Streszczenie
Między filozofią a światopoglądem. Myśl społeczna i religijna Józefa M. Bocheńskiego
w kontekście sporów ideowych w XX wieku
W dysertacji zawarto wyniki badań nad myślą o. Bocheńskiego w zakresie sporów
ideowych XX wieku. Pytanie, które postawiono na początku brzmiało: jakie poglądy
miał ten filozof w określonych, wskazanych głównie zainteresowaniami autora pracy,
dziedzinach, do których należały: filozofia i światopogląd ze szczególnym uwzględnieniem filozofii analitycznej, patriotyzm i naród, rozumienie Polski na tle europejskim, wojna w tym wojna sprawiedliwa i pacyfizm, demokracja i komunizm, religia,
Kościół i duchowieństwo, uniwersytet, przedsiębiorstwo, prawo oraz sprawiedliwość
i praworządność. W pracy zrekonstruowano myśli zakonnika i poddano ją ewaluacji
podkreślając walory i słabości. Główny wniosek, który wypływa z dysertacji jest następujący: myśl o. Bocheńskiego w większości wymienionych wyżej tematów jest ciągle aktualna i może być nadal inspirująca.
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Abstact
Between Philosophy and Worldview. Social and religious thought of Józef M. Bochenski in the context of ideological disputes in the twentieth century
This dissertation presents the results of research on the thought of Father Bochenski in
the context of ideological disputes of the twentieth century. The question that was
posed at the beginning of the work was: what were the views of this philosopher in
specific areas, indicated mainly by the interests of the author of the work, such as:
philosophy and world-view with particular emphasis on the analytical philosophy, patriotism and nation, understanding of Poland against a European background, war, including just war and pacifism, democracy and communism, religion, Church and
clergy, university, enterprise, law, justice and law-governance. The dissertation reconstructs religious thought and evaluates it by highlighting the merits and weaknesses.
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The main conclusion of the work is as follows: Fr. Bochenski’s thought in most of the
indicated areas is still current and can be inspirational.
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