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Co dalej?
Do rozważań Pitirima Sorokina mniej lub 
bardziej nawiązują kolejne artykuły w tych 
„Pressjach”. W tej tece publikujemy też re-
cenzję jego Ruchliwości społecznej.

10. Sorokin odwołuje się do drugiego, trzeciego i czwartego rozdziału The Crisis of our Age, 
zatytułowanych kolejno The crisis of fine art, The crisis in the system of truth: science, philoso-
phy, and religion i The crisis in ethics and law (przyp. tłum.).
11. P. A. Sorokin, The Crisis of our Age, dz. cyt., s. 112-114 (przyp. tłum.).
12. „Powolnego los prowadzi, opornego ciągnie siłą” (przyp. tłum.).

FILOZOFICZNY 
ZYGZAK EUROPY1

Wiaczesław I. Moisiejew

Rozwój europejskiej racjonalności za-
wiera w sobie pewną zagadkę. Próby 
jej rozwiązania nieraz prowadziły do 

powstania różnego rodzaju modeli historii, 
począwszy od linearnego schematu „staro-
żytność − średniowiecze − nowożytność”, 
aż do „morfologii historii” Oswalda Spen-
glera. Naszym zdaniem lepiej mówić nie tyle  
o „zmierzchu Europy”, lecz o pewnym „zyg-
zaku Europy”, który przejawia się w różnego 
rodzaju pęknięciach i połączeniach procesu 
historycznego, które widać przy jego jedno-
wymiarowej projekcji. 

Na przykład metafizyka zawsze preten-
dowała w historii filozofii do pełnienia roli 
najbardziej fundamentalnej dyscypliny fi-
lozoficznej, metafilozofii, w ramach której 
filozofia w najczystszej postaci przedstawia-
ła się jako filozoficzny logos, to znaczy jako 
wiedza filozoficzna w swojej sofijnej dosko-
nałości, wiedza, której wszystkie elementy  
i relacje były przeniknięte związkiem z tym, 
co absolutne. Wystarczy wskazać na takie 

klasyczne dzieła metafizyczne jak dialogi Pla-
tona, Organon Arystotelesa, Enneady Plotyna,  
O zasadach Orygenesa, Sumę teologii św. To-
masza z Akwinu, Monadologię Leibniza czy 
Etykę Spinozy. Od czasów Kanta w filozofii 
powszechnie zapanowała jednak krytyczna 
postawa wobec dziedzictwa historyczne-
go, która sprawiła, że historia filozofii stała 
się swego rodzaju „filozoficzną podświado-

mością”2. Tysiące lat od swojego powstania 
filozofia znowu uległa zamroczeniu skrajnoś-
ciami. Zdolności teoretycznego rozumu pró-
bowano w uniesieniu wtłoczyć w wąską sfe-
rę tego, co postrzegalne, filozofię − w ramy 

Potencjalni następcy Kanta i Hume’a 

będą coraz częściej zwracać się ku teologii 

lub ideacyjnym bądź idealistycznym syste-

mom filozoficznym, będą rozwijać te nurty 

myśli, a nie empiryzm czy inne zmysłowe fi-

lozofie.   

Pitirim Sorokin 

Lepiej mówić nie tyle o „zmierz-
chu Europy”, lecz o pewnym 
„zygzaku Europy”, który przeja-
wia się w różnego rodzaju pęk-
nięciach i połączeniach procesu 
historycznego.

Jacek  Karaszewski / daily.art.pl
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naukowej, pozytywnej wiedzy. Filozoficzny 
logos uroczyście wyrzucano za drzwi, jednak 
cichaczem wracał on przez okno w postaci 
różnego rodzaju metafizyk, krytykujących 
wszystko to, co metafizyczne. 

Tego rodzaju anomalie nieustannie wy-
woływały niezadowolenie badaczy z linear-
nego modelu procesu historycznego i nie 
raz pobudzały do poszukiwania jakiegoś in-
nego wzorca, który mógłby je wyjaśnić. Jak 
wiadomo, cywilizacyjne podejście do historii 
polega na tym, że dzieli się jeden czas histo-
ryczny na wiele oddzielnych czasów, które 
w ogóle się ze sobą nie wiążą, lub wiążą się 
bardzo słabo. Przewaga tego podejścia pole-
ga na tym, że w porównaniu z linearnym po-
dejściem formacyjnym bardziej przystaje ono 
do rzeczywistości. Jego wadą jest jednak to, 
że pozbawia historię globalnej perspektywy.  
Z drugiej strony, różnego rodzaju linearne 

modele, choć ratują ogólny projekt rozwoju 
historycznego, robią to za cenę zbyt dowolne-
go interpretowania materiału historycznego. 
Realność albo globalność − oto alternatywa, 
zarówno formacyjnego, jak i cywilizacyjnego 
podejścia do historii. Żadne z nich nie może 
sformułować koncepcji procesu historyczne-
go, która łączyłaby oba wymagania. 

Próba syntezy

Proponowana przez nas skromna próba 
odczytania historii europejskiej filozofii próbuje 
połączyć oba wskazane wymogi przez przejście 
do swego rodzaju dwuwymiarowej przestrzeni 
historycznej. Historię zachodnioeuropejskiej fi-
lozofii można przedstawić w tym wypadku jako 
zygzakowatą krzywą, przebiegającą między 
wymiarami „stopnia uniwersalności” i „stopnia 
ścisłości” wiedzy filozoficznej. 

Odcinek krzywej od A (Tales, początek 
filozofii starożytnej) do G (panteizm epoki 
odrodzenia) przedstawiony jest jako wzrost 
stopnia uniwersalności z niewielkim wzro-
stem stopnia ścisłości w ramach standar-

dów ścisłości wiedzy filozoficznej. Panteizm 
(G) poprzedzał etap chrześcijańskiego te-
izmu (F). Zakładamy, że filozofia przyrody 
okresu odrodzenia nie była wroga wobec 
chrześcijańskiego obrazu świata, ale od-
wrotnie, całkowicie jej odpowiadała, pod-
kreślając momenty monizmu, jedności Boga 
i świata w nadmiernie dualistycznym obrazie  
świata średniowiecznego chrześcijaństwa.  
Z naszego punktu widzenia, największą peł-
nię chrześcijańskiej filozofii wyraża jedność 
średniowiecznego teizmu i renesansowego 
panteizmu − dualizm i monizm są dwiema 
modalnościami antynomicznego logosu 
chrześcijaństwa. Ta jedność stanowi najbar-
dziej uniwersalne i syntetyczne wyrażenie 
filozofii europejskiej w epoce standardów 
ścisłości filozoficznej. (To twierdzenie zakła-
da, swoją drogą, włączenie do logosu chrześ-
cijaństwa logosu antycznego). 

Następnie, w wiekach XVII i XVIII, w epoce 
reformacji i oświecenia, dokonuje się rewolu-
cja w ścisłości wiedzy filozoficznej związana 
z powstaniem nauk przyrodniczych, przede 
wszystkim fizyki. Gwałtownemu podwyższe-
niu standardów ścisłości towarzyszy jednak 
zmniejszenie stopnia uniwersalności filozofii. 
Temu okresowi odpowiada odcinek krzywej 
od punktu G do punktu L. Mechanistyczny 
materializm Hobbesa, Holbacha i La Mettrie-

go stanowi najniższą granicę spadku stopnia 
uniwersalności w nowożytnej filozofii euro-
pejskiej i koreluje z antycznym atomizmem. 
Spadek uniwersalności przechodzi przez 
stadia panteizmu, deizmu, materializmu, aż 
do ateizmu. Pośrednimi etapami są tu for-
my wiedzy filozoficznej, odpowiadające pod 
względem stopnia uniwersalności starożyt-
nemu hellenizmowi, arystotelesowskiemu 
encyklopedyzmowi (francuska Encyklopedia) 
i sceptycyzmowi sofistów (Hume, Wolter). 

Po osiągnięciu najniższego punktu uniwer-
salności filozofia europejska wraz z powstałą 
właśnie materialistyczną nauką rozpoczyna 
stopniowy wzrost w kierunku bardziej uniwer-
salnego obrazu świata, ale już na nowym po-
ziomie ścisłości, odpowiadającym standardom 
naukowej racjonalności (odcinek krzywej od  
L do P). Proces ten obejmuje cały okres rozwo-
ju filozofii europejskiej od klasycznej filozofii 
niemieckiej, przez XIX-wieczny irracjonalizm, 
filozofię XX wieku aż po trzecią falę scepty-
cyzmu i relatywizmu, to znaczy współczesny 
postmodernizm. 

W kierunku nowego średniowiecza

Narastające dziś tendencje „nowego 
średniowiecza” pozwalają mówić o formo-
waniu się swego rodzaju „nowego realizmu”, 
w ramach którego zarysowuje się poszerze-
nie materialistycznego obrazu świata, w tym 
także w obrębie nieklasycznej nauki. 

Rewolucji ścisłości z XVII i XVIII wieku to-
warzyszyła „deontologizacja” filozofii i prze-
chodzenie problematyki ontologicznej do 
sfery kompetencji wiedzy naukowej. Proces 
deontologizacji trwa do czasów współczes-
nych. Filozofia Kanta stanowi w nim punkt 
zwrotny. Filozofia przedkantowska, począw-
szy od Bacona i Kartezjusza, była jeszcze  
w istotny sposób ontologiczna. Po Kancie,  
o ile filozofia w ogóle posiada własną on-
tologię, to tylko jako uogólnienie ontologii 

Historię zachodnioeuropejskiej 
filozofii można przedstawić jako 
zygzakowatą krzywą, przebie-
gającą między wymiarami „stop-
nia uniwersalności” i „stopnia 
ścisłości”.
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naukowej. Filozofia, postulująca własną on-
tologię, krytykowana jest jako metafizyka, 
której problematyka należy do sfery niepo-
znawalnych rzeczy samych w sobie. Drugim 
węzłowym punktem w procesie pokantow-
skiej deontologizacji filozofii był pozytywizm. 

O ile pokantowskie i przedpozytywistyczne 
systemy filozoficzne pozwalały jeszcze na 
swobodne, dialektyczne uogólnianie ontolo-
gii naukowych, prowadzące do powstawania 
szczególnego rodzaju quasi-ontologii, to od 
czasów pozytywizmu pojawia się wyraźna 
dychotomia w rozstrzyganiu problemów on-
tologicznych: albo filozoficzna ontologia jest 
wyłącznie uogólnioną (indukcyjną) ontologią 
naukową, albo filozofia w ogóle nie może po-
siadać ontologii. Należy jednak zauważyć, że 
od początku XX wieku zaczyna się stopniowe 
odradzenie problematyki ontologicznej. Prze-
łom wiąże się z filozofią Edmunda Husserla. 
W Badaniach logicznych Husserl sformułował 
ideę formalnej ontologii, czyli przeniesienia na 
pewien formalnie ogólny poziom dowolnych 
badań ontologicznych, i przywrócił problema-
tyce ontologicznej w filozofii względną nieza-
leżność od metodologii naukowej. Należy też 
zauważyć, że współczesną filozofię coraz głę-
biej przenikają i dyscyplinują wysokie standar-
dy ścisłości pochodzące z filozofii analitycznej, 
która jest nie tyle systemem filozoficznym, co 
raczej metodą współczesnego sposobu filozo-
fowania. Dalszej ontologizacji filozofii sprzyja 
też kryzys klasycznej racjonalności we współ-
czesnej nauce, stopniowe formowanie się na-
ukowego platonizmu i arystotelizmu, ponow-
ne odkrycie przez naukę świata idei i w ogóle 

bardziej złożonego obrazu rzeczywistości, niż 
ten, który panował w nauce materialistycznej. 
Można zakładać, że współczesna sofistyka 
postmodernizmu ukrywa w sobie obraz no-
wej, bardziej idealistycznej wiedzy naukowej, 
który powinien jeszcze bardziej zontologi-
zować filozofię i doprowadzić do powstania 
„nowego realizmu” (stadium N), znajdujące-
go się na nowym poziomie ścisłości racjonal-
nego dyskursu. Jeśli taki schemat rozwoju ma 
jakieś podstawy, to w jeszcze dalszej przyszło-
ści należy oczekiwać swego rodzaju „teizacji” 
filozoficznego logosu (punkty O i P)3. 

Potwierdzenie tego przypuszczenia moż-
na znaleźć we współczesnych tendencjach 
formowania nieklasycznego typu racjonal-
ności. W ostatnim czasie coraz wyraźniej 
można śledzić proces zbliżania się do siebie 
przyrodoznawstwa i nauk humanistycznych, 
który wyraża się, z jednej strony, w fenome-
nie nieklasycznej nauki (fizyka kwantowa  
i relatywistyczna, cybernetyka, teoria praw-
dopodobieństwa), przy czym „nieklasycz-
ny ideał racjonalności” tkwi korzeniami  
w wielu problemach o charakterze interdy-
scyplinarnym takich jak: wpływ obserwatora 
na obiekt obserwacji, zasada komplemen-
tarności, czy relatywizowanie uzasadnień.  
Z drugiej strony, dobiega końca opisowy etap 
w rozwoju wielu dyscyplin humanistycznych 
(historii, socjologii, językoznawstwa) i coraz 
silniej odczuwa się potrzebę różnego rodza-
ju teoretycznych i ontologicznych uogólnień 
oraz określenia statusu teoretycznego wie-
dzy humanistycznej. 

Wszystkie te syntetyczne tendencje stop-
niowo zaznaczają się w nowym okresie histo-
rii, w którym dochodzi do przezwyciężenia 
form narodowej państwowości i stopniowo 
zarysowują się kontury nowej planetarnej 
wspólnoty ludzi. Chciałoby się wierzyć, że 
zbliża się do końca epoka analizy, dla której 
charakterystyczna było przeciwstawienie 
kultur, przede wszystkim kultur Wschodu  

Można zakładać, że współczes-
na sofistyka postmodernizmu 
ukrywa w sobie obraz nowej, 
bardziej idealistycznej wiedzy 
naukowej.

i Zachodu, że logos analityczny powoli się wy-
czerpuje. Obok różnego rodzaju tendencji do 
syntezy historycznej, coraz wyraźniej odczu-

wa się potrzebę syntezy mentalnej, zebrania 
wszystkich siostrzanych logosów w jednym, 
wiecznie otwartym Logosie. „Podążajcie 
własnymi drogami, dopóki nie natkniecie się 
na przepaść przed sobą; wówczas odrzućcie 
wasze pretensje i powróćcie, wzbogacone 
doświadczeniem i świadomością, do wspólnej 
wam ojczyzny, w której każda z was ma swój 

wieniec i tron, a miejsca starczy dla wszystkich, 
bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele”4. 

Na czym polega rozwój filozofii?

Zygzak nie jest wyrazem ironii czy braku 
wiary w rozwój, lecz wskazaniem na możli-
wość bardziej złożonych procesów rozwojo-
wych niż linearny ruch. 

Przyjrzyjmy się punktom, leżącym na 
krzywej rozwoju filozofii europejskiej, na 
przykład punktom Х1, Х2 i Х3:

Р jest to stopień ścisłości, U − stopień uni-
wersalności. Niech punkt Х2 jest późniejszy 
w czasie niż punkt Х1, a punkt Х3 późniejszy 
niż punkt Х2. P1 i U1 to stopnie ścisłości i uni-
wersalności punktu Х1, P2 i U2 to stopnie ści-
słości i uniwersalności punktu Х2, a P3 i U3 to 
stopnie ścisłości i uniwersalności punktu Х3. 

Obok tendencji do syntezy histo-
rycznej, coraz wyraźniej odczuwa 
się potrzebę syntezy mentalnej, 
zebrania wszystkich siostrzanych 
logosów. 
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Możliwość rozwoju polega na tym, że 
choć stopnie ścisłości lub uniwersalności 
mogą rosnąć lub opadać, to mimo to iloczyn 
ścisłości i uniwersalności może się nie zmniej-
szać, lecz stale rosnąć, to znaczy U1×P1 ≤ 
U2×P2 ≤ U3×P3. Rozwój może więc zachodzić 
w taki bardziej złożony sposób. Parametrem 
wzrostu jest w tym wypadku iloczyn ścisłości  
i uniwersalności, wyrażający się geometrycz-
nie w powierzchni prostokątów, których pra-
wy górny wierzchołek ślizga się po krzywej 

Przypisy:
1. Przekład fragmentu książki В. И. Моисеев, Логика всеединства, Per Se, Москва 2002, s. 21-27. 
Tytuł, motto i śródtytuły pochodzą od tłumacza. Tekst publikujemy za uprzejmą zgodą autora. 
2. Zob. w tej kwestii W. Moisiejew, Ontologia Stanisława Leśniewskiego i logika wszechjed-
ności, przeł. P. Rojek, „Kwartalnik Filozoficzny” 2004, t. XXXII, z. 1, s. 102 (przyp. tłum.).
3. Zob. w kwestii roli, jaką może tu odegrać filozofia W. Sołowjowa i jego uczniów W. I. Moisie-
jew, Idee i perspektywy filozofii wszechjedności, przeł. P. Rojek [w:] L. Augustyn, W. Rydzewski 
(red.), Granice Europy, granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, Wyd. UJ, Kraków 2007,  
s. 167-178 (przyp. tłum.). 
4. W. Sołowjow, Krytyka zasad abstrakcyjnych − Przedmowa, przeł. J. Dobieszewski [w:] L. Kiej-
zik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierw-
szej połowy XX w., część II, Ibidem, Łódź 2002, s. 14, przekład zmodyfikowany; por. J 14, 2.

Co dalej?
Porównaj uwagi Grzegorza Lewickiego o fi-
lozofii w 6 punkcie jego tekstu w niniejszych 
„Pressjach”. Ostatnio o filozofii rosyjskiej pisa-
ła dla nas Julia Żylina-Chudzik w XIX tece. Szu-
kaj na www.pressje.org.pl.  

rozwoju. Parametr ten nie zmniejsza się, na-
wet jeśli jego oddzielne składniki raz się zwięk-
szają, a innym razem zmniejszają. Iloczyn ści-
słości i uniwersalności jest czymś w rodzaju 
pełni (wszechjedności) wiedzy, która nie spro-
wadza się ani do samej ścisłości, ani do samej 
uniwersalności. Wzrost tak rozumianej pełni 
wiedzy może być właśnie ogólnym prawem 
rozwoju wiedzy filozoficznej. 

Przełożył Paweł Rojek

GOSPODARKA I WIARA, 
GŁUPCZE!1

R e i n h a r d  M a r x , 
C y r y l  I ,  M u h a m m a d 
T a q i  U s m a n i

Abp Reinhard Marx: Niech kryzys 
stanie się przełomem

Jak zauważył szwajcarski pisarz Max Frisch, 
„czas kryzysu jest okresem twórczym, należy je-
dynie usunąć z niego posmak katastrofy”. Jest 
to z pewnością optymistyczny pogląd, zwłasz-
cza, gdy stoi się wobec kryzysu rynków finanso-
wych, który osiągnął nieprzewidziane rozmiary 
wraz z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman 
Brothers. Rynki finansowe ogarnęła panika i całe 
sektory gospodarki zostały zagrożone, politycy 
musieli zmierzyć się z niespotykanymi dotąd wy-
zwaniami. Wielu ludzi po dziś dzień przygniatają 
trudności z zaspokojeniem podstawowych po-
trzeb życiowych. Po upływie roku jednak coraz 
więcej ludzi uznaje, że wychodzimy na prostą  
i gospodarka zaczyna rosnąć.

Czy więc wracamy do normalności? Czy 
hasłem będzie „interesy jak zwykle”? Ła-
two przystać na taki wniosek. Czas kryzysu 
charakteryzuje jednak okresy przejściowe  
i przełomowe. Właśnie w takich przełomo-
wych momentach może być on twórczy. 
Jest to chwila, kiedy można usunąć posmak 
katastrofy i wykorzystać kryzys jako moment 
przełomowy, zgodnie z greckim znaczeniem 
słowa krisis.

Jeśli system podniesie się, możemy być 
pewni, że nie nastąpi powrót do dawnych 
złych przyzwyczajeń. Podkreślił to papież 
Benedykt XVI w encyklice Caritas in verita-
te, ogłoszonej w środku gospodarczego  
i finansowego kryzysu, w której zagadnienie 
to zostało szczegółowo omówione: „Kryzys 
zmusza nas do przemyślenia na nowo naszej 

Musi dojść do przekształcenia mental-

ności i postaw w kierunku norm określo-

nych w Kazaniu na Górze. Gdy nastąpi taka 

zmiana, praktyczne sposoby przekształce-

nia struktur ekonomicznych i politycznych 

w tym kierunku okażą się bardzo proste.  

 Pitirim Sorokin 


