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Issue 70/2020 of “Edukacja Filozoficzna”  
dedicated to Józef Maria Bocheński

“Edukacja Filozoficzna” commemorated 
and honoured Father Józef Maria Bo-
cheński by publishing in English a spe-
cial issue 70/2020 devoted to this out-
standing scholar.

Papers collected in this volume are di-
vided into two groups. The first one con-
sists of articles which discuss several as-
pects of Father Bocheński’s scholarly 

enquiries. First, prof. Luca Gili from the 
University of Québec critically analyz-
ed Bocheński’s interpretation of Theo-
phrastus’ logic presented in his book La 
logique de Théophraste (1947). He under-
lined that “minutiae of Bocheński’s read-
ing of Theophrastus are compelling and 
can stimulate new studies on the succes-
sor of the Stagirite”. He also argued that 
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if the claim that Theophrastus wanted 
to develop logic for his own sake (regard-
less of its use in a scientific context) were 
to be demonstrated, Bocheński will have 
to be credited for pointing us in the right 
direction. 

Next three papers were presented at 
the conference “The Logical Structure 
of the World: An Axiological Vision of 
Patriotism. On the XXV Anniversary of 
the Death of J.M. Bocheński,” held on-
line on 15–16 October 2020 at the Car-
dinal Stefan Wyszyński University in 
Warsaw, by prof. Anna Brożek, dr 
Marek Porwolik and prof. Urszula Wy-
braniec-Skardowska. Prof. Brożek tried 
to show how to combine two Bocheński’s 
slogans: (1) “A philosopher analyzes, not 
moralizes” and (2) “Philosophy has a de-
monic task: to destroy […] superstitions”. 
In other words: “to determine in what 
sense philosophical analysis may serve 
as a weapon in the battle against super-
stitions”. Dr Porwolik referred to the 
point 5 of Bochenski’s programme of 
studies on God, according to which 

“a critical analysis of Kantian and neo-
positivist objections to the possibility of 
knowing God and to the proofs of his 
existence is an urgent task” and present-
ed step by step the logical analysis of 
Kant’s Cosmological Argument provid-
ed by the Polish Domenican who called 
himself “a converted Kantist”. Finally, 
prof. Wybraniec-Skardowska concen-
trated on his “inclination towards seeing 
the world and its logical structure from 
the point of view of ontology”.

The second group of articles includes 
papers which are inspired by Bocheński’s 
thought and which implement some of 
his ideas and methodological approach. 
They are devoted to such topics as: reli-
gious determinism and the logical prob-
lem of evil, logical analysis of the con-
cept of beauty, and paraconsistent logic 
in the 11th-century thinker Gerland of 
Besançon, called “the Computist”, and 
the role his Dialectica played in initiat-
ing the discussion about the principle of 
ex falso sequitur quodlibet in the 12th cen-
tury. These texts have been written by 
Brazilian scholars for whom Bocheński’s 
heritage is an important starting point 
in everyday academic work: prof. Itala 
M. Loffredo D’Ottaviano, prof. Evan-
dro Luís Gomes, prof. Fabio Maia Ber-
tato, and PhD students: Gesiel Borges 
da Silva and Gabriel San Martin.

All the articles have been preceded by 
an introduction written by one of Fr. Bo-
cheński’s disciples, Dr Jan Parys, who 
highlighted the most important bio-
graphical facts which shaped the schol-
ar’s intellectual profile, and the way he 
developed one of his main ideas, that is, 
the compatibility of faith and reason.

The volume gained interest of the 
scholars from many countries. The edi-
torial team of “Edukacja Filozoficzna” 
invites everybody to read it and spread 
the information about this issue to pro-
mote the heritage of Father Bocheński 
all over the World.

If is available for free online at: http://
www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/
nr-702020/
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Numer 70/2020 „Edukacji Filozoficznej”  
poświęcony Józefowi Marii Bocheńskiemu

„Edukacja Filozoficzna” upamiętniła  
i uczciła o. Józefa Marię Bocheńskiego, 
publikując w języku angielskim numer 
specjalny 70/2020, w całości poświęco-
ny temu wybitnemu uczonemu. 

Artykuły zebrane w tym tomie po-
dzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich 
to teksty, które omawiają kilka aspektów 
naukowych dociekań ks. Bocheńskiego. 
W pierwszym z nich prof. Luca Gili 
z Uniwersytetu w Québecu dokonał kry-
tycznej analizy interpretacji logiki Teo-
frasta przedstawionej przez Bocheńskie-
go w jego książce La logique de 
Théophraste (1947). Podkreślił, że „drob-
ne szczegóły w zakresie dokonanego 
przez Bocheńskiego odczytania Teofra-
sta są niezwykle przekonujące, frapują-
ce i mogą stymulować nowe badania nad 
następcą Stagiryty”. Wskazał też, że 
gdyby udało się udowodnić twierdzenie, 
że Teofrast chciał rozwijać logikę na 
własne potrzeby (niezależnie od jej za-
stosowania w naukach), Bocheńskiemu 
trzeba by przypisać wskazanie nam wła-
ściwego kierunku.

Kolejne trzy referaty zostały wygło-
szone na konferencji „Logiczna struktu-
ra świata. Aksjologiczna wizja patrioty-
zmu. W XXV rocznicę śmierci J.M. 
Bocheńskiego”, która odbyła się online 
w dniach 15–16 października 2020 r. na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, przez prof. 
Annę Brożek, dr Marka Porwolika i prof. 
Urszulę Wybraniec-Skardowską. Profe-
sor Brożek pokazała, jak można połą-
czyć dwa hasła Bocheńskiego: (1) „Filo-

zof analizuje, a nie moralizuje” i (2) 
„Filozofia ma funkcję demoniczną: oba-
lać […] zabobony”. Innymi słowy, pod-
jęła się „określić, w jakim sensie analiza 
f ilozoficzna może służyć jako oręż 
w walce z przesądami”. Z kolei dr Por-
wolik odniósł się do punktu 5 sformu-
łowanego przez o. Bocheńskiego pro-
gramu badań nad Bogiem, zgodnie 
z którym „naglącym zadaniem jest kry-
tyczna analiza kantowskich i neopozy-
tywistycznych zarzutów wobec możli-
wości poznania Boga i dowodów na jego 
istnienie” i krok po kroku przedstawił 
logiczną analizę argumentu kosmolo-
gicznego Kanta, dostarczoną przez pol-
skiego dominikanina, który sam siebie 
nazywał „nawróconym kantystą”. Wresz-
cie prof. Wybraniec-Skardowska skon-
centrowała się na jego „skłonności do 
widzenia świata i jego logicznej struk-
tury z punktu widzenia ontologii”. 

Druga grupa artykułów to prace in-
spirowane myślą Bocheńskiego, które 
realizują niektóre z jego pomysłów oraz 
jego podejście metodologiczne. Poświę-
cone są takim tematom, jak: determi-
nizm religijny i logiczny problem zła, lo-
giczna analiza pojęcia piękna, logika 
parakonsystentna u XI-wiecznego my-
śliciela Gerlanda z Besançon, zwanego 
„komputystą”, oraz rola, jaką odegrała je-
go Dialektyka w zainicjowaniu dyskusji 
na temat zasady ex falso sequitur quodli-
bet w XII wieku. Teksty te zostały napi-
sane przez naukowców z Brazylii, dla 
których dziedzictwo Bocheńskiego jest 
ważnym punktem wyjścia w codziennej 
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pracy naukowej: prof. Itala M. Loffredo 
D’Ottaviano, prof. Evandro Luís Go-
mes, prof. Fabio Maia Bertato, a także 
doktoranci: Gesiel Borges da Silva i Ga-
briel San Martin.

Wszystkie artykuły poprzedzone zo-
stały wstępem napisanym przez jedne-
go z uczniów o. Bocheńskiego, dr. Jana 
Parysa. Autor tego wprowadzenia pod-
kreślił najważniejsze fakty biograficzne, 
które ukształtowały sylwetkę intelektu-
alną o. Bocheńskiego oraz sposób, w ja-

ki rozwinął on jedną z jego głównych 
idei, czyli zgodność wiary i rozumu.

Tom wzbudził zainteresowanie uczo-
nych z wielu krajów. Redakcja „Eduka-
cji Filozoficznej” zaprasza do lektury i in-
formowania o tym tomie środowiska 
akademickiego w celu promocji dziedzic-
twa ojca Bocheńskiego na świecie.

Numer 70/2020 dostępny jest bezpłat-
nie online pod adresem: http://www.
edukacja-f ilozof iczna.uw.edu.pl/nr-
702020/

(Oprac. Marcin Trepczyński)
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