praktykowane z punktu widzenia

rdzenia wiary, jest nauką uprawnioną.
Zdanie 35. Teologia, która zakłada historie święte rozumiane w sensie

dosłownym i zawierające stwierdzenia o zjawiskach
naturalnych, nie jest nauką.

W powyższym układzie tez możemy zatem wyróżnić dwie części, zawarte od-
powiednio w rozdziale I i w rozdziałach II–V. Każdą z tych części rozpoczyna
Bocheński od podania faktów: dotyczących wiary i jej uzasadnienia (zdania 1–3)
oraz historii świętych (zdania 14–16). Stanowią one punkt wyjścia dalszych ana-
liz i tez: o uzasadnianiu wiary (zdania 6–13) oraz o zróżnicowaniu zdań, w które
wierzący wierzy (zdania 17–35). Dwa wyróżnione tu bloki tematyczne są ze so-
bą powiązane. To powiązanie wyrażają zdania 4–5. W przyjętej tu koncepcji
wiary jako relacji trójargumentowej jedną z jej dziedzin tworzą bowiem zdania.
Z uwagi na to, że możemy rozpatrywać różnego rodzaju ich korelaty seman-
tyczne czy korelaty semantyczne ich koniunkcji, możemy wyróżnić ich sens do-
słowny i ich sens symboliczny, a dalej wśród zdań, w które się wierzy — te,
w które wierzący wierzy w sposób dosłowny (rdzeń wiary), i te, które nazwane
są tu historiami świętymi i które przede wszystkim pełnią rolę symbolu czy me-
tafory (zdania 17–29). Końcowe tezy (zdania 30–35) zawierają istotne wnioski
dotyczące ekumenizmu i teologii, płynące z wcześniejszych analiz.

3. Was ich glaube w świetle postulatów
programu studiów o Bogu

Pierwszy rozdział Istnienia i istoty Boga zatytułowany Program studiów o Bogu
omawia rzeczony program i streszcza go w następujących postulatach:
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P1. Istnieje pilna potrzeba ponownego podjęcia dogłębnych studiów
dotyczących Boga.

P2. Człowiek ma tylko trzy możliwe drogi poznania Boga: bezpośrednie
doświadczenie, wnioskowanie i wiara.

P3. Niezbędne jest zapoznanie się z scholastycznymi badaniami nad
zagadnieniami dotyczącymi Boga.

P4. Wyniki scholastycznej nauki o Bogu powinny zostać ocenione
krytycznie.

P5. Pilnym zadaniem jest krytyczne zbadanie kantowskich
i neopozytywistycznych zastrzeżeń do możliwości poznania Boga,
w tym dowodów na Jego istnienie¹⁷.

P6. Wobec często stwierdzanego doświadczenia Boga przez zwykłych
wierzących, istnieje zadanie: (1) określić znaczenie słowa
„doświadczenie” i podobnych wyrażeń i (2) zbadać, jak takie
doświadczenie, w szerokim i w wąskim znaczeniu, jest możliwe,
względnie faktycznie istnieje.

P7. Scholastyczna nauka o Bogu powinna być badana za pomocą narzędzi
matematyczno-logicznych i krytycznej metody.

P8. Wierzący człowiek nie potrzebuje dowodu istnienia Boga, ponieważ on
wierzy w to istnienie.

P9. Rodzaj i sposób, w jaki wierzący przyjmuje istnienie Boga, domaga się
szczegółowych, logiczno-teologicznych, gruntownych badań.

P10. Pożądany jest rozwój teologii zajmującej się w pierwszym rzędzie
samym Bogiem.

Pierwszy z przytoczonych tu postulatów wyraża samą potrzebę badań dotyczą-
cych Boga, kolejne określają przyjmowane założenia (P2 i P8) i zadania do
zrealizowania (P3–P7, P9–P10). Bocheński wskazuje, że badania prowadzo-
ne w ramach tego programu mają się dokonywać w trzech kierunkach, wyzna-
czonych przez przyjmowane przez niego sposoby poznawania Boga. Chodzi
tu o poznanie przez bezpośrednie doświadczenie, przez wnioskowanie i przez
wiarę (P2). Analizy formalne zawarte w Gottes Dasein und Wesen wpisują się
w badania dotyczące poznania Boga przez wnioskowanie. W pracy tej nie znaj-
dziemy jednak szerszych analiz dotyczących poznania Boga przez bezpośrednie
doświadczenie i przez wiarę. Odnajdziemy je w Was ich glaube.

¹⁷ W manuskrypcie polskim książki Bocheński mówi o zarzutach dotyczących dowodów ist-
nienia Boga, w manuskrypcie niemieckim, jak i w samej książce, o wątpliwości dotyczących moż-
liwości Jego poznania.
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Bocheński, krótko omawiając swój program w Was ich glaube w kwestii do-
świadczenia religijnego, wskazuje na dwa zagadnienia. Chodzi tu o samą moż-
liwość bezpośredniego poznania Boga oraz o to, czy taki rodzaj doświadcze-
nia poza założycielami religii, prorokami, mistykami występuje również u zwy-
kłych wierzących. Odnośnie do poznania Boga przez wiarę Bocheński uwa-
ża, że nie można mieszać racji uzasadniających przyjęcie wiary z samą wiarą.
Jeżeli chodzi o dowody na istnienie Boga, ich znaczenie polega na tym, że
dla niektórych ludzi stanowią one wsparcie dla ich wiary, dla innych świadczą
o zgodności fides et ratio. We wspomnianym omówieniu postulatów nawiązuje
również do swych badań zaprezentowanych w Logice religii związanych z poję-
ciem hipotezy religijnej, a dokładnie dotyczących zależności między przyjęciem
zdania: „Bóg istnieje” a przyjęciem innych dogmatów danej wiary. Bocheń-
ski zaznacza tu, że współczesny człowiek przyjmuje najpierw istnienie Boga,
a dopiero później treść innych dogmatów. W Logice religii wskazywał, że doko-
nuje się ono jako konsekwencja przyjęcia dogmatu podstawowego, a więc ma
odwrotną kolejność¹⁸.

Uwagi poczynione przez Bocheńskiego przy okazji formułowania programu
mogą być dla nas pomocne w kwestii doszukiwania się związków między nim
a Was ich glaube. Po pierwsze odnotować należy fakt, że w tej ostatniej pracy
wprost nie odnosi się Bocheński ani do Gottes Dasein und Wesen, ani do znajdu-
jącego się w nim programu. Usprawiedliwić to możemy tym, że w tym czasie,
gdy pisze on Was ich glaube, nie została ona jeszcze wydana i tym samym pro-
gram ten nie był jeszcze powszechnie znany. Widoczne są tu jednak wyraźne
powiązania treściowe.

Pierwszy zbiór tez z Was ich glaube dotyczy pojęcia wiary i jej uzasadnienia
(zdania 1–13). Mieszczą się tu zarówno zagadnienie wiary, jak i zagadnienie
doświadczenia religijnego, o których mówi Bocheński w programie. W tym
ostatnim traktuje je jako sposoby poznania Boga. Według omawianej przez nas
pracy doświadczenie to może być dla niektórych ludzi, np. mistyków, sposobem
uzasadnienia wiary. Tę zmianę ujęć wyjaśnić możemy tym, że dopiero w Was
ich glaube Bocheński definiuje, czym jest wiara, a doświadczenie służy tu nie

¹⁸ Wg Logiki religii dyskurs religijny (DR) tworzą następujące trzy elementy. Pierwszy z nich
to klasa zdań przedmiotowo-językowych dotyczących DR. Bocheński nazywa je wiarą obiek-
tywną. Tworzą je tzw. ρ-zdania. Drugi element stanowi reguła heurystyczna wskazująca, które
zdania należy uważać za elementy wiary obiektywnej. Jest to reguła metajęzykowa. Jest ona odpo-
wiednikiem występującej w systemach logicznych reguły wyliczania aksjomatów. Trzeci element
to założenie podstawowe zwane podstawowym dogmatem (PD). Jest to reguła metalogiczna,
w myśl której każdy element wiary obiektywnej musi być zaakceptowany jako prawdziwy. Przy-
jęcie zdania mówiącego o istnieniu Boga było w tym ujęciu konsekwencją przyjęcia metadogmatu
(PD), a co za tym idzie — zdań tworzących wiarę obiektywną. Por. J.M. Bocheński, The Logic
of Religion, s. 118–155.
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tyle do poznania Boga, ile do usprawiedliwienia samej wiary. Tezy 6–9, bez-
pośrednio dotyczące doświadczenia religijnego, nawiązują do pytań stawianych
przez Bocheńskiego przy okazji referowania programu, a dokładnie w związku
z postulatem P6 (możliwość i powszechność doświadczenia religijnego). Cała
pierwsza część tez dotycząca wiary i jej uzasadnienia (uprawomocnienia) wpi-
suje się zatem w treść i omówienie postulatów P8 i P9. Kolejne części (zdania
14–35), dotyczące: znaczenia (sensu) zdań, w które wierzący wierzy; wyróżnie-
nia wśród nich rdzenia wiary i historii świętych, i płynących z tego wniosków,
również dotykają zagadnienia wiary. Wybrzmiewające w postulacie P7 narzę-
dzia matematyczno-logiczne i krytyczna metoda została tu zastosowana nie ty-
le do ujęć odziedziczonych z średniowiecza, ile do ujęć współczesnych. W Was
ich glaube mamy i elementy teorii relacji, i teorii uzasadniania zdań, i semiotyki.
W ostatniej części tej pracy Bocheński wskazuje wnioski płynące z jego analiz
dla teologii i ekumenizmu, co wprost łączyć możemy z postulatem P10. Reasu-
mując, możemy powiedzieć, że postulaty programu dotyczące wiary i dotyczące
doświadczenia religijnego zostały zrealizowane w omawianej pracy w ramach
prezentacji autorskiego ujęcia wiary.

Zauważmy także, że w omawianej pracy wybrzmiewają również uwagi sfor-
mułowane przez Bocheńskiego w Religious Hypothesis Revisited. Na koniec swe-
go wystąpienia zawarł je wówczas w następującym streszczeniu:

1) Teraz myślę, że teorię HR [hipotezy religijnej] należy skorygować na trzy
sposoby:
– co do jej funkcji: HR znajdzie zastosowanie przede wszystkim w innych sys-
temach religijnych; wątpliwe jest, czy można jej również użyć do uzasadnienia
przyjęcia religii podstawowej¹⁹;
– co do jej podstawy: powinna również wyjaśniać doświadczenie religijne;

¹⁹ W tym tekście Bocheński wyróżnia dwa znaczenia terminu „religia”. Pierwszy z nich to
system religijny [religious system] taki, jaki tworzą najważniejsze religie księgi. Drugi to religia
podstawowa [basic religion] rozumiana jako fundamentalny religijny światopogląd. Bocheński
odwołuje się tu do używanego przez Diltheya terminu „Weltanschauung”. To nawiązanie do
światopoglądu religijnego możemy znaleźć w zdaniu 26 oraz w innym jego tekście z tego okre-
su, tzn. w analizach pierwszej kwestii Summy teologii, dokonanych przez niego i dołączonych
do polskiego manuskryptu Gottes Dasein und Wesen. Tekst ten jest autorskim tłumaczeniem pra-
cy: J.M. Bocheński, Faith and Science. A Logical Commentary on the First Question of the Summa,
w: Advances in Scientific Philosophy. Essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th
Anniversary of his Birthday, red. G. Schurz, G.J.W. Dorn, (Poznań Studies in the Philosophy of
the Sciences and the Humanities, 24), Amsterdam – Atlanta: Rodopi, 1991, s. 531–550. Por.
M. Porwolik, Józef Maria Bocheński’s logical analyses of Question I of St. Thomas Aquinas’ Summa
Theologiae, „Studies in East European Thought”, 1–2 (2013), s. 75–99. Tłumaczenie na język
polski: M. Porwolik, Józefa Marii Bocheńskiego analizy logiczne pierwszej kwestii Sumy teologicz-
nej św. Tomasza z Akwinu, w: Poza logiką jest tylko absurd, red. D. Łukasiewicz, R. Mordarski,
Kraków: Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014, s. 107–143.
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– jeśli chodzi o użytkowników: nawet intelektualiści mogą używać innych sposo-
bów usprawiedliwiania swojej wiary religijnej.
2) Jednak biorąc pod uwagę te poprawki i pewne wyjaśnienia, pozostaje ona ak-
ceptowalną teorią — jedyną akceptowalną w niektórych przypadkach.
3) Jednak nadal potrzeba wielu badań w tej dziedzinie. Do tej pory logicy i ana-
lityczni filozofowie religii koncentrowali się głównie na problemach semantycz-
nych; niewiele pracy poświęcono kwestiom związanym ze strukturą i uzasadnie-
niem wiary. Takie badania byłyby mile widziane.

Tekst wspomnianego wystąpienia jest pomostem łączącym Logikę religii oraz
Gottes Dasein und Wesen z Was ich glaube. Znajdziemy w nim uwagi pochodzące
z tych dwóch ostatnich prac, jak choćby dotyczącą przyjmowania zdania o ist-
nieniu Boga, czyli pewnego dogmatu, a dopiero później metadogmatu wiary,
o czym wspominał Bocheński przy omawianiu programu, czy roli autorytetu
i doświadczenia religijnego oraz hipotezy religijnej w uzasadnieniu wiary (pod-
stawowego dogmatu, religii), które w szerszy sposób zostaną omówione w Was
ich glaube. W tym ostatnim tekście występujące również użyte tu rozróżnienie
w doświadczeniu religijnym na spotkanie z Transcendentnym (z Bogiem) i na
spotkanie z świętością w świecie (ze świętym), czy ujęcie światopoglądu reli-
gijnego w znaczeniu „Weltanschauung”. Samo podjęcie tu przez niego tematu
doświadczenia religijnego i kontynuowanie go później w Was ich glaube było re-
akcją na zarzut pominięcia go w ujęciu religii sformułowanym w Logice religii.
W efekcie prowadziło to bowiem do zatarcia różnicy między religią a ideologią,
taką jak np. marksizm. Uwagi te formułował Bocheński już na wspomnianym
sympozjum w Salzburgu.

4. Wnioski

W roku 1990 podczas wykładu Bocheńskiego wygłoszonego z okazji nadania
mu tytułu doktora honoris causa przez Akademię Teologii Katolickiej w War-
szawie (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) żartobliwie powie-
dział: „Mówią, że jak trwoga, to do Boga; i rzeczywiście — ja na starość się
trochę zająłem Panem Bogiem, także w filozofii”²⁰. Owocem jego analiz w tym
zakresie są z pewnością książki Gottes Dasein und Wesen oraz Was ich glaube. Jest
nim również sformułowany przez niego program studiów o Bogu.

Tytuł omawianej tu pracy jest dość prowokacyjny. Jaka więc była wiara Bo-
cheńskiego? W co wierzył? Jak wierzył? Bocheński we wstępie do Was ich glaube

²⁰Por. J.M. Bocheński, O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej, „Studia Philo-
sophiae Christianae”, 2 (1991), s. 103–107. Tekst tego wykładu został spisany przez Tomasza
Olszewskiego na podstawie nagrania.
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deklaruje się jako ortodoksyjny katolik. Z drugiej strony, jak wspomnieliśmy,
w schemacie dotyczącym zróżnicowania zdań, w które się wierzy, w jednym
z wyróżnionych przez siebie ujęć przekreśla wcześniej zapisane tam słowa „me-
ine Glaube”. Ma to w pewnym sensie znaczenie symboliczne. Jak sam pisze
w przedmowie, „Tytuł książki jest nieco mylący. Bo to, w co wierzę, nie stanowi
problemu. Wyznaję całą doktrynę katolicką w postaci zawartej w Katechizmie.
Nie chodzi o to, w co, ale w jaki sposób wierzę — i to spróbuję wyjaśnić”²¹.
Doprowadzając czytelnika do rozróżnień mających ukazać cały wachlarz moż-
liwych ujęć tego, w jaki sposób wierzący człowiek wierzy, ma problem z umiej-
scowieniem w nim wiary, którą sam przeżywa. Być może w przypadku wspo-
mnianego podziału bliższe by mu było rozwiązanie wyróżniające historie świę-
te i twierdzące zarazem, że mają one znaczenie symboliczne, ale częściowo są
fałszywe, jak chce tego wg Bocheńskiego protestantyzm²². Książka ta nie jest
zatem wyznaniem wiary jej autora, ale wysuniętą przez niego propozycją ujęcia
jej fenomenu i tym samym umiejscawia siebie w pracach z zakresu filozofii Boga
czy szeroko rozumianej metateologii.

W Was ich glaube Bocheński najpierw precyzuje, jak można rozumieć feno-
men wiary i jak sam będzie go rozumiał. Wiara jest dla niego relacją trójargu-
mentową. To nie tylko relacja wierzący — ten, komu się wierzy, czy w innym
ujęciu wierzący — zdanie, w które on wierzy. Te ujęcia wiary jako relacji dwu-
argumentowej wg Bocheńskiego są niewystarczające. Zaproponowana tu kon-
cepcja wiary jako relacji trójargumentowej nasuwa skojarzenie z jego ujęciem
autorytetu, który też ma być tego rodzaju relacją. Takie ujęcie prowadzi dalej
do analizy kwestii tego, jak wierzący uzasadnia swoją wiarę. W to zagadnienie
Bocheński wplata również kwestię doświadczenia religijnego, co w programie
z Gottes Dasein und Wesen jest osobnym tematem, i dalej rolę, jaką pełnią tu au-
torytet, rozumowania czy hipoteza religijna. W Logice religii uzasadnienie doty-
czyło podstawowego dogmatu (PD) wyróżnionego w dyskursie religijnym (DR).
W przypadku wyróżnionych w tym dyskursie zdań tworzących wiarę obiektyw-
ną (ρ-zdania) Bocheński używał innego terminu i pisał wówczas o ich weryfi-
kacji (veryfication). W Was ich glaube, w związku z przyjętą tu koncepcją wiary
jako relacji trójargumentowej, chodzi o uzasadnienie (uprawomocnienie) wej-

²¹Nie wiadomo, czy chodzi tu ściśle o opublikowany w 1992 r. Katechizm Kościoła Katolickiego,
czy bardziej ogólnie, o katechizm w znaczeniu podstawowych prawd wiary Kościoła Katolickiego.

²²Katolicka nauka na temat Pisma św. (np. Katechizm Kościoła Katolickiego czy dokumenty Pa-
pieskiej Komisji Biblijnej, jak ostatni z nich z roku 2019 „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys
antropologii biblijnej) pozwala nam traktować 11 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju jako —
użyjmy terminologii Bocheńskiego — historie święte, mające za cel w formie właśnie opowiada-
nej historii rozumianej przede wszystkim (czy wręcz wyłącznie) w sposób symboliczny przekazać
najważniejsze prawdy o świecie, jego Stworzycielu, o człowieku, cierpieniu, śmierci, dobru i złu.
W związku z tym nazywa się je czasem prehistorią biblijną.
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ścia w tę relację czy trwania w niej, a nie o uzasadnienie pewnych dogmatów
na wzór ρ-zdania czy metadogmatów, na wzór PD. Oczywiście, tę pierwszą
sytuację można oddać na płaszczyźnie językowej, mówiąc o uzasadnieniu (upra-
womocnieniu, usprawiedliwieniu) zdania: „Ja wierzę”, czyli trwam w pewnej
relacji — (trójargumentowej) relacji wiary. Rozpatrzenie tej kwestii, jak i dal-
sze analizy powiązań i różnic ujęć zawartych w Logice religii i w Was ich glaube
wydają się pożyteczne.

Podział rodzajów odniesień wyrażeń językowych prowadzi Bocheńskiego do
kolejnego zagadnienia: znaczenia dosłownego i symbolicznego zdań, w których
wyrażana jest wiara. Podział zdań, w które wierzący wierzy, na te o znaczeniu
dosłownym i te rozumiane przede wszystkim w sposób symboliczny (jądro wia-
ry/historie święte) jest bardzo użyteczny. Dla katolika, a nim był Bocheński, jest
on zresztą naturalny, a oba wyróżnione tu podzbiory są niepuste. Interesującym
zagadnieniem jest w związku z tym prześledzenie ujęcia wiary zawartego w Was
ich glaube z jej ujęciami prezentowanymi w poszczególnych religiach, do któ-
rych ono nawiązuje (chrześcijaństwo, judaizm, islam). Dla katolików punktem
odniesienia może być tu Katechizm Kościoła Katolickiego, który nie tylko odpo-
wiada na pytanie o to, w co katolik wierzy, ale i o to, czym jest wiara (szczególnie
punkty: 26–184). Dalsze badania także tego zagadnienia mogą być dokonywane
również w kontekście Logiki religii, gdzie także są rozpatrywane kwestie języko-
we dotyczące dyskursu religijnego.

Do swych analiz używa Bocheński całego bogatego zaplecza narzędzi formal-
nych z zakresu ogólnej metodologii nauk, a dokładnie — z zakresu ujęć tego,
czym jest uzasadnianie zdań, ponadto z zakresu semiotyki, łącznie z ujęciem
procesu znakowego i poszczególnych kategorii znaczeniowych wyrażeń. Plasu-
je to tym samym Bocheńskiego zarówno jako filozofa analitycznego, filozofa
stosującego logikę w swej pracy badawczej, jak i realizatora postulatów wspo-
mnianego tu Koła Krakowskiego oraz wskazań i założeń zawartych w programie
studiów o Bogu. Poszczególne etapy analiz są wyznaczone przez ujęcia z zakresu
szeroko rozumianej logiki. To nie budzi wątpliwości. Zastosowanie ich do oma-
wianego zagadnienia — czasami tak. Dyskusyjne jest np. traktowanie zakładu
Pascala czy uzasadniania z autorytetu jako rozumowań dedukcyjnych. W Logice
religii teorię autorytetu omawia Bocheński w ramach uzasadnienia niepełnego
na drodze redukcji. Do tego rodzaju uzasadnienia zalicza tam również uzasad-
nienie na drodze hipotezy religijnej, która z kolei w schemacie prezentowanym
w Was ich glaube zupełnie się nie pojawia, choć jest w niej omawiana. Widzimy,
że również w związku ze stosowaniem narzędzi z zakresu logiki wiele miejsc
w tekście Was ich glaube wymaga korekt, a co najmniej komentarza. Mam na-
dzieję, że — podobnie jak w wypadku Gottes Dasein und Wesen — także i tu
zostaną one dokonane i ujęte w wydaniu krytycznym tej pracy, a niniejszy tekst,
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mimo że napisany został w związku z programem studiów o Bogu, również i do
tego choć w pewnym stopniu się przyczyni.

Konkluzja końcowa: Was ich glaube nie tylko realizuje postulaty zawarte w pro-
gramie studiów o Bogu dotyczące wiary, ale ujmując doświadczenie religijne
właśnie w jej kontekście, realizuje również postulat programowy dotyczący te-
go rodzaju doświadczenia. Nie była zatem konieczna osobna autorska praca po-
święcona temu zagadnienia. W omawianej książce Bocheński analizuje również
miejsce rozumowań, w tym rozumowań dedukcyjnych, w uzasadnieniu wiary.
W związku z tym analizy zawarte w Was ich glaube wraz z analizami znajdujący-
mi się w Gottes Dasein und Wesen stanowią całościową autorską próbę realizacji
wszystkich wymienionych w programie zadań. Ponadto, praca ta jest bardzo
intersującą kontynuacją, a w pewnych obszarach modyfikacją ujęć, które znaj-
dujemy w Logice religii.
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JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI’S WAS ICH GLAUBE
AS A REALIZATION OF HIS PROGRAM

OF STUDIES ON GOD

S u m m a r y
In his book, Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae
I, qq. 2–11, Józef Maria Bocheński (1902–1995) conducts a logical analysis
of the questions from Aquinas’ Summa Theologiae, indicated in the title of the
book, and of Immanuel Kant’s criticism of the cosmological argument. In the
first chapter, Bocheński formulates and discusses his program of studies on God,
which provides an ideological frame for the analyses presented in the book. One
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of the research areas proposed in his program is faith as a way to know God.
However, in the book, Bocheński does not conduct an analysis concerning this
topic. In the meantime, he wrote another book, Was ich glaube, an unfortunately
as yet unpublished work. The book, considered to be Bocheński’s last, contains
references to The Logic of Religion, and the analyses it presents focus on two main
problems: the justification of faith and the kinds and meanings of the sentences
a believer believes in. The aim of this paper is to answer the question of whether
it is possible to consider Was ich glaube as a result of the above-mentioned pro-
gram of studies on God in the area of knowing God through faith.

Keywords: faith, justification of faith, logic of religion
Słowa klucze: wiara, uzasadnienie wiary, logika religii


