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Prezbiter archidiecezji warmińskiej, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału  
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; obszary 
zainteresowań: filozofia religii i filozofia społeczna; publikował m.in. 
w „Idei”, „Filozofii Chrześcijańskiej”, „Logosie i Ethosie”, „Studiach 
Warmińskich”.

Józef Maria Bocheński (1902-1995) należy niewątpliwie do grona 
czołowych intelektualistów XX w. Był duchownym dominikań-

skim, filozofem, logikiem i badaczem myśli współczesnej (sowieto-
logiem). W życiu naukowym przeszedł szczególną ewolucję swoich 
poglądów filozoficznych. Początkowo żywił sympatię do kantyzmu, 
następnie fascynował się tomizmem, w końcu – filozofią analityczną. 
Przez całe życie pozostał jednak nieprzejednanym krytykiem mark-
sizmu. Odróżniał przy tym myśl samego Marksa od późniejszego 
marksizmu-leninizmu.

Jednym z istotnych przedmiotów zainteresowań Bocheńskiego 
była religia, którą uważał za jeden z trzech istotnych fundamentów 
cywilizacji europejskiej. Podjął on próbę opracowania własnej wersji 
filozofii religii, która przybrała ostatecznie postać logiki religii. Punk-
tem odniesienia było chrześcijaństwo, zwłaszcza jego odmiana katolic-
ka. Bocheński skoncentrował się nie tylko na logicznych badaniach nad 
religią, lecz podjął też refleksję nad różnymi przejawami katolicyzmu. 
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W sposób szczególny dokonał on charakterystyki katolicyzmu polskie-
go, który ma pewne wyjątkowe cechy na tle innych jego narodowych 
odmian.

Poniższe rozważania są próbą rekonstrukcji i krytycznej 
prezentacji Bocheńskiego wizji katolicyzmu jako takiego, a następnie 
katolicyzmu polskiego. Została ona wprawdzie ukształtowana w innej 
epoce i na innym etapie dziejów, niemniej jednak pewne jej elementy 
są godne wyartykułowania, ponieważ nie utraciły swej aktualności 
także w czasach współczesnych. Należy też podkreślić, że ważną rolę 
w ukształtowaniu owej wizji odegrały filozoficzne poglądy Bocheń-
skiego z okresu, kiedy zaczął sympatyzować początkowo z tomizmem, 
a następnie z filozofią analityczną. Punktem odniesienia będzie więc 
analiza wybranych publikacji dominikańskiego filozofa, które są 
jednocześnie reprezentatywne dla interesującej nas problematyki.

1. Natura katolicyzmu

Mówiąc o Bocheńskiego refleksji nad katolicyzmem, należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na jej swoiste tło. Jest nim mianowi-
cie postulat, aby religię, jako zjawisko, poddać ponownej, odnowionej 
refleksji. W przekonaniu Bocheńskiego podstawowe pojęcia religijne 
nie mogą bowiem pozostać takimi, jakimi były w ciągu ostatnich 
wieków1. Potrzeba ponownego przemyślenia problemu religii wypły-
wa również z tego, że spełnia ona przynajmniej dwie ważne funkcje 
w życiu człowieka. Po pierwsze, można w jej ramach uzyskać odpo-
wiedzi na istotne zagadnienia egzystencjalne2. Po wtóre, dokonana na 
gruncie religii synteza pozwala na doświadczenie sensu życia. Całość 
tego doświadczenia zostaje tym samym jakoś uporządkowana3.

Do ponownego przemyślenia religii skłania też współczesny 
kryzys światopoglądowy. W przypadku Polski kryzys światopoglądu 
jest kryzysem katolicyzmu, ponieważ przyznaje się do niego więk-
szość mieszkańców4. Wydaje się, że Bocheński odwołuje się przy tym 
do deklaracji poszczególnych jednostek. Tymczasem trzeba mieć na 

1  J.M. Bocheński, Współczesność – zmiana sytuacji duchowej, [w:] tenże, Polski  
testament. Ojczyzna, Europa, Cywilizacja, Komorów 1999, s. 197.
2  J.M. Bocheński, Jedyna żywa cywilizacja – cywilizacja europejska, [w:] tenże,  
Polski testament. Ojczyzna..., dz. cyt., s. 86; tenże, Kościół katolicki w Polsce, Kościół 
katolicki w Polsce, [w:] tenże, Polski testament. Ojczyzna..., dz. cyt., s. 54.
3  J.M. Bocheński, Jedyna żywa cywilizacja..., dz. cyt., s. 95.
4  J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu w Polsce, [w:] tenże, Sens życia i inne eseje, 
Kraków 1993, s. 110-111.
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uwadze, że za owymi deklaracjami nie idzie często konkretna postawa 
i praktyka życiowa. Co więcej, deklaracje nie pokrywają się niekiedy 
z wewnętrznymi przekonaniami człowieka, które odbiegają od założeń 
doktrynalnych i norm moralnych katolicyzmu.

Katolicyzm jest, zdaniem Bocheńskiego, niejednorodną 
całością, na którą składają się światopogląd, dogmaty, interpretacje, 
uczucia, praktyki i stosunki społeczne. Jest religią uniwersalistyczną, 
ponieważ chce objąć wszystkich ludzi, uznających te same dogmaty, 
hierarchię i sakramenty. Zauważa jednocześnie, że katolicyzm nie jest 
uniwersalistyczny w sprawach drugorzędnych, czyli w interpretacjach 
dogmatu, zwyczajach religijnych, postawie moralnej i sztuce religijnej. 
Faktem są różne jego odcienie. Jedność katolicyzmu polega zatem na 
harmonii jego różnych typów5. Warto podkreślić, że Bocheński okre-
śla katolicyzm mianem religii, choć jest on jedynie jednym z wyznań 
chrześcijańskich. Wydaje się, że myśliciel chciał przez to zwrócić uwagę 
na wyjątkowość katolicyzmu wśród innych konfesji i jego prawdziwo-
ściowy charakter.

Katolicyzm ma zdaniem Bocheńskiego przede wszystkim 
wymiar doktrynalny w formie systemu określonych twierdzeń. Najbar-
dziej odpowiednią podstawą doktryny katolickiej jest według niego 
tomizm. Wyróżnia się on bowiem rozbudowaną metafizyką, której 
bądź brakuje innym systemom filozoficznym, bądź jest ona zaczerp-
nięta z kierunków o wątpliwej zgodności z katolicyzmem6. Bocheński 
dowartościowuje tomizm, ponieważ jest systemem racjonalnym. Tym 
samym odpowiada nie tylko naturze katolicyzmu, ale też naturze czło-
wieka – również osoby wierzącej.

Człowiek wierzący powinien być w przekonaniu Bocheńskie-
go racjonalistą i lubić logikę. Poza logiką jest bowiem tylko nonsens7. 
W świetle tej wypowiedzi nie może dziwić fakt, że wypracował on 
logikalną koncepcję religii, a samą filozofię religii rozumiał jako logikę 
religii.

Człowiek jest bowiem z natury istotą racjonalną, a rozum ludz-
ki został stworzony przez Boga. Badanie rozumowe nie może więc być, 
zdaniem Bocheńskiego, sprzeczne z wiarą. Wiara nie jest wprawdzie 
wiedzą i nauką, ponieważ nauka dotyczy faktów, a wiara – także zdań 
wartościujących. Jest ona natomiast racjonalna, ponieważ jej przyjęcie 
5  J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1999,  
s. 46-52.
6  Tamże, s. 42.
7  J.M. Bocheński, Poza logiką jest tylko nonsens!, [w:] tenże, Polski testament.  
Ojczyzna..., dz. cyt., s. 140.
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domaga się uzasadnienia. Człowiek rozumny musi mieć jakieś racje. 
Dla większości osób taką racją jest, zdaniem dominikańskiego filozofa, 
hipoteza religijna. Człowiek przyjmuje wiarę, ponieważ zakłada, że jego 
życie nabierze dzięki temu sensu i stanie się uporządkowane. Wiara 
jest zatem możliwa do uzasadnienia, choć jednocześnie niemożliwa do 
udowodnienia8. Co więcej, dowodów brakuje nie tylko na rzecz wiary 
teistycznej, ale też ateizmu. Niemniej jednak wielu filozofów-teistów 
podejmuje próby udowodnienia istnienia Boga za pomocą dowodów 
apriorycznych, aposteriorycznych i matematyczno-logicznych9, z czym 
Bocheński w sposób oczywisty się nie zgadza.

Bocheński z dużym dystansem odnosi się do ugruntowania 
katolicyzmu w jakimś typie bezpośredniego doświadczenia religijne-
go. Przyznaje wprawdzie, że niektórzy ludzie (np. założyciele religii, 
prorocy, mistycy) mieli pewien typ bezpośredniego doświadczenia 
Boga. Nie sposób jednak twierdzić tego, w jego przekonaniu, o każdej 
osobie wierzącej, która może spotykać się i dialogować z Bogiem. 
Zachodzą tu bowiem dwa nieporozumienia. Jedno dotyczy kwestii 
dialogu. Dialog jest rozmową, w której jeden partner mówi coś drugie-
mu, a ten mu odpowiada. Jeśli dialog ma być możliwy, to dwaj partne-
rzy muszą mówić do siebie. W przypadku Boga i człowieka nie zacho-
dzi jednak taka wymiana słów i myśli. Człowiek mówi wprawdzie do 
Boga, ale nie otrzymuje od Niego odpowiedzi. Nie ma więc dialogu 
między Bogiem a zwykłym wierzącym. Bocheński dopuszcza sytuację, 
że słowo „dialog” jest używane w tym przypadku w jakimś innym 
znaczeniu, niż czyni się to potocznie. Domagałoby się ono jednak 
wówczas doprecyzowania. W przeciwnym bowiem razie mówienie 
o dialogu jest pozbawione sensu. Drugie nieporozumienie dotyczy 
interpretacji przeżyć duchowych. Wielu wierzących jest mianowi-
cie przekonanych, że posiada doświadczenie spotkania i dialogu 
z Bogiem. Nie można więc im, zdaniem Bocheńskiego, przeczyć. 
Warto jednak zapytać, czy nie zachodzi błąd w interpretacji przeżycia. 
Tym bardziej, że we wszystkich takich przeżyciach dane są tylko byty 
skończone (stworzenia), a nie Byt nieskończony (Stwórca). Wierzący 
doświadcza więc stworzeń, po czym dokonuje błędnej interpretacji 
owego doświadczenia jako sposobu obecności Boga. Należy doko-
nać, w przekonaniu Bocheńskiego, eliminacji złudzenia o możliwości 
bezpośredniego doświadczenia i poznania Boga, ponieważ są one 

8  J.M. Bocheński, Jedyna żywa cywilizacja..., dz. cyt., s. 100-102.
9  J.M. Bocheński, O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej, [w:]  
tenże, Polski testament. Ojczyzna..., dz. cyt., s. 183-187.
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zawsze zapośredniczone, np. przez Biblię10. Jeśli nie pozbędziemy się 
owych złudzeń, to mówienie o nich stanie się bełkotem (mową bezsen-
sowną) lub zabobonem (mową fałszywą uważaną za prawdziwą)11.

Bocheński zmodyfikował z czasem nieco swoje poglądy i uznał 
istnienie jakiejś formy doświadczenia religijnego. Wprowadził przy 
tym dwojakie rozróżnienie: 1) między doświadczeniem religijnym we 
właściwym tego słowa znaczeniu a religijną interpretacją doświad-
czenia świeckiego; 2) między spotkaniem Transcendencji a doświad-
czeniem świętości w świecie. Wcześniej uznawał on tylko religijną 
wykładnię doświadczeń świeckich. Później uznał on również doświad-
czenie świętości w świecie i, z pewnymi zastrzeżeniami, spotkanie 
z Transcendencją. Doświadczenie świętości w świecie przyjął na 
podstawie autorytetu większości specjalistów. Postawił jednocześnie 
pytanie o naturę świętości (czy świętość jest wartością specyficzną?) 
oraz miejsce jej doświadczenia (w przyrodzie, w osobach świętych?) 
Pytanie o naturę świętości pozostało jednak bez odpowiedzi. W kwestii 
spotkania z Transcendencją i prowadzenia dialogu z nią nadal uważał, 
że większość wierzących nie ma takich doświadczeń. W związku z tym 
słowa „spotkanie” i „dialog” są, w przekonaniu Bocheńskiego, bardzo 
często używane w znaczeniu niepoprawnym12.

Widać więc, że Bocheński jest bardzo konsekwentny w swoim 
analitycznym podejściu do katolicyzmu. Jest on religią, w której czło-
wiek może poznać Boga w sposób pośredni. Poznanie dokonuje się na 
podstawie spisanego objawienia, które zostaje ujęte w formie intersu-
biektywnie sensownego i logicznie uporządkowanego zbioru twier-
dzeń. Człowiek uznaje je za prawdziwe aktem wiary. Wiara ma zatem 
przede wszystkim charakter kognitywny, a pewien typ przeżyć religij-
nych jest zawsze wtórny wobec aktów poznawczych. Wiara jest więc 
w pierwszym rzędzie odniesieniem człowieka do zbioru zdań, a nie 
relacją do Bytu Boskiego. Bocheński wydaje się w ogóle kwestionować 
ów relacyjny charakter wiary, ponieważ w warunkach ziemskich nie 
może być mowy o bezpośrednim kontakcie z Absolutem.

Katolicyzm jest nie tylko zwartą doktryną, ale posiada też pewną 
strukturę organizacyjną w postaci Kościoła. Bocheński przypisuje mu 

10  J.M. Bocheński, Logika religii, [w:] tenże, Dzieła zebrane. Religia, t. 6, Kraków 
1995, s. 71-72, 112; tenże, W sprawie bożycy, [w:] tenże, Sens życia i inne eseje, 
Kraków 1993, s. 155-157.
11  J. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 
1992, s. 9-10, 30, 36.
12  J.M. Bocheński, Ponownie o hipotezie religijnej, [w:] tenże, Dzieła zebrane...,  
dz. cyt., s. 125-127.
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pewne niezbywalne cechy. Po pierwsze, jest on organicznym tworem, 
łączącym we wspólnej wierze i pod wspólną władzą duchową wielość 
osób. Po drugie, Kościół jest ze swej natury jeden i powszechny.  
Po trzecie, ma on wymiar historyczny, ponieważ zanurzony jest w bieg 
czasu. Po czwarte, Kościół ma charakter narodowy, ponieważ każdy 
naród wyciska na nim swoje piętno. Po piąte, zadaniem Kościoła jest 
tworzenie moralnego zaplecza narodu, a jego urzędowi przedstawicie-
le winni zajmować stanowisko w sytuacji pogwałcenia zasad moral-
nych w różnych sferach życia, w tym w polityce. Uprawianie polityki 
nie jest jednak zadaniem instytucji kościelnych. Po szóste, kler ma do 
spełnienia przede wszystkim funkcję religijną13. Funkcją tą jest głosze-
nie Ewangelii i sprawowanie sakramentów.

W powyższym opisie Kościoła jako instytucji Bocheński zwró-
cił między innymi uwagę na wzajemne korelacje, które zachodzą 
między katolicyzmem i narodem. Dany naród odciska bowiem swoje 
piętno na Kościele katolickim i nadaje mu określony charakter, czego 
konsekwencją jest powstanie różnych form katolicyzmu narodowego. 
Jedną z nich jest katolicyzm polski. Przyjrzyjmy się więc zasadniczym 
jego cechom, które wyartykułował dominikański filozof.

2. Specyfika katolicyzmu polskiego

Analizując fenomen polskiego katolicyzmu, Bocheński akcen-
tuje siedem zasadniczych jego przymiotów. Należą do nich: statycz-
ność, sentymentalizm, antyintelektualizm, tolerancja, wspólnotowość, 
militaryzm i patriotyzm.

Zasadniczym punktem odniesienia charakterystyki polskiego 
katolicyzmu jest zaczerpnięty od Bergsona podział na religię dyna-
miczną i statyczną. Religia dynamiczna wywodzi się od wielkich 
założycieli i ich naśladowców. Polega ona na miłości i poświęceniu. 
Religia statyczna jest natomiast tworem natury. Ma na celu ochronę 
społeczeństwa. Narzucana jest jednostce za pomocą presji. W przeko-
naniu Bocheńskiego katolicyzm polski jest właśnie religią statyczną. 
Przyjmowany jest bowiem z reguły w sposób nieprzemyślany w posta-
ci zbioru zakazów moralnych i nakazów obrzędowych na zasadzie 
tradycji. Jego wyznawcy ignorują jednocześnie podstawowe prawdy 
dogmatyczne i etyczne na rzecz fanatycznych wierzeń14.

13  J.M. Bocheński, Kościół katolicki w Polsce, [w:] tenże, Dzieła zebrane..., dz. cyt., 
s. 52-53, 56-57, 126-127.
14  J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu..., art. cyt., s. 112-114.
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W innym miejscu określa Bocheński polski katolicyzm mianem 

„wegetatywnego”, ponieważ wydał małą liczbę świętych, nie dorobił 
się oryginalnej myśli teologicznej, nie powstał ani jeden zakon o znacze-
niu europejskim i nie dał on początku żadnemu ruchowi reformistycz-
nemu i organizacyjnemu. W wielu kwestiach katolicy polscy są jedynie 
naśladowcami Zachodu (np. Francji). Dotyczy to zwłaszcza myśli 
katolickiej, której nie potrafili samodzielnie wypracować. Ograniczali 
się bardzo często wyłącznie do mechanicznego i bezkrytycznego prze-
pisywania obcych idei (np. pluralizmu, wolności światopoglądowej, 
laickości i równości J. Maritaina), które są jednak zdaniem Bocheńskie-
go nie do przyjęcia15. W związku z tym brakuje w katolicyzmie polskim 
elity intelektualnej i poważnej literatury religijnej16. Kościół polski jest 
więc liczebnie jednym z największych, ale jednocześnie stanowi on 
bierną masę, która raczej niczego nie dała całości katolicyzmu. Jest on 
zatem odbiorcą, a nie współtwórcą kultury katolickiej17.

W przekonaniu Bocheńskiego katolicyzm statyczny wyznaje 
lud i pewna część inteligencji polskiej. Większa część inteligencji jest 
bowiem akatolicka, czyli nie wyznaje żadnego katolicyzmu. Próbuje 
ona uwolnić się od wszelkich form wiary i moralności. Wśród inteli-
gencji są jednak i takie osoby, które nie zrywają wprawdzie zewnętrz-
nie z Kościołem, ale kontynuują pewne praktyki, nie mając jednak 
wiary. Niektórzy nie porzucają dotychczasowego światopoglądu jedy-
nie z tej racji, że nie mają go czym zastąpić18. Wydaje się, że w czasach 
współczesnych sytuacja wygląda trochę inaczej. Następuje bowiem 
polaryzacja postaw wobec religii. W ramach katolicyzmu mamy do 
czynienia z jednej strony z osobami mocno wierzącymi i praktykują-
cymi, z drugiej natomiast istnieje grupa osób, które z niego rezygnują. 
Jedni z nich zastępują katolicyzm innymi wyznaniami chrześcijański-
mi (np. o proweniencji zielonoświątkowej) lub innymi religiami (np. 
popularnymi w pewnych środowiskach religiami Wschodu). Inni nato-
miast przyjmują postawę nihilistyczną o charakterze ontologicznym 
lub egzystencjalno-moralnym.

Pewnym antidotum na opisaną sytuację jest dla Bocheńskiego 
katolicyzm dynamiczny, który rozumie on jako zwarty pogląd i system 
religijny, obejmujący wszystkie dziedziny życia, posiadający rozwinię-
tą myśl filozoficzną i ideał życiowy oddziałujący na człowieka. Jego 
15  J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 33-34, 
41-44, 108.
16  J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu..., art. cyt., s. 119-120.
17  J.M. Bocheński, Kościół polski, dz. cyt., s. 229.
18  J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu..., art. cyt., s. 114-117.
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przyjęcie może prowadzić do wyższego poziomu życia religijnego. 
Dobrym środowiskiem jego rozwoju są małe koła wierzących, skupio-
ne wokół wybitnych jednostek zdolnych do porwania za sobą innych 
ludzi. Przyjęcie katolicyzmu dynamicznego nie musi oznaczać rezy-
gnacji ze starych form religijności, ale domaga się jedynie przeniknięcia 
ich nowym duchem19.

Kolejną ważną cechą katolicyzmu polskiego jest, według 
Bocheńskiego, sentymentalna religijność. Do jej powstania doszło 
w wyniku działalności dwóch zakonów: franciszkanów i jezuitów. 
Wprawdzie ludźmi uczuć byli najpierw franciszkanie, lecz to właśnie 
jezuici odcisnęli na polskiej religijności znamię religii sentymentalnej. 
Utwierdził ją następnie mesjanizm, czyli skrajnie irracjonalna filozofia 
powołująca się niesłusznie na Hegla20.

Doktryna katolicka nie jest jednak, zdaniem Bocheńskiego, 
znaczona sentymentalizmem. Domaga się raczej od człowieka konse-
kwentnego dążenia do celów pozaziemskich poprzez kulturę i pracę 
twórczą na ziemi, a zwłaszcza przez kształtowanie swojego charakte-
ru. Katolik winien być zatem człowiekiem dynamicznym i twórczym, 
a nie istotą statyczną i apatyczną21.

Inną cechą katolicyzmu polskiego jest antyintelektualizm, 
którego wyrazem jest chociażby brak poważnej teologii polskiej22. 
Jest ona jednak potrzebna i pożyteczna, zwłaszcza w czasach współ-
czesnych. Teologia powstała jako forma namysłu nad treściami wiary 
i jako taka powinna być nadal rozwijana23. W Polsce tymczasem jest 
ona ograniczona do powtarzania tez Tomasza z Akwinu. Teologia nie 
może jednak polegać wyłącznie na powtarzaniu poglądów jakiegoś 
autorytetu24.

Należałoby zatem stworzyć, w przekonaniu Bocheńskiego, 
specyficzną teologię narodową. Dlaczego narodową? Otóż teologia 
tym różni się, zdaniem dominikańskiego filozofa, od innych nauk, że 
ma nie tylko charakter teoretyczny, ale też praktyczny. Nie można jej 
zatem oderwać od podłoża, którym jest niewątpliwie życie określone-
go narodu. Doktryny katolickiej nie można więc opierać się na bliżej 

19  Tamże, s. 118-120, 122-123.
20  J.M. Bocheński, Kościół katolicki w Polsce, dz. cyt., s. 49-50.
21  J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 111-112.
22  J.M. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, [w:] tenże, Polski testament.  
Ojczyzna..., dz. cyt., s. 74.
23  J.M. Bocheński, O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim, [w:] tenże, Dzieła 
zebrane..., dz. cyt., s. 252.
24  J.M. Bocheński, Kościół katolicki w Polsce, dz. cyt., s. 51.

Wizja katolicyzmu polskiego...



344
nieokreślonych uczuciach i intuicjach, ale na solidnych studiach nauko-
wych mających związek z życiem narodu25. Nie można też zapominać 
o dorobku Polski w zakresie teologii filozoficznej. Dzięki polskim 
naukowcom teologia filozoficzna jest w ogóle nauką. Winno się zatem 
docenić jej dotychczasowe osiągnięcia i krytycznie je rozwijać26.

Doktryna katolicka powinna odznaczać się odpowiednim stop-
niem ścisłości. Owa potrzeba ścisłości myśli katolickiej ma, zdaniem 
Bocheńskiego, związek z rozwojem logiki formalnej. Ścisłość polega 
na sposobie mówienia, w którym słowa są niedwuznacznymi znakami 
elementów prostych lub są za pomocą takich znaków zdefiniowane 
na gruncie poprawnych dyrektyw. Słowa wchodzą następnie w skład 
zdań, którym można przypisać wartość prawdy lub fałszu. Ścisłemu 
mówieniu odpowiada ścisłe myślenie, w którym pojęcia są jasno sprecy-
zowane i sądy mają sens niedwuznaczny. Ścisłość ma oczywiście różne 
stopnie. Myśl katolicka odznaczała się zawsze dążeniem do maksymal-
nej ścisłości. Bocheński podkreśla trzy istotne momenty rozwojowe: 
istnienie szkoły aleksandryjskiej (rozumowe opracowanie dogmatów), 
twórczość Tomasza z Akwinu i scholastyki (metoda scholastyczna jako 
metoda ścisłego myślenia) i działalność Leona XIII (powrót do schola-
styki). Także Polska wpisuje się, w jego przekonaniu, w ten nurt z trzech 
racji: ma tradycję badań logicznych, jest krajem w większości katolickim, 
istnieje dobra współpraca między logikami i teologami27.

Bocheński podkreśla też, że Polska ma solidne tradycje anali-
tyczne w postaci Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i Koła Krakowskiego 
(J. Salamucha, J.F. Drewnowski). Punktem odniesienia dla ich przed-
stawicieli były cztery zasady: analizy (odrzucenie syntez ogólnych), 
języka (koncentracja na słowach), racjonalizmu (dowartościowanie 
logiki) i obiektywizmu (skierowanie się ku przedmiotowi)28.

W polskim katolicyzmie należy więc, zdaniem Bocheńskiego, 
zauważyć i docenić element racjonalny. Katolicyzm jest bowiem syntezą 
myśli i uczuć, racjonalizmu i irracjonalizmu. Człowiek wierzący powi-
nien starać się o racjonalistyczne uzbrojenie swojej wiary, ponieważ ma 

25  J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 52-55.
26  J.M. Bocheński, O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej, dz. cyt., 
s. 182, 187-188.
27  J.M. Bocheński, Tradycja myśli katolickiej a ścisłość, [w:] tenże, Dzieła zebrane..., 
dz. cyt., s. 234-241.
28  J.M. Bocheński, Filozofia analityczna, [w:] tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 
1993, s. 138-141, 146-147; tenże, Jestem skazany na to, że masy nie będą mnie znały¸ 
[w:] tenże, Polski testament. Ojczyzna..., dz. cyt., s. 147; tenże, O nawrocie w filozo-
fii, tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 150-152.

karol jasiński



345
ku temu cztery zasadnicze powody. Po pierwsze, katolicyzm posiada 
światopogląd będący zbiorem twierdzeń logicznie uporządkowanych. 
Po drugie, zakłada się w nim racjonalny motyw i racjonalne uzasadnie-
nie wiarygodności objawienia. Po trzecie, uczucia i wolne czyny wyni-
kają z poznania. Po czwarte, życie religią znaczy życie myślą religijną29. 
Bocheński akcentuje więc noetyczny wymiar wiary. Nie do przyjęcia 
jest dla niego na gruncie religii nie tylko sceptycyzm30, ale też postawa 
fideistyczna i irracjonalna.

Kolejną cechą religijności polskiej jest, według Bocheńskiego, jej 
wymiar społeczny. Jego akcentowanie dokonuje się kosztem wymiaru 
osobistego, w którym człowiek koncentruje się na intymnych przeży-
ciach i szukaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Polski kato-
licyzm jest zespołem postaw i uczuć skrajnie społecznych. Ma służyć 
interesom grup narodowych i społecznych oraz mobilizować jednostkę 
do służenia społeczności31.

Bocheński wspomina też, że specyfika religijności polskiej pole-
ga na jej stosunku do Stolicy Apostolskiej i do innowierców. Polacy 
byli zawsze przywiązani do Stolicy Apostolskiej. Nie odczuwali przy 
tym niechęci do innowierców. Tym bardziej, że w Polsce istnieje, obok 
głównego nurtu katolickiego, inny typ religijności. Jest nim protestan-
tyzm. Utożsamienie Polaka z katolikiem należy zatem traktować jako 
nieporozumienie32.

Specyfiką katolicyzmu polskiego jest również w przekonaniu 
Bocheńskiego rys militarystyczny i patriotyczny. Podkreśla się często 
cnotę męstwa i konieczność walki w obronie wiary. Patriotyzm nato-
miast nie jest traktowany jako sprzeczny z uniwersalizmem chrześci-
jaństwa, ponieważ jest ono harmonią różnych odcieni narodowych 
ukształtowanych na wspólnym ogólnoludzkim podłożu33. W podejściu 
zatem do ludzi innych wyznań i narodów Bocheński wykazuje postawę 
uniwersalistyczną. Przejawia się ona w wizji świata i chrześcijaństwa 
jako harmonijnego systemu różnych wyznań i tradycji narodowych, 
których istnienie należy zauważyć i dowartościować. Fundamentem 
owej harmonii jest jedno objawienie chrześcijańskie w przypadku 
konfesji religijnych i wspólna natura ludzka w kontekście istnienia 
pluralizmu narodów.
29  J. Bocheński, O racjonalizmie i irracjonalizmie katolickim, dz. cyt., s. 247-251.
30  J.M. Bocheński, Jedyna żywa cywilizacja..., dz. cyt., s. 92.
31  J.M. Bocheński, O religii, [w:] tenże, Dzieła zebrane..., dz. cyt., s. 14-15, 17.
32  J.M. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, dz. cyt., s. 73-74.
33  J.M. Bocheński, Kościół polski, dz. cyt., s. 231; tenże, Szkice o nacjonalizmie  
i katolicyzmie polskim, dz. cyt., s. 56-62.
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Bocheński zauważa ponadto, że katolicyzm w polskim wyda-

niu jest niesympatyczny. Co jest przyczyną takiego stanu? Wymienia 
on kilka zasadniczych czynników. Należą do nich m.in. surowość 
moralna (zwłaszcza w obszarze seksualności), zaświatowość religii 
(odwracanie uwagi od spraw tego świata), archaiczny język („styl 
trącący myszką”) i klerykalizm (posiadanie nieproporcjonalnie dużej 
władzy). W przekonaniu Bocheńskiego na stosunek Polaków do katoli-
cyzmu miała wpływ także propaganda odrodzeniowa i oświeceniowa, 
w wyniku której religię zaczęto traktować jako formę pseudonauki 
(prymitywne tłumaczenie zjawisk) i fałszywej moralności34.

Takie oto przymioty posiada Kościół polski, który jest istotnym 
składnikiem kultury katolickiej. Jest on jednak, zdaniem Bocheńskiego, 
zagrożony obecnie zniszczeniem. Jego ewentualne zniszczenie jest 
jednak niebezpieczne, ponieważ prowadzi nie tylko do końca Kościoła, 
ale do upadku całej kultury współczesnej35.

Zakończenie

Powyższe analizy były próbą rekonstrukcji i krytycznej prezen-
tacji Bocheńskiego wizji najpierw katolicyzmu jako takiego, a następnie 
katolicyzmu polskiego. Punktem odniesienia dla owej charakterystyki 
była niełatwa epoka, w której przyszło żyć dominikańskiemu filozofo-
wi zarówno w kraju, jak i na emigracji. Jednak pomimo upływu czasu 
pewne wyartykułowane przez niego elementy polskiego katolicyzmu 
dają się odnieść do sytuacji obecnej.

Wydaje się, że punktem odniesienia wizji Bocheńskiego jest 
jakaś forma intelektualizmu religijnego, w ramach którego przypi-
suje się rozumowi funkcję dominującą w religijnym życiu człowieka. 
Podejście takie sprzeciwia się wszelkim tendencjom woluntarystycz-
nym i emotywistycznym. Z perspektywy intelektualizmu próbuje on 
postrzegać i oceniać różne przejawy katolicyzmu polskiego. Bocheński 
jest wprawdzie świadomy, że katolicyzm jest swoistą syntezą myśli 
i uczuć, racjonalizmu i irracjonalizmu. Uznaje on zatem holistyczny 
charakter postawy religijnej, która obejmuje cały byt ludzki i wszystkie 
jego władze. Niemniej jednak czynnikiem dominującym jest właśnie 
intelekt, z pomocą którego człowiek uznaje za prawdziwe objawione 
przez Boga zdania. Katolicyzm jest więc systemem logicznie uporząd-
kowanych, uzasadnionych i intersubiektywnie komunikowalnych 
twierdzeń, które stanowią zespół przekonań znajdujących wyraz 
34  J.M. Bocheński, O religii, dz. cyt., s. 10-12.
35  J.M. Bocheński, Kościół polski, dz. cyt., s. 232-233.
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w życiu człowieka. Ma ono wymiar osobisty i społeczny. Każda osoba 
nie jest bowiem odizolowaną monadą, ale także istotą społeczną, będą-
cą obywatelem społeczności państwowej i członkiem określonej wspól-
noty narodowej. Zwłaszcza ta druga odciska swoje piętno nie tylko na 
czysto naturalnym sposobie myślenia i przeżywania, ale również na 
życiu religijnym. W konsekwencji dochodzi, w przekonaniu domini-
kańskiego filozofa, do ukształtowania się narodowo uwarunkowanych 
wersji katolicyzmu.

Wizja Bocheńskiego naznaczona jest jednak pewnymi braka-
mi. Wydaje się, że najbardziej dotkliwym jest brak własnej koncepcji 
doświadczenia religijnego, w której zostałby uwzględniony interper-
sonalny i przeżyciowy wymiar katolicyzmu. Tym bardziej, że coraz 
więcej osób poszukuje w wierze nie tyle kolejnej teorii, ile raczej 
właśnie żywego doświadczenia obecności osobowego Absolutu. Dla 
Bocheńskiego religia zdaje się wyczerpywać w utworzeniu spójnego 
systemu twierdzeń. Koncentracja na wypowiedziach religijnych i ich 
logiczna analiza sprawiają, że Bocheński nie interesuje się podmioto-
wymi i przedmiotowymi warunkami religii. Nie można też zgodzić się 
z jego przekonaniem, że brakuje polskiego wkładu w rozwój teologii. 
Nie jest on wprawdzie imponujący, ale nie wolno przeoczyć perso-
nalistycznych inspiracji W. Granata i Cz. Bartnika oraz paschalnych 
impulsów W. Hryniewicza, które zostały następnie twórczo podjęte 
w badaniach teologicznych.

Godnym dowartościowania jest natomiast wysiłek Bocheńskie-
go zmierzający w kierunki troski o racjonalność katolicyzmu, precyzję 
wypowiedzi religijnych oraz zachowanie standardów metodolo-
gicznych w teologii. Tym bardziej, że uprawianie teologii przybiera 
niekiedy formę zbliżoną bardziej do opowiadania i poetyckiej narracji 
niż do dyskursu naukowego, znaczonego formułowaniem problemów 
badawczych, stawianiem hipotez, ich odpowiednim uzasadnianiem 
i wnioskowaniem.

Docenić należałoby też apel Bocheńskiego o odnowienie kato-
licyzmu polskiego. Nie może on być on już dłużej religią statyczną, ale 
powinien przekształcić się w religię dynamiczną, zwłaszcza w sferze 
praktyki życiowej, intelektualnej i społecznej. Należy pamiętać, że 
wiara jest nade wszystko zasadą życia i działania. Bocheński podkre-
ślał, że myśl religijna musi znaleźć swój wyraz w czynach człowieka. 
Nie może być wyłącznie martwą ideą, będącą ewentualnie przedmio-
tem spekulacji. Niewłaściwe jest też sprowadzanie wiary do powierz-
chownej emocjonalności, do czego niestety coraz częściej dochodzi 
u ludzi wierzących. Trzeba zatroszczyć się o jej solidne podstawy 
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intelektualne, dobre uzasadnianie i odpowiednią apologię. Nie może 
ona utracić w Polsce siły społecznego oddziaływania i kształtowania 
oblicza życia publicznego. Nie chodzi przy tym o polityczną działal-
ność urzędowych przedstawicieli katolicyzmu, lecz o aktywność kato-
lików w ramach społeczeństwa obywatelskiego i wyrobienie postawy 
tolerancji w warunkach demokratycznego pluralizmu. Wydaje się, że 
należałoby też zadbać, idąc za radą Bocheńskiego, o bardziej sympa-
tyczne oblicze polskiego katolicyzmu. Owszem, nie można w imię 
zachowania tożsamości rezygnować z pewnych fundamentalnych 
treści, ale trzeba niewątpliwie zwrócić uwagę na sposób ich przekazu 
i formę relacji z potencjalnymi odbiorcami.

~•~

Karol JasińsKi

Wizja katolicyzmu polskiego według Józefa Marii Bocheńskiego

Streszczenie
Autor podjął próbę rekonstrukcji i krytycznej prezentacji 

Bocheńskiego wizji najpierw katolicyzmu jako takiego, a następnie 
katolicyzmu polskiego. Ważną rolę w ukształtowaniu owej wizji 
odegrały filozoficzne poglądy Bocheńskiego z okresu, kiedy zaczął 
sympatyzować początkowo z tomizmem, a następnie z filozofią anali-
tyczną. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono 
naturę samego katolicyzmu bardziej od strony formalnej niż treścio-
wej. Zwrócono też uwagę na kwestię doświadczenia religijnego, jako 
punktu wyjścia wiary. W części drugiej, idąc za myślą Bocheńskiego, 
dokonano natomiast charakterystyki katolicyzmu polskiego. Zwróco-
no przy tym uwagę na jego następujące przymioty: statyczność, senty-
mentalizm, antyintelektualizm, tolerancję, wspólnotowość, militaryzm 
i patriotyzm.

Słowa kluczowe: katolicyzm, Polska, wiara, doświadczenie 
religijne, intelekt, uczucia.
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Karol JasińsKi

Józef Maria Bocheński – his Vision of Polish Catholicism

Abstract
The author has attempted to reconstruct and critically present 

first the vision of Catholicism itself and then of Polish Catholicism, 
which Bocheński had. His vision was mainly formed by philosophi-
cal views he held in the period when he initially sympathized with 
Thomism and then with analytical philosophy. The article consists of 
two parts. The first discusses the nature of Catholicism itself from the 
formal rather than the content side. Attention was also paid to the issue 
of religious experience as a starting point for faith. In the second part, 
following Bocheński’s thought, a characteristic of Polish Catholicism 
was made. Attention was drawn to his following attributes: stability, 
sentimentality, anti-intellectualism, tolerance, commonality, militarism 
and patriotism.

Keywords: Catholicism, Poland, faith, religious experience, 
intellect, feelings.
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