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Wydział Filozofii Chrześcijańskiej  
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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Polkowskiego 

pt. „Metodologia teologii w pismach Iana Graemego Barboura i  

Józefa Marii Bocheńskiego” 

 

Recenzję dzielę na cztery części: I. Teza  pracy, II. Struktura i omówienie, III. Wybrane uwagi 

ogólne i komentarze, IV. Drobne uchybienia, V. Podsumowanie i ocena. 

I. Teza pracy  

We Wstępie Autor deklaruje zasadniczy cel rozprawy: 

„[…] celem prezentowanej pracy jest ustalenie, jakie kryteria powinna spełniać teologia, żeby 

zasługiwać na miano racjonalnej z punktu widzenia logiki i nauk przyrodniczych. Drugim 

celem jest zbadanie, czy teologia te kryteria racjonalności spełnia”. (s. 5). 

W niezmienionej formie Autor powtarza w Zakończeniu: 

„Celem niniejszej pracy było ustalenie, jakie kryteria teologia powinna spełniać, żeby 

zasługiwać na miano racjonalnej z punktu widzenia logiki i nauk przyrodniczych. Drugim 

celem było zbadanie, czy teologia te kryteria racjonalności spełnia” (s. 181). 

Podążając za intencją Autora, uszczegóławiamy zadanie pracy jak następuje: 

a) przedmiotem zainteresowania jest katolicka teologia dogmatyczna współczesna 

Bocheńskiemu i Barbourowi, 

b) dyscyplinami, względem których porównuje się katolicką teologię dogmatyczną są: (logika 

i nauki przyrodnicze) w tym znaczeniu, którego używał J. M. Bocheński oraz nauki 

przyrodnicze w tym znaczeniu, którego używał I. G. Barbour w swoich analizach dotyczących 

relacji: nauka-wiara. 

Tezę pracy wypowiada się w Zakończeniu: 

„W toku przeprowadzonych badań w oparciu o pisma Iana Graemego Barboura i Józefa Marii 

Bocheńskiego staraliśmy się wykazać w sposób przekonywujący, że teologia spełnia kryteria 

racjonalności nie w mniejszym stopniu, niż czyni to nauka.” (s. 183). 

Przy (prawdopodobnym lub prawdziwym) założeniu, że nauka w wymienionych dwóch 

znaczeniach spełnia jakieś kryteria racjonalności, otrzymujemy tezę pracy, będącą koniunkcją 

trzech członów: 
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(TŁP) Katolicka teologia dogmatyczna współczesna Bocheńskiemu i Barbourowi spełnia 

kryteria racjonalności (i), są to te same kryteria, które są spełnione przez logikę i nauki 

przyrodnicze w ujęciu Bocheńskiego oraz nauki przyrodnicze w rozumieniu Barboura (lub 

kryteria do nich podobne) (ii), a to spełnianie zachodzi w tym samym lub większym stopniu, 

jak w przypadku logiki i nauk przyrodniczych w ujęciu Bocheńskiego oraz nauk 

przyrodniczych w ujęciu Barboura (iii).   

Wyrażenia „teologia” i „nauka” będę rozumieć  w znaczeniach, które są podane w punktach a) 

i b).   

II. Struktura i omówienie 

Praca składa się z ośmiu części: Wstępu, pięciu rozdziałów, Zakończenia i Bibliografii. System 

rozważań, który przyjmuje Autor we Wstępie jest konsekwentnie realizowany w 

poszczególnych rozdziałach. Rozdział I. „Dwudziestowieczny program badań nad językiem i 

metodami teologii” ma za zadanie wprowadzić czytelnika w historyczny kontekst koncepcji 

badań naukowych (1.1) oraz koncepcji teologicznych aktualnych w okresach twórczości 

Bocheńskiego i Barboura (1.2). Rolę ważnego wprowadzenia pełnią następne punkty (1.3) i 

(1.4), w których przedstawia się sylwetki naukowe Bocheńskiego i Barboura. Wybór materiału 

porównawczego jest bardzo interesujący. Bocheński i Barbour są uznanymi autorytetami w 

środowiskach twórców odpowiednio: filozofii analitycznej (może lepiej powiedzieć: filozofii 

logicznej) i fizyki. Koneksje naukowe obu autorów zakładają zasadniczo różne podejście do 

kwestii racjonalności teologii – racjonalności, która miałaby być podobna do racjonalnych 

komponentów metodologicznie różnych względem siebie logiki i nauk przyrodniczych. Jak 

słusznie zauważa Autor, Bocheński zasadniczo rozgraniczał dziedzinę wiary i dziedzinę 

wiedzy, ale twierdził, że możliwe jest sformułowanie logiki religii, która byłaby formalną ramą 

dla rozważań teologicznych. Uznajmy, że możliwość ułożenia opartego na jakiejś logice, 

sformalizowanego (niesprzecznego) systemu na jakiś temat, jest uzasadnieniem twierdzenia, że 

temat ten ma charakter racjonalny. To właśnie jest główna oś rozważań o racjonalnym 

charakterze teologii w ramach koncepcji Bocheńskiego, którą to oś kontynuują kolejne 

rozdziały. Z kolei koncepcja Barboura podlegała zmianom w kolejnych etapach jego twórczości 

i znacznie różni się od koncepcji Bocheńskiego. W początkowej fazie Barbour miał 

przekonanie, że naukowy i religijny opisy świata mogą być wyrażone w komplementarnych 

językach i powinny się wzajemnie dopełniać. Podjął próbę ugruntowania obu tych opisów na 

procesualistycznej metafizyce Whiteheada. W końcu zajął stanowisko akceptujące dialog 

między nauką a wiarą, trwając jednak w przekonaniu, że oba te opisy dotyczą zasadniczo jednej 

dziedziny, tyle, że traktują ją z innych perspektyw. Rozdział II. „Struktura języka naukowego i 

teologicznego” rozpoczyna właściwą część pracy. Autor słusznie zauważa, że porównanie 

nauki i teologii wymaga porównania języków, w których są one wyrażone. Rozdział 

rozpoczyna się od koncepcji języka nauki i języka religii w ujęciu Bocheńskiego (2.1). 

Bocheński żywi przekonanie, że język teologii, podobnie jak język nauki, powinien poddawać 

się analizie za pomocą środków logiki w szerokim sensie: powinny być dla niego podane 

kryteria formalnej, semantycznej i metodologicznej poprawności. Ten zamysł leży u podstaw 

konstrukcji logiki religii, która ma być zarazem podstawą formalną dla teorii, w których 

twierdzeniami są przynajmniej niektóre zdania danego dyskursu religijnego. Zakłada się, że w 

strukturze dyskursu religijnego można wyróżnić zdania, które dzięki analizie logicznej zyskują 
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status aksjomatów i wyznaczają one klasę  zdań – tych zdań, które wyrażają tzw. ‘wiarę 

obiektywną’ (2.1). Omówienie przez Autora struktury dyskursu religijnego (2.2) całkowicie 

opiera się na tekście pracy „Logika religii” Bocheńskiego. Sprawozdanie zawiera niestety błędy 

Autorskie, które omawiam w III, p. 3. Odnośnie do struktury dyskursu religijnego w koncepcji 

Barboura dowiadujemy się, że w niej bierze się pod uwagę nie tylko funkcję opisową 

wypowiedzi religijnych, ale także funkcje pragmatyczne związane z ekspresją zaangażowania 

religijnego i/lub moralną powinnością. W ramach opisu struktury języków naukowych i języka 

teologicznego uwzględnia się następnie elementy semantycznej charakterystyki terminów 

języka religijnego, bierze się pod uwagę różnice między tą charakterystyką a semantyką 

terminów występujących w nauce (2.3 i 2.4). Autor prezentuje po pierwsze koncepcję 

weryfikacyjną (którą Bocheński akceptował w późniejszym okresie swojej twórczości), ale za 

Bocheńskim rozszerza ją o weryfikację pozazmysłową (bezpośrednią) i weryfikację pośrednią: 

introspekcyjną i fenomenologiczną. Przedstawia się także pogląd Bocheńskiego, zgodnie z 

którym: „W nauce nie wolno używać słów, które nie są słowami języka potocznego, użytymi 

w ich potocznym znaczeniu […].” (s. 53) Szkoda, że Autor nie podejmuje samodzielnej 

dyskusji z tym fałszywym poglądem. Odnośnie do dyskursu teologicznego, Autor wyróżnia 

semantyczne koncepcje, z których pierwsza jest używana na gruncie teologii negatywnej, druga 

- oparta jest na pojęciu analogii (proporcjonalności). Koncepcja analogicznego znaczenia 

terminów religijnych jest preferowana także przez Barboura, jednak analogia jest przez niego 

rozumiana inaczej niż izomorfizm między dwoma stosunkami znaczeniowymi. Analogia 

według Barboura jest następstwem metaforycznego użycia terminów religijnych. Języki teorii 

naukowych i teologii można interpretować w tzw. modelach. Jednak, jak słusznie odnotowuje 

Autor, w teorii nauki funkcjonują różne pojęcia modelu. Bocheński był zwolennikiem 

sformalizowanego wykładu nauki i teologii, a to narzuca pewien określony sposób rozumienia 

pojęcia modelu – ten, który znamy ze współczesnej teorii modeli systemów dedukcyjnych. 

Przyjmując rozróżnienie sensów ejdetycznego i operacyjnego znaków, można powiedzieć, że 

w ramach teorii modeli mamy do czynienia wyłącznie z modelami operacyjnymi, które nie 

rozstrzygają wielu niuansów intensjonalnych. Z tego faktu oczywiście zdaje sobie sprawę 

Bocheński. Barbour posługuje się koncepcją modelu wykorzystywaną w naukach 

przyrodniczych. Swoje analizy wiąże z modelami teoretycznymi, które mogą być przedmiotem 

refleksji filozoficznej a ta prowadzi do zajęcia jednego z czterech stanowisk w sprawie natury 

tychże modeli: realizmu naiwnego, pozytywizmu, instrumentalizmu i realizmu krytycznego. 

Barbour wybiera stanowisko realizmu krytycznego i próbuje wykorzystać pojęcie modelu do 

interpretacji języka religijnego. Modele doświadczenia religijnego wykazują podobieństwa z 

modelami naukowymi, ale mają charakter komplementarny, wykorzystują pojęcie analogii. 

Ciekawą różnicą, na którą zwraca uwagę Barbour jest ta, która dotyczy zależności między 

modelami języka i teoriami: w przypadku modeli naukowych są one podporządkowane 

teoriom, w odniesieniu do modeli religijnych zależność jest odwrotna. Barbour dokonuje także 

zestawienia doświadczenia religijnego z Kuhnowskim pojęciem paradygmatu. Jak twierdzi, 

pojęcie to znajduje w tym przypadku zastosowanie, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu 

do nauki. Rozdział III „Specyfika pojęcia Boga” poświęcony jest dyskusji na temat statusu 

syntaktycznego i semantycznego wyrażenia „Bóg”. Autor rozpoczyna wywód od postawienia 

ważnego i dobrze znanego problemu: czy wyrażenie „Bóg” ma w języku religijnym status 

nazwy (własnej), czy deskrypcji? Trafnie opisuje konsekwencje wyboru każdego 
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rozstrzygnięcia. Ciekawie zestawia Bocheńskiego klasyfikację tajemnic w związku z 

rozwiązaniem deskrypcyjnym. Bocheński precyzuje metajęzykowo pojęcie tajemnicy i 

sprowadza ją do problemu natury pragmatycznej, problemu leżącego po stronie użytkownika 

języka a nie obiektów, które należą do semantyki języka. Tajemnice aksjomatyczne i 

osłabionego sensu związane są ze specyficznymi sposobami orzekania terminów teologicznych 

(a więc także terminu „Bóg”):  negatywnym i analogicznym. Inne, ale niesprzeczne z 

poprzednimi, dociekania semantyczne związane z pojęciem Boga, prezentuje Barbour. Za 

Barbourem, Autor omawia cztery główne modele pojęcia Boga: monarchistyczny, deistyczny, 

dialogiczny i komplementarny. Szczegółowo prezentowane są zalety i wady kolejnych 

koncepcji. Wreszcie wskazuje się na model preferowany przez Barboura: jest to model 

komplementarny, oparty na elementach procesualistycznej metafizyki Whiteheada.  Jak sądzi 

Barbour, ten rodzaj modelu, w którym pierwotnym pojęciem jest zdarzenie i jego nieustanna 

zmienność (proces) jest szczególnie przekonywujący w kontekście praktyki naukowej. Barbour 

uważa, że obiekty będące przedmiotem badań naukowych należą do tej samej dziedziny co 

Bóg, ale opis naukowy nie powinien przekraczać swoich kompetencji. Wbrew opinii 

Bocheńskiego, Barbour sądzi, że logiczna analiza terminów i teorii nie daje obiecującej 

perspektywy dla adekwatnego opisu atrybutów Boskich i relacji człowieka do Boga. W tym 

opisie nie jest decydujący aspekt racjonalny, ale – jak twierdzi Autor – aspekt wolitywny. Opis 

Boga w modelu komplementarnym ma być uzupełnieniem naukowego opisu rzeczywistości. 

(Ta ostatnia kwestia jest przedmiotem mojego komentarza i pytania w III p. 5). Rozdział III 

wnosi wiele interesujących spostrzeżeń z zakresu metateorii teologii, ale wstępne uwagi 

wprowadzają czytelnika w dezorientację – tę kwestię omawiam w III, p. 3.  Kolejny etap analizy 

porównawczej, który realizuje Autor, dotyczy sposobu uzasadniania twierdzeń teologicznych i 

tych, które są stosowane w praktyce naukowej. Rozdział IV „Sposoby uzasadniania tez języka 

religijnego” otwiera się prezentacją koncepcji weryfikacjonizmu i falsyfikacjonizmu. Szkoda, 

że błędne są wstępne dotyczące indukcji i dedukcji (por. tutaj IV, p. 4), ale Autor sprawnie 

referuje koncepcje weryfikacjonizmu i falsyfikacjonizmu razem z ich trudnościami 

metodologicznymi. Trafnie wskazuje się na złożoność uzasadniania w praktyce naukowej. Co 

do specyfiki uzasadniania twierdzeń dyskursu religijnego w ujęciu Bocheńskiego i Barboura, 

wskazuje się na ciekawe różnice: pierwszy z autorów zdaje się preferować podejście 

weryfikacyjne oparte na hipotezach religijnych, posługujące się uzasadnieniami typu 

redukcyjnego oraz uzasadnianiem na podstawie autorytetu. Barbour zajmuje stanowisko 

falsyfikacjonistyczne, ale jego zestawienie rodzajów uzasadnania w nauce i teologii ma cel 

krytyki negatywnej. Jak konstatuje Autor, Barbour nie wykazuje tego, że twierdzenia 

teologiczne mogą otrzymać status naukowego uzasadnienia, ale to, że uzasadnianie naukowe 

nie jest „ścisłe” (s. 128).  Rozdział V „Typologia relacji nauka – wiara” domyka całość 

prowadzonych rozważań. Autor opiera swoje rozważania na dokonanej przez Barboura 

typologii relacji, które mogą zachodzić między nauką a wiarą. „Wiara” jest w używana 

synonimicznie z wyrażeniem „teologia”. Barbour wyróżnia cztery możliwe rodzaje relacji (lub 

po prostu cztery możliwe relacje) między nauką a teologią: konflikt, niezależność, dialog i 

integracja. Wszystkie te możliwe stosunki są opisane przez Autora z imponującym rozmachem, 

z wieloma ciekawymi odniesieniami do literatury przedmiotu. Dla porządku sprawozdawczego 

odnotujmy tylko za Autorem, że pogląd w związku z którym uznaje się, że między nauką a 

wiarą występuje konflikt, wspiera się często na naukowym materializmie lub redukcjonizmie 
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metafizycznym (literalna biblistyka) (5.1). Z kolei stanowisko o niezależności nauki i teologii 

ma swoje uzasadnienie już na gruncie filozofii starożytnej a w ramach chrześcijaństwa jego 

przejawem była np. średniowieczna teoria dwóch prawd, która związana jest wydzieleniem 

trzech dziedzin poznania: filozofii, zwykłej wiary i teologii (5.2, s. 143). Koncepcję o 

niezależności dziedzin teologii i nauki uznaje Bocheński. Swoją opinię uzasadnia różnicą 

przedmiotów materialnych oraz różnicami metodologicznymi: twierdzenia naukowe 

poddawane są weryfikacji w związku z danymi doświadczalnymi, tymczasem twierdzenia 

dyskursu religijnego są co prawda akceptowane racjonalnie, ale jest w tym niezbędny akt woli 

(s. 144). Barbour wskazuje jeszcze na inne koncepcje filozoficzne i religijne, które sprzyjają 

stanowisku uznającemu niezależność nauki i wiary. Należą do nich: protestancka 

neoortodoksja, egzystencjalizm, filozofia lingwistyczna, koncepcja Nonoverlaping Magisteria. 

Sam Autor wskazuje w tym kontekście na związek tego poglądu z koncepcją naturalizmu 

metodologicznego. Relacja dialogu jest z kolei trzecim z możliwych stosunków występujących 

między nauką a wiarą, które wskazuje Barbour (5.3). Jak odnotowuje Autor, uzasadnienie takiej 

koncepcji można opierać po pierwsze na przypuszczeniu, że niektóre wątki religijne stymulują 

podejmowanie świeckich badań naukowych. Drugim motywem może być fakt stawianych 

przez naukowców pytań egzystencjalnych. W końcu pogląd o dialogowym stosunku nauki i 

wiary może być uznanny za atrkacyjny z powodu podobnych procedur uzasadniania twierdzeń 

obu dziedzin (s. 161). Ostatnim z wymienianych stanowisk względem stosunku nauki i wiary, 

który charakteryzowany jest przez Barboura, jest stosunek integracji. Tę właśnie koncepcję 

wybiera sam Barbour. Przedsięwzięcie integracji nauki i wiary powinno polegać na rozwijaniu 

teologii naturalnej, uwspółcześnianiu teorii teologicznych zgodnie z niektórym 

rozstrzygnięciami nauki oraz podjęciu próby stworzenia spójnego światopoglądu opartego na 

nauce i teologii.  

III. Wybrane uwagi ogólne i komentarze 

1. Sądzę, że pytanie o to, czy teologia (teorie teologiczne) spełnia kryteria racjonalności 

rozumianej podobnie do tego, które wiąże się z różnymi teoriami naukowymi jest obiektywnie 

ważnym pytaniem filozoficznym. Teza o tym, że teologia ma lub powinna mieć charakter 

racjonalny (w podobnym znaczeniu do tego odniesionego do nauk) jest warta obrony. Z drugiej 

strony należy jednak podkreślić, że stanowisko, zgodnie z którym teologia miałaby być 

(powinna być) tworem naukowym, czy też miałaby być naukowa, jest (przynajmniej) 

zagadkowe i nie może być ono formułowane na serio na jakimkolwiek gruncie zbliżonym do 

przestrzeni naukowej, a więc także na gruncie filozofii. W tym kontekście bardzo niebezpieczne 

jest używanie terminów „naukowość”, „racjonalność” („naukowy”, „racjonalny”) 

synonimicznie. Niestety takie użycie wielokrotnie występuje w recenzowanej pracy. Dla 

przykładu: 

 „Nauka musi być racjonalna i powinna, zdaniem Bocheńskiego, być wyrażona w zrozumiałym 

dla wszystkim języku. Wobec powyższego, naukowość teologii musi wyrażać się w 

odpowiednich strukturach językowych.” (s. 37) 

W tekście można znaleźć wiele tego rodzaju przykładów.  
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W istocie rzeczy, przyjęte tutaj precyzacje wyrażeń „teologia” i „nauka” są efektem własnej 

interpretacji recenzenta. Autor czasami używa tych terminów w ograniczeniu do znaczeń z 

punktów a) i b), a czasem Jego wypowiedzi dotyczą ‘nauki-w-ogóle’ i ‘teologii-w ogóle’. 

Konteksty nie zawsze jasno wskazują na to, o które znaczenia chodzi.  

2. Nie znamy listy i definicji kryteriów racjonalności, które Autor uważa za punkt odniesienia 

swoich rozważań. Wyróżnione przez Bocheńskiego definicje racjonalizmu są przytoczone 

dopiero w Rozdziale II (s. 36) i prawdopodobnie Autor przejmuje rozumienie wzięte od Ilji 

Lazarii Pawłowskiej, ale tego nie deklaruje we wstępnym omówieniu swojego przedsięwzięcia 

a przecież to jest kluczowe pojęcie dla całej pracy. 

3. W Rozdziale II Autor niepoprawnie posługuje się terminem „struktura aksjomatyczna” w 

odniesieniu do samego języka. Jak pisze „Język, w którym występują jakieś twierdzenia 

posiada pewną strukturę. Z logicznego punktu widzenia, najważniejsza jest struktura 

aksjomatyczna” (s. 42). Otóż język nie zawiera twierdzeń, a tylko zdania (także fałszywe). 

Twierdzenia i strukturę aksjomatyczną może mieć natomiast jakiś dyskurs, w szczególności 

także dyskurs religijny – i to właśnie ma na myśli Bocheński, który doskonale znał się na 

budowie systemów aksjomatycznych. Podobnie błędnie twierdzi się w pracy, że składnikami 

języka religijnego są: klasa  zdań, metajęzykowe reguły heurystyczne, metajęzykowa reguła 

podstawowej akceptacji oraz reguły inferencji (s. 43). Wymienione obiekty są natomiast 

‘składnikami’ dyskursu i to jest explicite napisane w cytowanej pracy (na tych stronach, na 

które powołuje się sam Autor: 49-51). 

4. W Rozdziale III czytamy: „Aby odpowiedzieć na postawiony zarzut, należy zapytać o 

logiczny status samego terminu „Bóg”. Można go traktować jako nazwę lub deskrypcję.  Nazwa 

zaś jest to symbol, który może pełnić rolę podmiotu w zdaniu i z którym wiąże się sposób 

rozumienia, czyli pojęcie. Nazwa wraz z pojęciem określają pewien zbiór przedmiotów, zwany 

zakresem (denotacją)” (s. 79) i dalej omawia się podział na nazwy jednostkowe, ogóle i puste. 

Ale przecież istotą problemu jest kwestia decyzji, czy „Bóg” jest nazwą własną, czy deskrypcją 

(która też jest nazwą, ale nie nazwą własną). Nazwy własne nie mogą być ani puste ani ogólne, 

można je wprowadzać do teorii jedynie wtedy, gdy przesądza się istnienie i jedyność obiektu, 

który jest przez tę nazwę oznaczany. To jest też istota poruszanego problemu. Nazwy własne 

nie pełnią funkcji denotowania a tylko oznaczania, nie mają zakresów.   

5. W związku z opisem modelu komplementarnego dla pojęcia Boga, Autor zauważa:  

Barbour w wielu miejscach zaznacza, że żadne doskonalenie metodologii, ubogacenie języka, 

odwoływanie się do coraz doskonalszych pojęć metafizycznych nie pozwolą na adekwatne 

wyrażenie istotnych prawd o Bogu. Uznaje on, iż w ludzkiej relacji do Boga pierwszeństwo 

trzeba przyznać czynnikom innym niż racjonalne […] Widać, wyraźnie, że Barbour akcentuje 

w procesie poznania Boga nie elementy racjonalne, ale wolitywne” (s. 104) 

Ten wywód sugeruje sprzeczność z główną tezą pracy. Być może, można byłoby jakoś 

sprecyzować inne użycie pojęcia racjonalności w powyższym kontekście, niż to,nktóre 

występuje w TŁP. 
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6. Nie jest dla mnie jasna następująca frazeologia użyta w ostatnim rozdziale: dopełniacz 

wyrażenia „relacja” jest równokształtny z dopełniaczem wyrażenia „relacje” ale w wielu 

kontekstach użycia wyrażenia „typologia relacji” nie wiadomo, czy chodzi o typologię tej 

relacji, czy tych relacji. Treść Rozdziału V sugeruje oczywiste rozstrzygnięcie sprawy na 

korzyść drugiego wariantu. Na dodatek standardowe pojęcie (dowolnej) relacji wyklucza 

pierwszy sposób użycia. Tymczasem we wstępie do Rozdziału V czytamy:  

„Rozmiar tych badań [prowadzonych przez Bocheńskiego] był jednak o wiele skromniejszy, 

niż to było w przypadku prac Barboura. Dominikański logik przedstawił swoje autorskie 

rozwiązanie, ale nie sformułował jasnej typologii tej relacji.” (s. 129).  

 IV. Drobne uchybienia 

Trudność w czytaniu pracy sprawiają liczne błędy interpunkcyjne, zdarzające się amfibolie (np. 

„Logiczne myślenie gwarantuje unikanie błędów.”, s. 20; „Takie podejście gwarantuje 

właściwe rozumienie tekstu natchnionego, s. 183).  

Niekiedy spotykamy nieco uciążliwe przytaczanie źródeł dla zdań, które tego nie wymagają 

(np. ”Przedmiotem teologii jest Bóg” (przyp 234: Zob. J. M. Bocheński , O metodzie teologii 

w świetle logiki współczesnej, s. 175); a także przytaczanie ogólnikowych opinii, które bez 

precyzacji mają status frazesów lub wyrażeń pozbawionych wartości logicznej (np.: 

Sensowność teologii jawi się więc wyraźnie jako sensowność jej języka”, s. 38; „W przypadku 

wielu badaczy występuje wyczuwalna niechęć do fenomenu wiary religijnej”, s. 2; 

„Współczesna filozofia odziedziczyła nieufność do języka teologicznego.”, s. 33; „Wydaje się, 

że godnym uwagi są wysiłki poszukiwania coraz to nowych płaszczyzn współpracy pomiędzy 

poznaniem naukowym i teologicznym.”, s. 185). 

Znacznie bardziej dotkliwe są niedostatki pracy z zakresu logiki formalnej. Oto niektóre z nich: 

1. „Innym ciekawym przypadkiem jest problem istnienia zbioru --.” (s. 44). Otóż nie ma 

żadnego problemu istnienia iloczynu dwóch zbiorów – taki zbiór zawsze istnieje, tylko może 

być pusty; 

2. operator jota nie jest terminem  (s. 84); 

3. indukcja matematyczna jest schematem rozumowania dedukcyjnego, a nie, jak pisze Autor:  

redukcyjnego (s. 106); 

4. Arystotelesowskie rozróżnienie na dedukcję i indukcję nie spełnia w klasie rozumowań 

naukotwórczych obu warunków podziału logicznego: adekwatności i rozłączności. Podział 

dyscyplin naukowych na indukcyjne i dedukcyjne także nie spełnia wymienionych warunków 

(s. 107). Te kwestie były doskonale znane przez Bocheńskiego, także za pośrednictwem 

Łukasiewicza; 

5. „Relacja dialogiczna należy do pośrednich stanowisk w kwestii powiązań nauki i wiary” (s. 

157) – błąd przesunięcia kategorialnego. Relacja nie jest stanowiskiem, stanowiskiem jest 

pogląd, że relacja dialogu istotnie zachodzi między nauką i wiarą. 
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V. Podsumowanie i ocena 

Zgodnie z treścią stosownej ustawy, rozprawa doktorska powinna zawierać oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata, w 

naszym przypadku: w dziedzinie filozofii. Odnośnie do recenzowanej pracy uważam, że drugi 

warunek jest bez wątpienia spełniony. Autor sumiennie referuje nie tylko poglądy 

Bocheńskiego i Barboura, ale także sprawnie omawia konteksty historyczne i niektóre 

zagadnienia metodologiczne. To, co budzi moje zastrzeżenia to kwestia niejednokrotnego 

braku samodzielności w formułowaniu własnych oryginalnych spostrzeżeń i wniosków. 

Drugim obciążeniem dla całego przedsięwzięcia Kandydata jest częste posługiwanie się 

językiem kontekstów z wielokrotnie złożonymi związkami frazeologicznymi, w których używa 

się wyrażeń niedefiniowanych, sugerujących potoczne znaczenia, które z kolei są nieostre i/lub 

niewyraźne. Należy jednak przyznać, że chociaż ten styl narracji znacznie odbiega od stylu 

analitycznego, to jest on akceptowany w filozoficznej twórczości akademickiej. W związku z 

takim stylem trudno jest też bezspornie rozstrzygnąć, czy teza TŁP została w istocie rzeczy 

przekonywująco uzasadniona. Niezależnie jednak od tego, czy czytelnik zyskuje zdecydowane, 

czy tylko częściowe przekonanie o powodzeniu zamierzenia Autora, oryginalność 

recenzowanej całości jest gwarantowana już przez dobór tematu. Jeśli zaś spojrzy się na treść 

prezentowanych rozważań z punktu widzenia historii metodologii teologii, to dostarcza ona 

dwóch ważnych elementów: rozumienia złożoności problemu racjonalności teologii oraz 

interpretacji bogatego materiału, która stwarza zaplecze dla następnych analiz dotyczących 

współczesnej metodologii w zastosowaniu do współczesnych teorii teologicznych. Oba te 

komponenty sprawiają, że praca ma ważny filozoficzny walor. W związku z tym, po pewnym 

wahaniu, można uznać, że pierwszy warunek ustawowy również został spełniony 

 

W związku z powyższym pozytywnie oceniam rozprawę ks. mgr. Łukasza Polkowskiego. 

Wnioskuję o dopuszczenie Kandydata do dalszych etapów postępowania o nadanie stopnia 

doktora nauk humanistycznych.  

 

Kordula Świętorzecka 


