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Three Approaches to the History of Philosophy

Prof. Richard Fafara, Adler-Aquinas Institute (USA).

1 E. Gilson, Le rôle de la philosophie dans l ’ histoire de la civilisation, “Proceedings of the Sixth 
International Congress of Philosophy”, Harvard, 13-17 September, Green and Company, 1926-
1927 New York, p. 529-535.

In his essay on “The Role of Philosophy 
in the History of Civilization” presen-
ted at the Sixth International Congress 
of Philosophy held at Harvard in 1926, 
Etienne Gilson outlined three general 
tendencies among historians of philoso-
phy1. 

First, there are those who reduce the 
history of philosophy to a study of sour-
ces and find the explanation of philoso-
phy outside of itself (e.g., Marx and Dur-
kheim). They maintain that philosophies 
are the necessary products of causes in 
history such as physical or social ele-
ments outside of the philosopher. Even 
the philosopher’s personality remains on-

ly a particular effect of those elements. 
Second are those who try to go beyond 
the sources of a given philosophy and 
even beyond the concepts and images in 
which it is expressed to find the original 
intuition that generates it. These histo-
rians want to go beyond the “materials” 
that comprise a philosophy and locate its 
originating intuition. A third position 
and one that Gilson proposed is not sen-
sitive to what the social milieu imposes 
on a philosopher, nor to the effort by 
which the philosopher avoids these con-
straints. Philosophy, on this view, “is 
above all love of wisdom and there is no 
wisdom without truth. But truth de-

Richard Fafara

Philosophy and Civilization

ROCZNIK TOMISTYCZNY
7 (2018)

ISSN 2300-1976

Słowa kluczowe: Gilson, Philosophy, History of Philosophy, Civilization



54

Richard Fafara

pends neither on society nor on the cre-
ative genius of philosophers; it is simply 
truth. Systems of philosophy appear as 
uniquely conditioned by the necessary 
relations that link the ideas.”2 Whereas 
history recognizes only philosophies (e.g., 
those of Plato, Aristotle, St Thomas and 
Descartes), Gilson introduced a non-hi-
storical concept of philosophy. 

Two consequences follow from Gil-
son’s non-historical view. First, each 
philosophy appears as the expression and 
mirror of a civilization, i.e., what the 
philosopher owes to his period of time 
and that which his individual genius 
contributes. But great philosophies have 
much to say to us because they contain 
within their historical thought a time-
less element which makes them perpe-
tually contemporary with all human re-
ason. Socrates’ method, Plato’s Idea, 
Aristotle’s nature and Bergson’s pure du-
ration have their youth guaranteed by 
the necessity internal to the essences that 

2 Ibid., p. 530, my translation.
3 Ibid., p. 534, my translation.
4 Ibid., p. 530.

reason thinks, which is more immutable 
than science itself. This non-historical 
truth of philosophy is higher than that 
of historical civilizations. Furthermore, 
each civilization’s worth stems from its 
participation in that truth which surpas-
ses it; to the extent a civilization parti-
cipates in the truth, it inscribes a mes-
sage that time no longer erases.  

Second, regardless of epoch or form 
of civilization on which a philosopher 
depends, he finds himself in the presen-
ce of ideas, of necessary essences whose 
content escapes his free choice. When 
one idea appears to a philosopher in the 
splendor of its truth, the philosopher 
moves to free and detach it from all that 
does not pertain to its essence, so much 
so that Gilson defined all philosophy as 

“a metaphysical experiment pushed to the 
limit on the content of one idea” or 

“nothing other than the universe thought 
in function of an essence.”3 

Philosophy’s Roles in Civilization

These three different interpretations of 
the history of philosophy correspond to 
three different views of the role of philo-
sophy in the history of civilization. If 
philosophies dissolve into elements ta-
ken from social milieu which give birth 
to them, every philosophy is an ideolo-
gical expression of a given state of civi-
lization. If, on the other hand, philoso-
phies are original products of creative 

activity, philosophy no longer results 
from a civilization, but creates civiliza-
tion. But if philosophies are expressions 
of an eternal truth that dominates men 
and societies and that discovers itself 
progressively by the mediation of philo-
sophers, philosophy is neither effect nor 
cause, but transcendent with regard to 
every given state of civilization.4 
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Which Interpretation of Philosophy is True? 

5 Ibid., p. 532.

 First, history shows that philosophies 
respond to questions posed by a given 
state of science and society. No one can 
interpret St. Thomas Aquinas, for exam-
ple, without taking into account the in-
tegral influences of Aristotle, St. Augu-
stine, and Catholic doctrine on his 
thought. Similarly, Descartes was influ-
enced by the mathematical physics of his 
time, the corpuscular philosophy of the 
16th century, and by St. Augustine. But 
something more than the elements 
philosophy borrows from a civilization 
is required. The great philosophies may 
represent their times not only because 
they gather ideas from them, but also 
because they try to synthesize them. 

Second, the intellectual currents of 
a given epoch do not take form them-
selves in human minds. Each current af-
firms itself so much so that it seems in-
capable of progressing unless it 
suppresses the others, and human minds 
become a place of conflict only able to 
affirm necessary and contradictory ide-
as, but not able to reach resolution. This 
presents two options: accepting skepti-
cism or the suicide of thought, or wa-
iting until the currents can find their ba-
lance in the thought of a great 
philosopher. St. Thomas Aquinas, for 
example, went beyond the conflict of the 
theological tradition of St. Augustine 
and the doctrines of Aristotle to show 
that what seemed to be two antagonistic 
truths were in reality one. Descartes sho-
wed that Galileo’s mathematical physics 
did not necessarily mean abandoning 

great truths about God and the soul, 
which were the metaphysical foundation 
needed for the true physics. Human tho-
ught spontaneously tends toward reali-
zing unity without which there is neither 
order nor peace, and both are found on-
ly in the agreement of ideas among 
themselves, of sentiments among them-
selves and with ideas, and of actions fi-
nally with the sentiments and the ideas. 
Gilson maintained that the agreement 
of ideas constitutes the base of the edi-
fice and prepares, beyond the agreement 
of each individual with himself, the 
agreement of men among themselves. 
Thus, the philosopher, in thinking for 
himself, thinks for all men and reesta-
blishes an equilibrium, always advancing 
spiritual values and, in assuring their or-
der, making possible their progress.5

Third, philosophy endures beyond the 
civilization that it expresses. We under-
stand, with effort, that Plato, Aristotle, 
Aquinas, Descartes, Kant and others 
have something to teach us today becau-
se each great philosophy contains eter-
nal truth that goes beyond the acciden-
tal and the historical, a nontemporal 
element that makes these men perpetu-
al contemporaries to all human reason. 
Moreover, all great philosophies are ef-
forts of conciliation, not eclecticism. Re-
gardless of the historical period, each 
great philosopher seeks not an agreement 
of ideas in mutual concessions that can 
be assented to, nor an attempt to adapt 
his ideas to others. Instead, the goal is 
to release an idea in a pure state and ma-
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ke the differences that divided his pre-
decessors vanish. In view of Plato’s Idea, 
the Being of Parmenides and the Beco-
ming of Heraclitus appear as illusions; 
St. Thomas’ analogical Nature all at on-
ce satisfies the rights of God and those 
of a creature in making the God of De-
nys the Areopagite appear as postulated 
by the universe of Aristotle; and Descar-
tes’ Cogito, or viewpoint of pure tho-
ught, deems Aristotle’s physics a false 
spiritualism and Epicurus’ atomism 
a materialism without a foundation. This 
is why the great philosophical systems 
generate an interest more vast than the 
particular civilizations they express. Bey-
ond the problems of each generation are 
the problems that man himself poses. 
And just as we have to go deep within 
ourselves to get beyond ourselves, we 
have to reduce ideas to their pure essen-
ces to render them necessary and uni-
versal. Philosophy performs that reduc-

6 E. Gilson, op. cit.  p. 534-535.
7 R. J. Fafara, Etienne Gilson: Formation and Accomplishment, Etienne Gilson Series 36, Pontifical 

Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2018, p. 31-38.

tion and goes beyond the limits of 
a particular time or form of civilization. 
Philosophy is not an event localized in 
the past, nor a unique moment in irre-
versible history; it is more an event bey-
ond the conditions of space and time, 
persisting in some way in an eternal pre-
sent. So, if civilization is not simply the 
way of life of a nation and a particular 
time, but also the treasure of accumula-
ted truths and spiritual values common 
to all of humanity, philosophy engenders 
not only order in thoughts, it engenders 
the truth; rather, it only engenders order 
because it engenders the truth. Thus, 
there is no internal contradiction among 
the three ways of writing history that 
Gilson distinguished at the outset: philo-
sophy is a result of history, but it also 
creates it and its creative effort is essen-
tially a nontemporal act of submission 
to the truth.6

Concluding Thoughts 

Gilson’s contribution to the history of 
philosophy consisted of a philosophical 
synthesis of an existential metaphysics 
and a philosophical realism both of 
which must remain within the bosom of 
theology.7 I would posit that Gilson’s 
Christian philosophy is well equipped to 
study the human person within contem-
porary society and cultures. His philo-
sophy can grapple successfully with the 
tragic loss of confidence in human re-

ason and the resulting pathologies and 
threats to human freedom so prevalent 
in Western Civilization today. It can 
constitute the basis for a civilization of 
freedom and unmask civilizations of to-
talitarianism.

I also would propose that due to its 
long historical memory a country such 
as Poland, more so than countries in 
Western Europe, can serve as an excel-
lent laboratory in which to sustain and 
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nurture a Christian philosophy such as 
Gilson’s. The “Iron Curtain” that surro-
unded Eastern European societies bloc-
ked information coming from Western 
Europe with the result that Eastern Eu-
ropeans could not closely follow the 
changes that since World War II dra-
matically restructured Western Civili-
zation. But Poles, in general, and Polish 
intellectuals, in particular, have retained 
a picture of the civilization which pre-
ceded these changes: one in which Chri-
stianity was strong and classical me-
taphysics and epistemology were part of 
educational curricula, one which presup-
posed a continuity among antiquity and 
Christianity and modern times, one in 

8 R. Legutko, Battle for Europe, “First Things”, 4 (2018), n. 282, 54.

which the Enlightenment and Roman-
ticism were considered dissenting voices 
in a civilization that remained classical 
and Christian, and one which had little 
in common with the attempts by the Eu-
ropean Union and its elites to fashion 
a new European identity turning peoples 
into a post-historical, post-national, po-
st-metaphysical, post-Christian, and 
even a post-religious society held to-
gether by an ideology of “Europeism.”8 
The long historical memory of Poles can 
help them see Europe from a broader 
perspective historically and philosophi-
cally and remain true defenders of We-
stern Civilization in the genuine sense 
of the term.
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Philosophy and Civilization 
(Abstract)

In his essay “The Role of Philosophy in 
the History of Civilization” presented at 
the Sixth International Philosophical 
Congress at Harvard in 1926, Gilson 
outlined three general trends among hi-
storians of philosophy. Some reduce the 
history of philosophy to study sources 
and find explanations of the philosophy 
beyond itself (e.g., Marx). Others try to 
go beyond the source of a given philo-
sophy to find the original intuition that 
generates it. A third position, which Gil-
son espoused, is ahistorical. It depends 
neither on society nor on the creative ge-
nius of philosophers; it is simply truth. 

Systems of philosophy are uniquely con-
ditioned by the necessary relations that 
link the ideas. If philosophies are expres-
sions of an eternal truth, dominating 
men and societies, which discovers itself 
progressively by the mediation of philo-
sophers, philosophy is transcendent with 
regard to every given state of civilization 
and the worth of a civilization depends 
upon the extent it participates in truth. 
Gilson’s conception of philosophy can 
go far in restoring Western Civilization’s 
loss of confidence in human reason with 
its resulting pathologies and threats to 
human freedom today.
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Filozofia i cywilizacja
Słowa kluczowe: Gilson, filozofia, historia filozofii, cywilizacja

W swoim eseju „Rola filozofii w dzie-
jach cywilizacji” zaprezentowanym na 
VI Międzynarodowym Kongresie Filo-
zoficznym na Harvardzie w 1926 r. Gil-
son nakreślił trzy ogólne tendencje 
wśród historyków filozofii. Po pierwsze, 
są tacy, którzy redukują historię filozo-
fii do badania źródeł i znajdują wyjaśnie-
nie filozofii poza nią samą (np. Marks 
i Durkheim). Twierdzą oni, że filozofie 
są niezbędnym produktem przyczyn 
w historii, takich jak elementy fizyczne 
lub społeczne poza samą osobą tworzą-
cego filozofa. Po drugie, są ci, którzy sta-
rają się wyjść poza źródła danej filozo-
f ii, a nawet poza pojęcia i obrazy, 
w których jest ona wyrażona, aby zna-
leźć oryginalną intuicję, która je gene-
ruje. Historycy ci chcą wyjść poza „ma-
teriały”, które składają się na filozofię 

i lokalizują jej początkową intuicję. Trze-
cie stanowisko, które zaproponował Gil-
son, nie jest wrażliwe na to, co środowi-
sko społeczne narzuca filozofowi, ani na 
wysiłek, przez który filozof unika tych 
ograniczeń. Filozofia w ujęciu samego 
Gilsona „jest przede wszystkim miłością 
do mądrości i nie ma mądrości bez praw-
dy”. Ale prawda nie zależy ani od spo-
łeczeństwa, ani od kreatywnego geniu-
szu filozofów; to po prostu prawda. 
Podczas gdy historia uznaje jedynie filo-
zofie (np. Platona, Arystotelesa, św. To-
masza i Kartezjusza), Gilson wprowa-
dził niehistoryczną koncepcję filozofii. 
Artykuł jest przedstawieniem niehisto-
rycznej koncepcji filozofii Gilsona i pró-
bą wskazania jej potrzeby w dzisiejszej 
filozofii i kulturze. 
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