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IDEE I PERSPEKTYWY FILOZOFII NEOWSZECHJEDNOŚCI 

 

Potrzeba użycia terminu „neowszechjedność” wyniknęła z moich osobistych 

doświadczeń1. Od dawna odczuwałem potrzebę jakiejś samoidentyfikacji, określenia swojego 

miejsca i miejsca mojej twórczości we współczesnej kulturze filozoficznej. Tak się złożyło, 

że główne idee mojej samodzielnej twórczości w dziedzinie filozofii wszechjedności 

ukształtowały się w ramach pewnej tradycji filozoficznej. Swoją książkę Łogika 

wsiejedinstwa2, a nawet kolejną książkę Łogika Dobra, uznawałem mimo wszystko za pracę 

w dużej mierze historyczno-filozoficzną i adresowaną do historyków filozofii. Rezultaty 

swojej pracy przedstawiałem przede wszystkim na konferencjach poświęconych historii 

filozofii, dziedzinie, do której została też zaliczona obroniona przeze mnie rozprawa 

doktorska. Sam odnosiłem wrażenie, że filozofia wszechjedności może dziś funkcjonować 

tylko w ramach historii filozofii. Zawsze jednak miałem poczucie, że nie jest to do końca 

prawda. Moje poszukiwania w zakresie filozofii wszechjedności zawsze pozostawały na 

marginesie tradycyjnych badań historyczno-filozoficznych. W szczególności, zarzucano mi 

wprost lub pośrednio, że zniekształcam idee filozofii wszechjedności. Jednak całkowite 

zerwanie związków z ideami filozofii wszechjedności także wydawało mi się czymś 

niewłaściwym. Wreszcie doznałem olśnienia − istnieje przecież trzecia możliwość, w której, 

choć wykracza się poza historyczną szkołę filozofii wszechjedności, próbuje się rozwijać jej 

tradycję filozoficzną. Zrozumiałem, że tak naprawdę cała moja twórczość należy do tego 

trzeciego obszaru; przedtem niezrozumienie tego faktu prowadziło mnie do ograniczania się 

albo do historycznej interpretacji filozofii wszechjedności albo do negacji wszelkich 

związków z tą tradycją. Ta druga możliwość prowadzi również, jak sądzę, do niewłaściwych 

                                                
1 Terminu „neowszechjedność” użyłemu po raz pierwszy w jednym z dodatków do mojej książki Łogika Dobra. 
Nrawstwiennyj łogos Władimira Sołowjowa, Moskwa: Editoriał URSS 2004. 
2 W. I. Moisiejew, Łogika wsiejedinstwa, Moskwa: Per Se 2002 (por. recenzję tej książki: Paweł Rojek, 
„Włodzimierz Sołowjow na nowo odczytany”, Principia XXXV-XXXVI 2003-2004, ss. 301-304 − uzup. tłum.).  



rezultatów. W ten sposób powstała idea „neowszechjedności” jako wyraz trzeciej możliwości, 

w której pozostaje się w genetycznym związku z ideami rosyjskiej filozofii wszechjedności, 

sformułowanymi przez Włodzimierza Sołowjowa i twórczo się je rozwija. Takie osobiste 

doświadczenia doprowadziły do pojawienia się idei neowszechjedności. Idea ta przyniosła mi 

wewnętrzną ulgę, zlikwidowała poczucie winy oraz pozwoliła znaleźć swoje miejsce w 

kulturze. Przejdę teraz do ogólniejszego przedstawienia zjawiska neowszechjedności.  

Historia filozofii zna niemało przypadków różnego rodzaju „neo-kierunków”, gdy po 

okresie rozwoju klasycznych systemów filozoficznych pojawiały się ruchy filozoficzne 

dążące do ich odrodzenia, w ten czy inny sposób rozwijające idee ojców-założycieli. 

Wystarczy wspomnieć o neoplatonizmie, neokantyzmie, neoheglizmie, neopozytywizmie, 

neotomizmie itd. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z dwoma częściowo 

podobnymi etapami rozwoju myśli. Nie można wymagać od późniejszych neo-kierunków 

literalnego naśladowania poprzedników. Na pierwszy plan wysuwa się zgodność z „duchem”, 

a nie „literą” klasyków. „Neo-szkoła” zachowuje pewną głęboką treść macierzystego 

systemu, ale jego konkretne formy rozwija w nowym kontekście kulturowym. Z tego punktu 

widzenia nie ma żadnych zasadniczych przeszkód, by mógł powstać podobny neo-kierunek 

związany z filozofią wszechjedności. Stosunek takiego kierunku do historycznej szkoły 

filozofii wszechjedności, zgodnie z ogólną logiką neo-szkół, powinien być dwojaki. Z jednej 

strony, powinien zawierać pewien inwariantny element filozofii wszechjedności, zachowywać 

ciągłość i tożsamości na głębokim poziomie filozoficznego logosu. Z drugiej strony, na 

poziomie konkretnych form i wyrażeń, ruch tego rodzaju powinien być tworem swojego 

czasu, swojej epoki i korzystać z osiągnięć współczesnej sobie kultury dla wyrażenia stałych 

elementów filozofii wszechjedności. W tym sensie neo-kierunek nie może nie różnić się od 

formy i konkretnych rozstrzygnięć historycznej filozofii wszechjedności. Argument „z 

niepodobieństwa” wysuwany przeciwko niemu nie powinien być decydujący, o ile dotyczy 

poziomu powierzchownego, konkretnych form i sposobów wyrażenia myśli filozoficznej. 

Jednocześnie trzeba wykazać, że na głębszym poziomie neo-kierunek zachowuje istotny 

związek ze swoim historycznym poprzednikiem. Gdy jakiś nurt współczesnej lub przyszłej 

myśli spełni przedstawione postulaty, odwołując się do filozofii wszechjedności, będzie go 

można nazwać, całkowicie zgodnie z tradycją neo-kierunków, filozofią „neowszechjedności”. 

Z logicznego punktu widzenia, w kulturze istnieje zasadniczo miejsce dla filozofii 

neowszechjedności. Podobnie jak w układzie okresowym istnieje miejsce dla nieznanych 

jeszcze pierwiastków, tak w kulturze istnieje miejsce dla filozofii neowszechjedności. Osobną 

sprawą jest, czy zostanie ono wypełnione, czy powstanie realny ruch tego typu. W każdym 



razie, można ogłaszać: „Obywatele! W kulturze odkryto nowe miejsce, miejsce filozofii 

neowszechjedności! Łączcie się!” 

Jak widać, dla określenia filozofii neowszechjedności ważne jest istnienie ciągłości na 

głębokim poziomie, na którym neo-kierunek zachowuje ducha poprzedzającej go szkoły 

filozoficznej. Dla filozofii wszechjedności, jak się wydaje, takim genetycznym inwariantem 

jest duch wolnej równowagi. Wyjaśnię, co mam na myśli.  

 Duch równowagi najlepiej charakteryzuje odczucie świata właściwe dla filozofii 

wszechjedności. Myślenie tego rodzaju stara się znaleźć dla każdej zasady A jej dopełnienie 

nie-A i zrównoważyć oba te bieguny w jakiejś wyższej jedności. Nie należy wybierać między 

A i nie-A, lecz zbierać biegunowe zasady w wyższą, zrównoważoną całość. Na przykład, nie 

należy wybierać między determinizmem i indeterminizmem, lecz trzeba próbować 

sformułować jakiś trzeci pogląd, być może antynomiczny, którego niesprzecznymi 

redukcjami będą determinizm i indeterminizm.  

 Drugą ważną cechą filozofii wszechjedności jest duch wolności i wolnej równowagi. 

Na przykład, filozofia Hegla jest w pełni zrównoważona − przechodząc od tezy do antytezy 

zawsze dąży do osiągnięcia zrównoważonej syntezy. Jednak syntezy Hegla są zbyt 

algorytmiczne i pozbawione wolności. Są jakby narzucane z zewnątrz empirycznemu 

materiałowi kultury i nierzadko niezależne od jego wewnętrznej struktury. W filozofii 

wszechjedności tymczasem stosunek do składników syntezy i ich struktury jest o wiele 

bardziej uważny, ostrożny i nieuprzedzony. Aby dojść do równowagi koniecznie trzeba 

najpierw zanurzyć się w kulturę i odczuć od wewnątrz zarys jej immanentnej struktury. 

Dopiero potem można próbować zrekonstruować uzupełniającą ją syntezę. W każdym 

nowym, konkretnym przypadku, konkretna natura syntezy jest czymś nowym i nie ma z góry 

określonego charakteru. 

Filozofia neowszechjedności, zachowując głęboką ciągłość ze swoją historyczną 

poprzedniczką, powinna zatem wyrażać ducha wolnej równowagi i przekształcać 

współczesną kulturę za pomocą nowych, współczesnych form.  

 Poniżej spróbuję przedstawić jedno z możliwych podejść filozofii neowszechjedności 

do zagadnienia współczesnego przedstawienia idei syntezy jako stanu wolnej równowagi.  

 Gdy wpisałem do jednej z internetowych wyszukiwarek słowo „synteza”, znalazłem 

przede wszystkim artykuły dotyczące chemii, gdzie termin ten występuje w bardzo 

konkretnym sensie dla oznaczania reakcji chemicznych pewnego typu. Jak widać, jest to 

słowo dość specjalistyczne i nie dość powszechnie używane. W niniejszym tekście nadaję mu 



sens daleko wykraczający poza granice syntezy chemicznej. Jaki to sens? Spróbujmy dokonać 

analizy pierwotnej treści tego pojęcia.  

 Słowo „synteza” pochodzi z języka greckiego i oznacza „współ-położenie”. Na 

przykład, wielość rozproszonych faktów może być zsyntetyzowana w teorię naukową. 

Wielość ludzi może się ze sobą poznać, zorganizować i utworzyć jakąś jedną całość. Wielość 

komórek może utworzyć twór wielokomórkowy, na przykład tkankę. Wszystko to są rozmaite 

przykłady syntezy. Mówiąc o syntezie najczęściej ma się na myśli syntezę wiedzy, ale 

możliwa jest także, jak widać, synteza materialnych obiektów. Pojęcie „syntezy” bliskie jest 

pojęciu „jedności”. Słowo „synteza”, jak się wydaje, bardziej wyraża dynamiczny aspekt, 

ruch zmierzający do jedności. Jednak słowo to w pełni odpowiada także rezultatowi takiego 

ruchu. Tymczasem „jedność” oznacza tylko rezultat syntezy. Termin „synteza” będę rozumiał 

jako ogólniejsze pojęcie, oznaczające zarazem ruch w kierunku jakiejś jedności, jak i samą 

jedność.  

 We wszystkich przypadkach syntezy, jak się zdaje, dochodzi do ruchu od jakiejś 

wielości pierwotnych elementów do ich jedności. Można wskazać szereg pojęć związanych z 

syntezą.  

 W logice syntezy pierwotnymi pojęciami są: „jedność”, „część” i „wielość”. Na 

podstawie tych pojęć można próbować definiować pojęcia „element” i „całość”. Synteza jest 

przejściem od wielości części do jakiejś ich jedności. Teraz musimy przyjrzeć się pojęciom 

części i jedności.  

 Jedność zawiera w sobie zarówno ideę prostego zbioru części, jak i ideę całości. Tym 

samym jedność może być stopniowana – możliwe są słabsze („zbiór”) i silniejsze („całość”) 

formy jedności.  

 W jakim stosunku pozostają ze sobą jedność i jej części? Można powiedzieć, że część 

jest jakąś stroną, aspektem, przejawem jedności. Na przykład komórka jest jednym z 

przejawów tkanki, fakt − jednym z przejawów (wniosków) teorii. Zakładam, że część-aspekt 

jedności jest czymś, co „nie przewyższa” jedności. W tym sensie jedność jest jedną ze swoich 

części. Na przykład, komórka „nie przewyższa” tkanki, fakt − teorii. Relacja „nie 

przewyższa” przypomina relację nieostrego porządku. Dlatego będę ją oznaczać takim samym 

symbolem „”, ale rozumieć w ogólniejszym sensie. W matematyce każdy nieostry porządek 

musi wypełniać trzy podstawowe warunki: (i) zwrotności: а  а, (ii) słabej 

antysymetryczności: jeśli a  b i b  a, to a=b, gdzie „=” jest jakąś relacją równości oraz (iii) 

przechodniości: jeśli a  b i b  c to a  c.  



 Przyjmijmy teraz, że jeśli X jest jednością, a Y jej częścią-aspektem, to „Y  X” 

oznacza, że „Y nie przewyższa jedności X”. Symbol „” oznacza pewną relację nieostrego 

porządku, z którym związana jest pewna relacja równości „=”.  

 Takie rozumienie „jedności” i „części-aspektu” opiera się na dwóch relacjach: relacji 

„” i równości „=”. W dziedzinie syntezy łatwo można dostrzec obecność pewnego porządku 

() i pewnej równości (=). Części-aspekty jedności pozostają wobec niej w relacji porządku, 

niewykluczającej równości. Relacje porządku i równości należą do fundamentalnych relacji w 

logice i matematyce. Znaleźliśmy je w logice syntezy − oto pierwszy krok w jej rekonstrukcji.  

 Synteza jawi nam się teraz jako pewien ruch do „niemniejszego”. Niech dana jest 

jakaś wielość części-aspektów {Y1,…,Yn}(dokładnie tak samo, w nawiasach klamrowych, w 

matematyce zwykle oznacza się zbiór, składający się z elementów Y1,…,Yn). Jeśli X jest 

wspólną dla tych części jednością, to dla każdej z części-aspektów zachodzi relacja Yi  X, 

gdzie indeks i przyjmuje wartość 1,…,n. W konsekwencji, jedność X jest czymś 

„niemniejszym” wobec wszystkich swoich części-aspektów. Synteza − ogólnie rzecz biorąc − 

jest następującym przejściem: 

                                         {Y1,…,Yn}   X,   gdzie Yi  X. 

Oczywiście, najbardziej interesującym przypadkiem syntezy jest przejście do 

„większego”. W tym przypadku spełnione są warunki ostrego porządku, czyli Yi < X – „Yi 

jest mniejsze od X”. Relację „<” można nazywać relacją bycia „mniejszym”. Można ją 

traktować jako szczególny przypadek relacji „niewiększe”, gdy nie zachodzi równość. Relację 

„<” można zatem zdefiniować następująco:  

X < Y wtedy i tylko wtedy, gdy X Y i nie prawda, że X=Y. 

A zatem problem syntezy jest problemem przejścia do „większego”. Od mniejszych 

części-apektów Yi należy przejść do pewnego większego X. Zwykle o wiele łatwiej przejść 

od większego do mniejszego, ponieważ mniejsze do pewnego stopnia zawiera się w 

większym. Tutaj jednak mamy do czynienia z trudniejszym zadaniem − przejściem od 

mniejszego do większego. To, co większe jest z definicji większe od mniejszego i nie zawiera 

się w nim w pełni, dlatego logika syntezy zawsze stanowiła wielce skomplikowane 

zagadnienie. W logice filozoficznej syntetyczność oznacza zwykle, że synteza przewyższa 

swoje części, że jest z nich samych niewyprowadzalna.  

Tam, gdzie jest synteza, obecna jest też analiza. Ogólnie rzecz biorąc, analiza jest 

procedurą odwrotną do syntezy. Jedna zawsze zakłada drugą. Istnieje prawdopodobnie pewna 

synteza wyższego rzędu, łącząca analizę i syntezę. O ile synteza jest przejściem do 



niemniejszego, to analiza, co dość oczywiste, jest przejściem do niewiększego. Można ją 

przedstawić w formie przejścia następującej postaci:  

Х  {Y1,…,Yn}, 

czyli jako ruch od jedności X do wielości jego części-elementów {Y1,…,Yn}. Taki ruch 

zwykle uważa się za analityczny także w tym sensie, że jego rezultat w dużej części zawarty 

jest już w początku, ponieważ mniejsze zawiera się w większym.  

 Można teraz przedstawić syntezę {Y1,…,Yn}  Х  jako pewien funktor S, który 

działa na części-aspekty Y1,…,Yn i jako swoją wartość daje jedność X. Można zapisać: 

S(Y1,…,Yn) = X. 

Analizę można zatem wyrazić w tym przypadku jako odwrotny funktor: 

А(Х) = {Y1,…,Yn}. 

 Logika syntezy dowolnego typu powinna mieć do czynienia z funktorami tego 

rodzaju. Aby zorientować się w ich działaniu, przyjrzyjmy się przykładom.  

 Gdy próbujemy złożyć z odłamków rozbity wazon, możemy kierować się wspólnymi 

granicami sąsiednich odłamków lub konsekwencjami hipotezy o jego kształcie. 

Zrekonstruowana część może sugerować pewną symetrię, dzięki której można próbować 

odtworzyć obraz innych części wazonu, nawet jeśli brakuje właściwych odłamków. 

Rozpatrzmy dokładniej te zasady syntezy.  

(i) Wspólna granica. Sąsiedztwo dwóch odłamków może przejawiać się w ich 

dopasowaniu do siebie dzięki posiadaniu wspólnej granicy. Niech A i B są takimi odłamkami, 

ВА – częścią granicy А, wspólnej z В, АВ – częścią granicy В, wspólnej z А. Zgodnie z 

założeniem ВА = АВ, czyli granice te są równe. Teraz można skleić A i B wzdłuż ich 

wspólnej granicy, co można oznaczyć na przykład następująco: А + В. W tym przypadku 

otrzymamy następujący przykład syntezy:  

S(A,B) = А + В 

− A i B uzupełniają się do А + В. Na to uzupełnienie można spojrzeć niejako ze strony A, 

wtedy A uzupełnia się do А + В. Tym, co stanowi warunek dopełnienia A do А + В jest w 

tym przypadku B. Taka synteza także może być przedstawiona jako funktor, działający tylko 

na A: S(A) = А + В. Odwrotnie, z punktu widzenia B warunkiem jego dopełnienia do А + В 

jest A: S(B) = А + В. 

(ii) Symetria. Przypuśćmy, że po sklejeniu kilku odłamków zauważamy, że otrzymany 

fragment może być traktowany jako część powierzchni bryły obrotowej, utworzonej 

względem centralnej osi wazonu. Takiego rodzaju synteza oparta jest na naszym ogólnym 



wyobrażeniu wazonów jako modyfikacji powierzchni brył, otrzymanych dzięki obrotowi 

pewnej krzywej wokół centralnej osi. Do tego ogólnego schematu trzeba tylko dodać pewną 

indywidualną formę tworzącej powierzchnię krzywej, którą można wywnioskować z danych 

odłamków. Ciekawe, że mamy tu do czynienia zarówno z analizą, jak i syntezą. Analiza 

polega na indywidualizowaniu powierzchni bryły obrotowej do pewnego konkretnego 

kształtu. Dopiero konkretna forma może uzupełnić dane fragmenty wazonu. Procedurę tę 

można wyrazić bardziej formalnie. Niech P oznacza dany fragment wazonu, V − nieokreśloną 

powierzchnię bryły obrotowej, VР − konkretny kształt takiej bryły, otrzymany z V na 

podstawie P. Na początku V zawęża się do VР − jest to moment analizy: A(V) = VP. 

Następnie P rozszerza się do VP − jest to moment syntezy: S(P) = VP. Razem otrzymujemy: 

A(V) = S(P) − analiza powierzchni jest zarazem syntezą części powierzchni.  

 W pierwszym przykładzie widzieliśmy, że w przypadku syntezy S(A,B) = А + В, 

czyli przy sklejaniu odłamków A i B, synteza może być przedstawiona dla obu odłamków 

jako S(A) = А + В i S(B) = А + В. Tę ideę można uogólnić.  

 Jeśli w ogólnym przypadku dany jest n-argumentowy funktor syntezy S(Y1,…,Yn) = 

X, można utworzyć n jednoargumentowych funktorów syntezy: S(Y1) = X,…, S(Yn) = X. 

Analogicznie, jeśli dany jest n-argumentowy funktor analizy S(Y1,…,Yn) = X, to można 

utworzyć n jednoargumentowych funktorów analizy A(X) = Y1,…, A(X) = Yn.  

 W drugim przykładzie mieliśmy do czynienia z syntezą i analizą w postaci 

jednoargumentowych funktorów.  

 W obu przykładach mogliśmy ponadto obserwować pewne czynniki dopełniające, 

które przyczyniały się do syntezy lub analizy. W przykładzie ze wspólną granicą jeden z 

odłamków był czynnikiem uzupełniającym drugi, prowadził do syntezy, którą stanowiło ich 

połączenie. W drugim przykładzie część wazonu P stanowiła dopełniającą informację, która 

pozwalała dokonać analizy nieokreślonej powierzchni i otrzymać jej szczególny przypadek. 

Istnienie tego rodzaju dopełniających czynników sugeruje, że jednoargumentowe funktory 

syntezy i analizy nie są tak naprawdę „jednoargumentowe”, ale wymagają szeregu 

dopełniających parametrów, które dookreślają ich wartość.  

 Jak już wspomniano wyżej, jeśli w ogólnym przypadku dany jest wieloargumentowy 

funktor syntezy S(Y1,…,Yn) = X, można utworzyć n jednoargumentowych syntez: S(Y1) = 

X,…, S(Yn) = X. Z każdym z tych jednoargumentowych funktorów wiążą się jakieś 

dodatkowe, dopełniające, dookreślające czynniki. Można je oznaczyć symbolami D1,…,Dn i 

nazywać warunkami rozszerzającymi. Syntezy można teraz oznaczać jako dwuargumentowe 

funktory, określone na częściach-aspektach i odpowiadających im warunkach 



rozszerzających. Takie syntezy będę oznaczać strzałkami skierowanymi do góry: (Y1, D1) = 

X,…, (Yn, Dn) = X. W każdej dwuargumentowej syntezie typu (Yi, Di) na pierwszym 

miejscu stoi część Yi, która rozszerza się do syntezy X, na drugim miejscu − warunek 

rozszerzający Di. Wyrażenie (Yi, Di) można też przedstawić w postaci YiDi – „Yi przy 

rozszerzającym warunku Di”. 

Analogicznie, jeśli dany jest wieloargumentowy funktor analizy А(Х) = {Y1,…,Yn}, 

można utworzyć n jednoargumentowych funktorów analizy: A(X) = Y1,…, A(X) = Yn. Także 

w tym przypadku wykorzystuje się dodatkowe, dopełniające czynniki, dookreślające analizę. 

Można je nazywać warunkami ograniczającymi i oznaczać symbolami С1,…,Сn. 

Wykorzystując warunki ograniczające, analizę można przedstawić jako dwuargumentowy 

funktor. Będę go oznaczać za pomocą strzałki skierowanej w dół: (X,C1) = Y1,…, (X,Cn) = 

Yn. W każdej dwuargumentowej analizie typu (Х,Сi) na pierwszym miejscu stoi jedność X, 

która ograniczana jest do części-aspektu Yi, na drugim miejscu − ograniczający warunek Сi. 

Wyrażenie (Хi,Сi) można przedstawić także w postaci ХiСi – „Хi przy ograniczającym 

warunku Сi”. 

 Z tego punktu widzenia przyjrzyjmy się teraz naszym przykładom.  

 W pierwszym przykładzie syntezę dla każdego z odłamków można przedstawić jako 

funktor działający na jeden z nich, gdy drugi odłamek spełnia funkcję warunku 

rozszerzającego: АВ = А + В и ВА = А + В. 

 W drugim przykładzie analizę można przedstawić w postaci funktora, działającego na 

nieokreśloną powierzchnię bryły obrotowej V i na ograniczający warunek P, dającego w 

rezultacie określoną powierzchnię VP: VP = VP. Można także przedstawić syntezę 

zachodzącą w tym przypadku. Części wazonu P rozszerza się do określonej powierzchni VP. 

Co stanowi w tym przypadku warunek rozszerzający? Wydaje się, że nie sposób go tu 

odnaleźć. Można jednak tego rodzaju przypadek przedstawić jako syntezę z rozszerzającym 

warunkiem, którym jest sama jedność. W ten sposób można zapisać: PVP = VP. 

 Aby lepiej oswoić się z wprowadzonymi konstrukcjami rozpatrzmy kolejne przykłady.  

 (iii) Różna siła warunków rozszerzających. Ciekawe, że syntezę można osiągnąć, 

wychodząc od różnych wielości części-aspektów. Na przykład, możliwe są syntezy w postaci 

następujących przejść:  

                        {Y1}   X, 

                        {Y1,Y2}   X, 

                        {Y1,Y2,Y3}   X   itd.  



 W ogólnym przypadku, jak się zdaje, łatwiej dokonać przejścia do jedności, 

wychodząc od większej ilości różnych części-aspektów. Istnieje zatem jakiś stopień 

podobieństwa między jednością X a wielością części-aspektów {Y1,…,Yn}, który może 

zmieniać się wraz ze zmianą liczby części n. Na przykład, zwiększając liczbę fragmentów 

podartego listu coraz łatwiej odtworzyć cały jego tekst. Zjawisko to można prawdopodobnie 

wyjaśnić tym, że różne części-aspekty mogą być bliższe lub dalsze jedności. Na przykład, 

przejście od wielości {Y1,Y2}do jedności X jest poprzedzone przejściem do mniejszej 

jedności Х2, utworzonej z części-aspektów Y1 i Y2. Ta pośrednia jedność sama stanowi część-

aspekt końcowej jedności X, ale część większą niż poszczególne części-aspekty Y1 i Y2 i 

łatwiej od niej przejść do końcowej jedności. Powyższe przejścia można przedstawić z 

udziałem takich pośrednich jedności:  

                        {Y1}   X, 

                        {Y1,Y2}  X2   X, 

                        {Y1,Y2,Y3}  X3   X   itd.  

 Niech dane są dwie dwuargumentowe syntezy Y1D1 = X i Y2D2 = X, które 

prowadzą do tej samej jedności X, ale wychodzą od różnych części-aspektów Y1 i Y2, przy 

czym Y1 < Y2 − pierwsza z części jest mniejsza od drugiej (czyli druga część jest bliższa 

jedności X). Na przykład, można próbować zrekonstruować treść listu na podstawie jednego z 

kilku fragmentów. W tym przypadku można założyć, że stopień rozszerzenia, jaki musi 

zapewniać warunek rozszerzający D1 mniejszej części, powinien być większy niż stopień 

rozszerzenia warunku D2 większej części. W jakimś sensie Y1 < Y2 pociąga za sobą D1 > D2. 

W konsekwencji, warunki rozszerzające mogą różnić się „mocą rozszerzania”. Jedność 

można osiągnąć, wychodząc już od najmniejszej części-aspektu, ale musi być wówczas dany 

najsilniejszy warunek rozszerzający. Na przykład, genialny naukowiec może dostrzec 

prawidłowość, badając jeden przypadek, ale do tego potrzebna jest właśnie genialność, która 

w tym przypadku polega prawdopodobnie na dysponowaniu silnymi warunkami 

rozszerzającymi potrzebnymi do takiej syntezy. Umysł zwykłego człowieka, aby dokonać 

takiej syntezy, musi dysponować wystarczająco dużą początkową częścią syntezy. O braku 

genialności świadczy w tym przypadku dysponowanie warunkami rozszerzającymi o 

umiarkowanej mocy.  

 Moc warunku rozszerzającego można nazwać „stopniem syntetyczności”. Jest to 

wielkość luki między początkową częścią-aspektem, a jednością, którą to lukę wypełnia 



rozszerzający warunek. Syntezy mogą mieć różny stopień syntetyczności − od syntez 

mających tylko charakter wzmocnienia do syntez skokowych.  

 (iv) Jednoznaczność syntezy. Kolejny przykład syntezy polega na rekonstrukcji 

przestrzennej bryły na podstawie jej projekcji. W tym przypadku wyraźnie widać, że aspekty 

syntezy nie muszą stanowić jej części − projekcja przestrzennego ciała na płaszczyznę, 

ogólnie rzecz biorąc, nie musi stanowić części tego ciała. Projekcje można jednak 

rozpatrywać jako aspekty syntezy, na podstawie których można próbować zrekonstruować 

samą syntezę. Dlatego będę używał terminu „aspekt” jako ogólniejszego pojęcia, 

porównywalnego z terminem „część”. Jedność − w ogólnym przypadku − może mieć wiele 

aspektów. Synteza polega na przejściu od tych aspektów do jedności, analiza na przejściu od 

jedności do jej aspektów.  

 Rozpatrzmy przypadek projekcji geometrycznej, gdy dane jest trójwymiarowe ciało C 

(walec), które rzutowane na jedną płaszczyznę 1 daje koło P1, a na drugą (2) daje prostokąt 

P2 (zob. rysunek poniżej).  

 

                         
Projekcja jest przypadkiem analizy: 

А(С) = {P1,P2}. 

Jeśli analizę przedstawić w postaci dwuargumentowego funktora z warunkiem 

ograniczającym, to można zapisać:  

С1 = P1   и   С2 = P2. 



Jako warunek ograniczający występują tu, jak widać, płaszczyzny rzutowania 1 i 2. To one 

właśnie zawężają przejawy ciała C w ramach dwuwymiarowych podprzestrzeni do bardziej 

ograniczonych aspektów-projekcji tego ciała.  

Teraz jest już jasne, jak można by przedstawić syntezę w tym przypadku. Trzeba tylko 

odwrócić analizę:  

S(P1,P2) = С. 

Jeśli używać zapisu dla dwuargumentowych funktorów z rozszerzającymi warunkami, można 

zapisać:  

P1D1 = С  i   P2D2 = С, 

gdzie D1 i D2 oznaczają pewne rozszerzające warunki, umożliwiające przejście od każdego z 

rzutów do trójwymiarowego ciała C. 

 Czym w tym przypadku może być warunek rozszerzający? Powinien być to pewien 

funktor, który pozwoli przejść od projekcji do trójwymiarowego ciała, które jest jej źródłem. 

Należy zwrócić uwagę, że przejście od projekcji do ciała umożliwia nie tylko warunek 

rozszerzający, lecz także syntetyczny funktor . To właśnie te dwa czynniki razem pozwalają 

na przejście od aspektów do ich jedności.  

 Rozpatrzmy dla przykładu projekcję P1, którą stanowi na płaszczyźnie 1 koło. W 

zasadzie taką projekcję mogłyby dać różne trójwymiarowe ciała Т1, Т2,… Na przykład, 

mogłaby to być kula S, a nie walec C. W tym przypadku, gdy dokonuje się rekonstrukcji 

syntezy tylko na podstawie jednego aspektu, jest ona niejednoznaczna. Warto zwrócić tu 

uwagę na sposób rozumowania. Próbując dokonać syntezy, zakłada się obecność obiektu, 

który w rezultacie analizy dałby odpowiednią projekcję. W procesie syntezy korzystamy z 

analizy. Taki schemat postępowania przypomina syntezę powierzchni wazonu (zob. wyżej). 

Najpierw zakładamy istnienie dowolnego trójwymiarowego ciała, a następnie wybieramy 

tylko te ciała, które mogłyby dać projekcję Р1 na płaszczyźnie 1. Synteza jest tutaj analizą 

„wyższych syntez”. W naszym przypadku wyższą syntezą projekcji P1, czyli czymś, co 

zawiera w sobie, jako swój aspekt, poszukiwaną przez nas właściwą syntezę, jest każde 

trójwymiarowe ciało. Jeśli T jest takim ciałem, to wyższą syntezę można przedstawić jako 

funktor Р1Т = Т, gdzie jako rozszerzający warunek występuje sama jedność. Podstawiając 

na miejsce T jego przedstawienie jako Р1Т, otrzymujemy w rezultacie następującą równość: 

((Р1Т)1) = Р1. 

Równanie to spełnia poszukiwane ciało T, ale ciał takich może być bardzo wiele. Synteza 

okazuje się − używając języka matematycznego − przyporządkowaniem niejednoznacznym.  



 Możemy jednak próbować dookreślić tę syntezę, korzystając z innych projekcji, na 

przykład projekcji P2 na płaszczyźnie 2. Do powyższego równania dodane zostanie 

wówczas następne:  

((Р2Т)2) = Р2, 

a system dwu równań może bardziej jednoznacznie określić ciało T, zdolne dać wskazane 

projekcje. Takie postępowanie może doprowadzić w końcu do tego, że system projekcji 

będzie wystarczający do jednoznacznej rekonstrukcji jedynego ciała T. Jeśli założyć, że w grę 

wchodzą tylko wypukłe ciała trójwymiarowe, mogą wystarczyć już dwie wskazane projekcje. 

Zatem, choć każda z syntez jest wieloznaczna, razem mogą one doprowadzić do 

jednoznacznego rezultatu.  

 Wyższą syntezę ((РiТ)i) = Рi zawsze można formalnie przedstawić jako 

jednoznaczną syntezę РiС = С, wykorzystując jako warunek rozszerzający ostateczny 

rezultat syntezy.  

 Syntezy postaci YX = X, gdzie rozszerzającym warunkiem jest sama jedność X, 

można nazywać syntezami zdegenerowanymi. Nie określają one w sposób jawny procedury 

przejścia od aspektu do jedności. Faktycznie mamy tu do czynienia z przejściem od jedności 

do jedności, który wygląda tylko jak niezrozumiały skok od aspektu do jedności. 

Matematycznie polega to na tym, że w równaniu YX = X aspekt Y spełnia funkcję elementu 

neutralnego, a synteza jest praktycznie przekształceniem typu (X) = X. Analogicznie można 

zdefiniować analizę zdegenerowaną jako analizę o postaci XY = Y, w której rolę 

ograniczającego warunku gra ten aspekt jedności, który otrzymuje się w wyniku ograniczenia. 

Teoria syntezy powinna w miarę możliwości korzystać z niezdegenerowanych postaci analizy 

i syntezy, czyli z takich schematów procedur syntetyczno-analitycznych, w których 

zdegenerowane przekształcenia nie wyczerpują całkowitego określenia ostatecznego 

rezultatu. Na przykład, w schemacie syntezy jako analizy wyższej syntezy, wyższa synteza 

może stanowić przypadek zdegenerowanej syntezy, w związku z czym powinna być 

uzupełniona niezdegenerowaną analizą. Niezdegenerowana synteza w ogólnym przypadku 

może okazać się wieloznaczna, wobec czego może pojawić się problem kompensacji takiej 

niejednoznaczności. Taką rolę może spełniać − jak widać na powyższym przykładzie − 

zwiększenie ilości niezależnych od siebie aspektów, które służą za podstawę syntezy.  

Przedstawione przykłady prowadzą do wyróżnienia sześciu podstawowych elementów 

każdej analizy i syntezy: jedności Х, jej części Y, warunku ograniczającego С (ogranicza Х 

do Y), dwuargumentowego operatora analizy , warunku rozszerzającego D (rozszerza Y do 



X) i dwuargumentowego operatora syntezy . Wszystkie te elementy powiązane są ze sobą 

dwoma równaniami: 

Y = ХС i Х = YD. 

Dwuargumentowy operator analizy  można nazywać projektorem, wyrażając w ten 

sposób ideę tworzenia części jako swego rodzaju aspektu-projekcji jedności. 

Dwuargumentowy operator syntezy  nazwałem surjektorem, ponieważ surjekcja oznacza w 

matematyce obejmowanie całej dziedziny znaczeń, ogarnianie całości pewnej dziedziny, co 

ma pewien „rozszerzający” sens, zakładany między innymi w przejściu od części-aspektu do 

jedności. Prócz tego nadałem specjalne nazwy dla jedności, części-aspektu oraz warunków 

ograniczających i rozszerzających: jedność nazywam modusem, część-aspekt − modą, 

warunek ograniczający − modelem a warunek rozszerzający − modulem. We wszystkich 

przypadkach starałem się znaleźć słowa zawierające ten sam łaciński rdzeń „mod”, wiążący 

się z modyfikacją, tworzeniem aspektów-części jedności. 

Aksjomatyczną teorię syntezy zbudowałem w postaci systemu logicznego, który 

szeroko korzysta z idei polskiego logika Stanisława Leśniewskiego3.  

Mam nadzieję, że powyższe przedstawienie fragmentu logiki syntezy może stanowić 

przykład działania logicznego nurtu filozofii wszechjedności. Kontynuując tradycje 

historycznej filozofii wszechjedności związane z rozwojem idei syntezy i jej zastosowania do 

materiału kultury, logiczny wariant filozofii neowszechjedności powinien robić to ściślej, 

stosując środki matematyki i logiki oraz aplikować swoje rezultaty do analizy współczesnej 

nauki i kultury.  

Ogólnie rzecz biorąc, możliwe są różne kierunki filozofii neowszechjedności, na 

przykład logiczno-filozoficzny lub historyczno-filozoficzny. We współczesnej kulturze 

panuje ogólna atmosfera sprzyjająca powstawaniu rozmaitych syntez, tworząca dobry grunt 

dla rozwoju filozofii neowszechjedności. Świadczą o niej na przykład syntetyczne tendencje 

we współczesnej fizyce, proces zbliżenia nauk przyrodniczych i humanistycznych, tworzenie 

modeli teoretycznych w naukach o człowieku itd. Wszystkie te syntetyczne zjawiska 

współczesnej kultury powinny znaleźć swoje świadome wyrażenie w adekwatnej myśli 

filozoficznej. Filozofia neowszechjedności mogłaby słusznie stać się tego rodzaju syntetyczną 

samoświadomością współczesnej epoki.  

  

                                                
3 Polski czytelnik może zaznajomić się z fragmentami tego systemu, wykorzystującego tylko pojęcie projektora: 
Wiaczesław I. Moisiejew, „Ontologia Stanisława Leśniewskiego i logika wszechejedności”, przeł. Paweł Rojek, 
Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXII, z. 1 (2004), ss. 101-126.  
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