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MŁODY SCHELLING I ROMANTYCZNA FILOZOFIA HISTORII

O kres rozkw itu niem ieckiej filozofii klasycznej na przełom ie X VIII 
i X IX  w. był rów nocześnie okresem  niebyw ałego rozw oju  m yśli histo- 
rystyciznej. D ynam iezność procesu dziejowego związana z rew olucją fran 
cuską i w ojnam i napoleońskim i uczyniła „historię przeżyciem  maso
w y m ”1, fascynującym  um ysły  ówczesnych myślicieli. Rozważania histo
ryczne przestają być czym ś m arginesow ym  w  konstrukcjach  św iatopo
glądowych i sta ją  się ośrodkiem  w izji św iata, w  'których naw et „wiecz
n y ” bóg i „niezm ienna” przyroda nabierać zaczynają cech dynam icznych 
i historycznych. W Niem czech pow staje  wówczas szereg prób zbudow a
nia historystycznych światopoglądów, k tórych typologia i tendencje  roz
w ojowe czekają jeszcze na szczegółowe opracowanie. W ystarczy tu  wspo
m nieć o koncepcjach Hegla, historycznej szkoły praw a (Savigny, P uch- 
ta) czy niem ieckiej szkoły rom antycznej (Navalis, Schlegelowie, Adam  
M uller i  in.) Nie przesądzając rezu lta tów  przyszłej analizy typologicznej 
n u rtów  historyzm u w m yśli niem ieckiej początku X IX  w., w ydaje  się 
w każdym  razie uzasadnione w yodrębnienie, obok dialektycznego histo
ryzm u heglowskiego, nu rtu , k tóry  um ow nie można nazw ać n u rtem  hi
storyzm u rom antyczno-konserw atyw nego2. N iniejszy szkic staw ia sobie 
za zadanie analizę historiozoficznych poglądów F. W. J. Schellinga, m yś
liciela zaliczanego zazwyczaj do tego w łaśnie n u r tu  h isto ryzm u3.

1 P o t . G. Lukacs, Od Goethego do Balzaca,  W arszawa 1958, is. 245.
2 Por. T. .Kroński, Hegel i jego fi lozofia  dziejów.  W stęp do: Hegel,  W yk łady  

z filozofii dzie jów,  W arszawa 1958.
3 W ielu autorów uważa, że Schelling był tym z klasycznych filozofów  n ie

m ieckich, który dał najbardziej zakończony i adekw atny wyraz św iatopoglądowi 
niem ieckiej szkoły rom antycznej, por. np. R. Haym, Die romantische Schule,  Ber
lin  1929, s. 722. Również w  dziedzinie historiozofii podkreśla się analogiczną rolę 
Schellinga w  stosunku do szkoły  rom antycznej, por. G. Mehlds, Schellings Ge- 
schichtsphilosophie in den Jahren 1799—1804, Heidelberg 1907, s. 18 i nast., oraz tegoż
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Działalność Schellinga obejm uje okres liczący ponad pół w ieku, zam
knięty  między W ielką Rew olucją F rancuską a W iosną Ludów. Rzecz 
jasna, że próba prezen tacji historiozofii Schellinga jako  całościowej kon
cepcji, trw ającej niezm iennie w  ciągu ponad pięćdziesięcioletniej jego 
działalności tw órczej, rozm ijałaby się z praw dą historyczną. Zm ieniała 
się w ciągu tego pół w ieku sytuacja społeczna, zm ieniały isię zarówno 
poglądy Schellinga, jak i jego w pływ y na m yśl ówczesną. Ze wszystkich 
tych względów celowe w ydaje się w ydzielenie pewnego okresu tw ór
czości Schellinga, k tó ry  m ógłby być uznany za dostatecznie reprezenta
tyw ny dla analizy jego poglądów historiozoficznych. Spraw a jest o tyle 
kłopotliw a, że jak  słusznie zauważył H egel4, Schelling był m yślicielem , 
k tórego rozwój poglądów przebiegał na ,,oczach czy tającej publiczności” 
i kolejno ukazyw ały się prace, z k tórych  praw ie każda rozpoczyna jakby 
nową epokę w  rozwoju jego myśli. W związku z tym  niek tórzy  au to rzy0 
skłonni są mnożyć okresy twórczości Schellinga ponad m iarę i potrzebę, 
a in n i6 znów, ceniąc sobie najw yżej teozofię starego  Schellinga, skłonni 
są traktow ać całokształt jego twórczości jako pew ną zam kniętą całość 
(jest to zresztą zgodne z subiektyw nym  przekonaniem  samego Schellin
ga), a całą ew olucję Schellinga sprow adzają do poszukiw ania w łaściwej 
form y w yrazu dla teozoficzno-religijnego św iatopoglądu z okresu póź
nego. Uzasadnione w ydaje  się u trzym anie podziału ewolucji Schellin
ga na dwa zasadnicze okresy: okres młodości (1795— 1804) oraz okres 
późny (1804— 1854). Podstaw ę do tego podziału może stanow ić rola, ja
ką w św iatopoglądzie Schellinga odgryw ają elem enty  te istyczne7. Taki 
podział uw ypukla, że w okresie młodości Schellinga centralne zagadnie
nie stanow iło opracow anie system u filozofii identyczności w la tach  1801— 
1804, cały  zaś rozwój poprzedzający może by po trak tow any jako 
w pew nym  sensie przygotow aw czy. Z tego też punk tu  widzenia będzie
m y rozpatryw ać historiozofię młodego Schellinga. W w yodrębnionym  
okresie twórczości Schellinga (1795— 1804) można w yróżnić —- jak po
sta ram y  się to niżej wykazać — trzy  etapy rozwojowe jego poglądów 
historiozoficznych. E tap pierw szy, w k tó rym  dom inują p ierw iastki oświe

autora Lehrbuch der Geschichtsphilosophie,  Berlin 1915, s. 451. O konserwatyzm ie 
Schellinga por. G. Jager, Schellings politische Anschauungen,  Berlin 1940, s. 31: 
>,Schelling gehórt in den Kreis der altkonserw ativen Vertireter des standischen 
Gedankens...”

4 Hegel, Samtliche Werke,  t. XIX , Stuttgart 1941, wyd. Glocknera, s. 647.
5 Por. W. M etzger, Die Epochen der Schellingschen Philosophie von 1795 bis 

1802, H eidelberg 1908.
6 Por. A. Dempf, Schellings Grósse und Tragik,  Munchen 1955.
' Por. G. Lukaos, Die Zerstórung der Vernunft,  Berlin 1955, rozdz. II, §§ 2

i 3.
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ceniowe, obejm uje la ta  dziewięćdziesiąte X V III w. i  znajduje w yraz w  ta 
kich pracach, jak  V om  Ich ais Prinzip der Philosophie oder ueber das 
Unbedingte im  menschlichen Wissen  (1795), Das System program m  (1795/ 
/96), Neue Deduktion des Naturrechts  (1796), Abhandlung ueber die Fra- 
ge ob eine Philosophie der Erfahrung, insbesondere ob eine Philosophie 
der Geschichte moeglich sei (1797). Etap d ru g i — przejściow y od oświe
ceniowej do rom antycznej historiozofii — obejm uje koncepcje zaw arte 
w Sys tem  des transzendentalen Idealismus  (1800). Wreszcie etap trzeci, 
rom antyczny, obejm uje la ta  tzw . filozofii identyczności (1801— 1804) 
i rep rezen tu ją  go prace takie, jak  Vorlesungen ueber die Methode des 
akademischen S tud ium s  (1803), Philosophie und Religion (1804), Sys tem  
der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere (1804). 
Philosophie der K unst  (1802— 1805). W ybierając do analizy historiozofii 
Schellinga okres młodzieńczy (1795— 1804) k ieru jem y się przede w szyst
kim  tym , że w  okresie tym  Schelling oddziaływ ał bardzo szeroko na 
swoich w spółczesnych i że w pływ  jego zarówno na historyzm  Hegla z je 
dnej s trony , jak  na koncepcje h istorycznej szkoły p raw a w  osobie Sa- 
v igny’ego z drugiej, w reszcie na tak ich  rom antyków , jak F. Schlegel czy 
A. M uller, był bez w ątpienia znaczny. Analiza historiozoficznych poglą
dów m łodego Schellinga m usi uwzględnić również i ich ewolucję, k tó 
ra — jak  sugerow aliśm y w yżej —■ dotyczy spraw  fundam entalnych. 
W historiozofii bowiem szczególnie w yraźnie odzw ierciadlają się postaw y 
społeczno-polityczne i etyczne. P rzen ikają  one w  głąb konstrukcji h isto
riozoficznych, określając zarów no treść i zakres tego, co rozum ie 
się przez historię, jak  i periodyzację procesu historycznego, miejsce, ja 
kie się w  nim  wyznacza teraźniejszości, oraz tendencję rozwoju h istorii
i zw iązaną z tym  w izję przyszłości. Dotyczy to  również historiozofii 
Schellinga. Można wykazać bez większego trudu , jak zmiana postaw y 
społeczno-politycznej Schellinga w pływ ała na zmianę jego historiozofii, 
jak ew olucja przebiegała w  płaszczyźnie filozoficznej od postaw y fich- 
teańskiego aktyw izm u postulującego zaangażowanie się w procesie h i
storycznym  do postaw y afirm ującej kw ietyzm  i rezygnację. Otóż ta 
ewolucja w pływ ała nie ty lko na rozum ienie procesu historycznego, jego 
periodyzację, ocenę m iejsca i roli współczesności, ale również i na  kon
cepcję boga i jego stosunku do historii. S tw ierdzając, że poglądy histo
riozoficzne m łodego Schellinga ulegały dość zasadniczej ewolucji, uw a
żamy rów nocześnie za konieczne podkreślić, że była to ewolucja w  ra 
mach tego samego kręgu problemowego, k tó ry  stanowi jak gdyby k lam 
rę spinającą całokształt twórczości młodego Schellinga. Jeżeli m ianow i
cie słuszne w ydaje  się uznanie zespojłu takich pojęć, jak  wolność, histo
ria i przyroda, za charak terystyczne d la  filozofii m łodego Schellinga, to
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oś organizującą całej tej filozofii stanowi problem  wolności. Drogi i sfe
ry  realizacji wolności, treści w kładane w pojęcie wolności, stosunek w ol
ności do konieczności stanow iły dla całej filozofii niem ieckiej tego okre
su zagadnienia w agi najw yższej. Filozoficzne koncepcje Fichtego, Hegla, 
rom antyków  niem ieckich  i Schellinga mogą być in terp re tow ane jako 
różne próby rozw iązania problem u wolności człowieka, tak  jak  staw iała 
ten  problem  na porządku dziennym  złożona rzeczywistość przełom u 
XV III a X IX  w., przełom u nie tylko dwóch wieków, ale dwóch epok 
historycznych. H istoriozofia jest obiektem  zainteresow ań tych  m yślicieli
o tyle, o ile doszukują się oni w  h istorii procesu realizacji najw yższej 
wartości, jaką ich zdaniem  jest wolność ludzka. O rganizując analizę ewo
lucji poglądów  historiozoficznych Schellinga wokół problem u wolności 
w yodrębniam y następu jące  zagadnienia: pojęcie procesu historycznego, 
rodzaje poznania historycznego i ich w artość, stosunek w olności i ko
nieczności w  procesie h istorycznym , periodyzacja procesu historycznego, 
ocena współczesności i je j m iejsce w  procesie h istorycznym  oraz zagad
nienie postępu w  historii. R ozpatru jąc niżej odrębnie poszczególne pro 
blem y próbujem y rów nocześnie prześledzić ewolucję Schellinga w  da
nej sprawie, jeśli m iała ona miejsce. R yzykujem y w praw dzie, że analiza 
trac i na  przejrzystości n a  skutek  tego, ale — jak  się w ydaje  — pozwa
la to na un iknięcie uproszczeń i w ydobycie dynam iki rozw oju ideowego 
tak  przecież charak terystycznej dla młodego Schellinga.

N im  jednak  przystąp im y do przedstaw ienia w ym ienionej problem a
tyki, chcielibyśm y uw ypuklić trudności, jak ie  analiza taka nastręcza. 
Schelling n ie napisał W ykładów  z filozofii dziejów, a jego poglądy histo
riozoficzne m uszą być rekonstruow ane na podstaw ie szeregu tekstów
i wypowiedzi rozpatru jących  problem y historiozoficzne ty lko ubocznie 
lub też jako elem ent szerszych analiz. Jeżeli się p rzy  tym  weźm ie pod 
uwagę niebyw ałą w prost dynam ikę rozwoju m yśli Schellinga, częstą 
skrótowość i enigm atyczność sform ułow ań, skrajności w ystępujące w  to 
ku rozw oju jego poglądów —• od fichteańskiego indyw idualizm u do pan- 
teistycznego un iw ersalizm u —  to  jasne są trudności, z k tó ry m i w ypada 
się borykać przy  próbie rekonstrukcji i in te rp re tac ji poglądów młodego 
Schellinga n a  sens procesu historycznego.

HISTORIA I POZNANIE HISTORYCZNE

Schelling znany  jest raczej jako tw órca filozofii przyrody, aniżeli ja 
ko historiozof, chociaż w  zam ierzeniu autora System u  transcendentalnego  
idealizmu  filozofia h isto rii stanow ić m iała co najm niej rów noupraw nio
ną dziedzinę badań. Już  najw cześniejsze prace Schellinga, poświęcone
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problem om  teologicznym, zaw ierają pew ne konstrukcje  historiozoficzne. 
M agisterska dysertacja Schellinga z roku  1792, poświęcona analizie filo
zoficznego sensu m itu o grzechu pierw orodnym , 'zawiera pierw szy zarys 
filozofii historii m łodego Schellinga. Bez tru d u  daje się w  tej rozpraw ie 
odnaleźć w ątk i w ystępujące u K anta, Rousseau, Lessinga i H erdera. F i
lozofia historii, jaką w  oparciu o tę  trad y c ję  filozoficzną konstruu je , 
jes t w  swych głów nych założeniach typow ym  produktem  Oświecenia. 
Ludzkość początkowo przebyw ała jw stan ie n a tu ry , pełnym  h ar
m onii i szczęścia, przeżyw ała swój ,,złoty w iek ”, k tóry  zostaje naruszo
ny przez grzech pierw orodny. Dla obrony przed w rogam i i łatw iejszego 
zaspokajania sw ych potrzeb ludzie tw orzą społeczeństwa. W stanie na
tu ry  społeczeństwa by ły  tworzone dobrowolnie, a le  po w yjściu zeń
i wkroczeniu w okres nieszczęść fizycznych i m oralnych s ta ją  się one 
konieczne. Taki stan  uspołecznienia n iesie za sobą ograniczenie wolności 
ludzkiej i prow adzi do panow ania jednych ludzi nad  innym i. Jest to 
okres, w  k tó rym  panuje  przym us m ający sw oje źródła w  sam ej p rz y 
rodzie i wrogości jej wobec człowieka, n ie  jes t to  jednak  ostateczny 
okres h istorii ludzkiej. W m iarę tego, jak  rozum  będzie zdobywał de
cydujący  w pływ  na kształtow anie procesu historycznego, stworzone b ę
dą w arunki do przejścia do nowej epoki, k tó ra  będzie epoką c z ł o w i e 
c z e ń s t w a ,  H u m a n i t a t ,  jak w ślad za H erderem  nazyw a ją Schel
ling. Nowa epoka doprowadzi do uregulow ania sp raw  w ojny i pokoju, 
do panow ania uniw ersalnych, ogólnoludzkich praw , ludzkość utw orzy 
jedną rodzinę złączoną w spólnotą praw  i celów. U tracony „złoty w iek” 
zostanie odzyskany w oparciu o siłę rozum u. Ta pierw sza historiozoficz
na konstrukcja  siedem nastoletniego filozofa w yraźnie  w skazuje na k ie
runek, w  jakim  szła jego myśl. Teologiczne tw orzyw o m itów  biblijnych 
łączy się z racjonalistycznym i i hum anistycznym i ideałam i, tw orząc w er
sję historiozoficzną dość typow ą dla niem ieckiego Oświecenia.

Przejściu Schellinga od prac teologicznych do sam odzielnych badań 
w  dziedzinie filozofii tow arzyszyło nadal rozw ijające się zainteresow anie 
p roblem atyką historiozoficzną. Już w  swoich wczesnych pracach filo
zoficznych, poprzedzających okres tw orzenia filozofii przyrody, pisze: 
,,Do dziedziny doświadczenia zalicza się z jednej strony p r z y r o d ę ,  
a z d rug iej h  i s t  o r-i ę. M usi więc istnieć f i l o z o f i a  p r z y r o d y  
oraz f i l o z o f i a  h i s t o r i i .  Jako  trzecią jednoczącą obie należy tu  do
dać f i l o z o f i ę  s z t u k i ,  w k tó re j w ystępu ją  w spólnie przyroda i w ol
ność” 8. Zarysow uje to określony program  filozofii, a całokształt tw ór
czości młodego Schellinga można właściw ie uznać za próbę jego rea li

8 Schelling, Samtliche Werke,  Abt. I, t. 1, Stuttgart 1856/61, s. 465. Dalej cy
towane jako Schelling, S. W.
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zacji. Na uwagę zasługuje tu  fakt, że w  ram ach tego program u począt
kowo bynajm niej nie filozofia przyrody stanowić m iała cen tralny  punkt 
zainteresowań. Schelling nosił się z m yślą napisania E tyki na wzór Spi
nozy9, a zagadnienia ontologii trak tow ał początkowo w yłącznie z antro- 
pocentrycznego punktu  w idzenia, szukając w  nich  odpowiedzi na pytanie: 
„jak  m usi być ukształtow any św iat d la  istoty m oralnej?” 10. Odpo
wiedzią na to pytanie była koncepcja uniw ersum  dynamicznego, zmien
nego, s t a j ą c e g o 1 s i ę ,  a nie zakończonego. A bsolut-uni w ersu m róż
nicuje się na dwa szeregi rozwojowe, w  k tó rych  się objawia: na przy
rodę i historię. Syntezę obu tych  szeregów stanowić ma sztuka.

Pojęcie historii w ystępu je  wówczas u Schellinga w dwóch znacze
niach. W sensie szerszym  historia  w łaściwie jest tożsama z wszelką rze
czywistością — wszelki fak t przyrodniczy i społeczny jest fak tem  histo
rycznym , stanow i jakiś p unk t w  rozw oju absolutu. H istoryzm  Schellinga 
jest więc h istoryzm em  totalnym , przenoszącym  pojęcie rozw oju, życia
i twórczości na cały wszechświat. Obok tego rozum ienia historii Schel
ling posługuje się rów nież pojęciem  historii w  węższym  sensie, odnoszą
cym  się ty lko  do św iata ludzkiego. C z ł o w i e k  jest w edług niego isto
tą  historyczną w  tym  sensie, że osobowość jest całkowicie ukształtow ana 
przez historię. W System ie  idealizmu transcendentalnego  Schelling an ty 
cypując koncepcje heglow skiej Fenomenologii ducha  pisze, że „...żadna 
indyw idualna świadom ość nie m ogłaby być ukonstytuow ana w raz 
z w szystkim i tym i określeniam i, na podstawie k tórych  jest konsty tuow a
na i k tóre  w sposób konieczny są do tego potrzebne, jeżeliby jej nie po
przedzała cała historia. O kreślona indyw idualność zakłada określoną 
epokę o tak im  oto charakterze, tak im  oto postępie k u ltu ry  itd ., ale epo
ka ta  nie jest m ożliw a bez całej przeszłej h isto rii” 11. Świadomość in
dyw idualna ukształtow ana została przez całą przeszłość, chociaż nie 
w szystkie w ydarzenia przeszłości w  jednakow ej m ierze i bezpośrednio 
na nią w płynęły. G dybyśm y by li w  stan ie  uwzględnić w szystkie ogniwa 
pośrednie, poprzez k tó re  przeszłość historyczna w pływ ała na ukształto
w anie świadomości indyw idualnej, to  okazałoby się, że konieczna tu by
ła cała przeszłość, cała h istoria ludzkości.

Zadaniem  historii, jako określonej dziedziny wiedzy, jest w yjaśnienie 
współczesnego stanu św iata i by łoby  rzeczą ciekawą — pisze Schel
ling — z analizy współczesności w yw ieść w sposób konieczny całą tę 
przeszłość, k tóra  ukształtow ała teraźniejszość.

9 Schelling, S. W. t. 1, s. 159.
10 Por. Schelling, Das System program m ,  cyt. wg H. Zeltner, Schelling,  S tu tt  

gart 1954, s. 6'5. , : '
u  Schelling, S. W. t. 3, s. 590.
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M ateriałem  tak pojętej historii są działania ludzkie. Zjawiska przy
rodnicze należą do historii o tyle tylko, o ile w yw arły  jakiś wpływ na 
działanie człowieka. Nie wszelkie jednak działania ludzkie są przedmio
tem  historii, lecz takie tylko, k tó re  posiadają znam ię twórczości, wnoszą 
coś n o w e g o  do dziejów. Działania, k tó re  ty lko przekazują to, co już 
zostało osiągnięte przez poprzedni szczebel rozwoju ku ltu ry , '.same zaś nie 
są twórcze, do h istorii n ie należą.

H istorię in te rp re tu je  Schelling w okresie S ys tem u  transcendentalnego  
idealizmu  jako realizację określonego ideału. ,,H istoria jest tylko tam, 
gdzie istn ieje pew ien ideał i gdzie nieskończona mnogość odchyleń od 
niego w szczegółach łączy się ze zgodnością w  całości” 1-2. Ideałem  tym  
nie jest jednak jednostka ani też jednostka go nie tw orzy — nosicielem 
ideału je s t ludzkość jako gatunek, a h istoria  jes t h istorią powszechną, 
h istorią ga tunku  ludzkiego. ,,Nie jednostka działa w  historii —■ pisze 
Schelling —  lecz gatunek” 13. W łaśnie dlatego, że podm iotem  procesu 
historycznego jest gatunek, procesowi tem u przysługuje kum ulatyw ność. 
Każda jednostka, każde pokolenie zaczyna w tym  m iejscu, gdzie po
przednia jednostka i pokolenie przerw ało  swoją działalność. W historii 
istn ie je  nagrom adzenie rezu ltatów  i przekazyw anie ich z pokolenia na 
pokolenie. Bez tradycji i ciągłości procesu historycznego niemożliwa by
łaby bowiem realizacja ideału historycznego. W arto tu  podkreślić, że 
do 1800 r., to znaczy w drugim  z w ydzielonych przez nas etapów ewo
lucji młodego Schellinga, uw ydatn ien ie  roli ciągłości i tradycji w  p ro 
cesie h istorycznym  początkowo nie jest związane z konserw atyw nym  po
tępieniem  naruszania tej ciągłości przez aktyw ność ludzi przekształcają
cych społeczeństwo. Na odw rót -— Schelling uw ażał swoją działalność fi
lozoficzną za składową część rew olucji w dziedzinie myśli, rewolucji, 
k tóra miała przygotow ać g run t dla zasadniczych zm ian społecznych idą
cych w kierunku haseł głoszonych przez rew olucję fran cu sk ą14. „Idee 
muszą się uprzednio zrealizować w  dziedzinie wiedzy, nim  zrealizują 
się w  h istorii i ludzkość nie zjednoczy się wcześniej, nim  jej wiedza nie 
osiągnie jedności” — pisał Schelling1 r\  W okresie późniejszym  natom iast 
Schelling potępia naruszanie ciągłości procesu historycznego przez inge
rencję aktywności ludzkiej i kształtow anie historii. Poglądy jego stają

12 Tamże t. 1, s. 469, por. także t. 3, s. 588.
13 Tamże t. 3, s. 598.
14 Por, tam ie t, 1, s. 156—157, a  także list Schellinga do H egla zamieszczony 

u G, P litt, Aus Schellings Leben,  t. I, Leipzig 1869, s. 74: „Wir w ollen beide ver- 
hindern, das nicht das G-rosse, w as unser Zeitalter hervorgebracht hat, sich w ie- 
der m it dem verlegene,n Sauerteig vergangener Zeiten zusam m enfinde, [...]”

15 Schelling, S. W. t. 1, s. 159.
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się w tej sprawie zupełnie zbieżne z poglądami takich konserwatywnych 
ideologów, jak Savigny czy Adam Muller.

Dla ilustracji tej zmiany poglądów charakterystyczne są dwa przy
kłady. Pierwszy z nich dotyczy stosunku Schellinga do reform acji16. 
W latach 1801— 1804 Schelling uznaje powstanie protestantyzm u za zja
wisko konieczne i wysoko ceni wolność myślenia i wynalazków, które 
jego zdaniem przyniosła reformacja. Z drugiej jednak strony Schelling 
ujem nie ocenia inne konsekwencje protestantyzmu, dopatrując się 
w szczególności związku między racjonalizmem reform acji i racjonaliz
mem oświeceniowym. Jednym  z elementów tej ujem nej oceny jest stw ier
dzenie, że p r o t e s t a n t y z m  n a r u s z y ł  c i ą g ł o ś ć  r o z w o j o w ą  
c h r z e ś c i j a ń s t w a ,  że nigdy nie był w stanie stworzyć „pozytyw
nego zjednoczenia” i dać mu wyraz w  postaci kościoła. Protestantyzm , 
jako z zasady swej antyuniwersalistyczny, rozpadł się na sekty. Na m iej
sce Ż y w e g o  a u t o r y t e t u  postawił a u t o r y t e t  m a r t w y ,  auto
ry te t ksiąg pisanych w m artwych językach. Nietrudno dostrzec w tej 
krytyce tendencje, które wielu konserwatywnych romantyków doprowa
dziły później na łono kościoła katolickiego i do solidarności z polityką 
M etternieha i Świętym Przymierzem. Jatko drugi przykład zmian, jakie 
zachodziły w interpretacji przez Schellinga problemu ciągłości historycz
nej, może służyć sprawa datująca się wprawdzie z cfcresu późniejszego, 
ale za to bardzo charakterystyczna. Chodzi tu o wirtem berski spór kon
stytucyjny między królem Fryderykiem  a Stanami z roku 1817. W spo
rze tym  Stany wirtem berskie broniły „dobrego starego praw a”1' prze
ciw próbom jego modernizacji podejmowanym ze strony króla i rządzą
cej biurokracji. Wypowiadali się w tej m aterii również Schelling i He
gel15. Jeżeli Hegel wypowiadał się za zmianą konstytucji przeciwko sta
remu prawu i ocenił propozycje króla jako postępowe i antyfeudalne, 
to Schelling zajął stanowisko wręcz przeciwne popierając Stany w ich 
obronie ,,starego praw a”. Nie chcielibyśmy tu  wnikać w  merytoryczną 
ocenę obu tych stanowisk ze względu na ich ówczesną funkcję politycz

io Scbellimg, S. W. t. 5, s. 301, 440.
17 Nastroje panujące wówczas w Wirtembergii oddaje dobrze czterowiersz 

Uhlanda;
Du Land des Korns und Weines,
Du segenreich Geschlecht,
Was fehlt Dir? Ali und Eines:
Das alte Gute Recht.

18 Por. Hegel, Verhandlungen in der Versammlung der Landstdnde des Kó-  
nigreichs Wiirtemberg im Jahre 1815 und 1816, w: Hegels Schriften zur Politik 
und Rechtsphilosophie, wyd. Lassona, Leipzig 1913, w sizczególn. s. 198—199.
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ną — spór konstytucyjny w W irtembergii posiadał bowiem i drugą stro
nę, mianowicie obrona „starych praw ” mogła być również i wyrazem sił 
opozycyjnych, hasłem wałki przeciw tendencjom absolutysitycznym19. 
W interesującym nas kontekście zasługuje natom iast na uwagę, jak 
Schelling stara się uzasadnić swoje stanowisko2'0. Uważa on, że wpraw
dzie stare prawo się przeżyło i powinno się je zmienić, ale zmiana ta 
nie może być czymś „narzuconym z zewnątrz”. Według Schellinga nowa 
konstytucja może powstać tylko jako kontynuacja starego prawa, jako 
prawo zrodzone z krwi i kości starego prawa.

Talki bowiem już jest bieg rzeczy, że wszystko nowe musi się w spo
sób organiczny rozwijać ze starego, bez naruszania ciągłości. Nietrudno 
dostrzec całkowitą zbieżność z poglądami na tem at działalności ustawo
dawczej przedstawicieli ówczesnej historycznej szkoły prawa. Tak na 
przykład Savigny, zwalczając oświeceniowe koncepcje p r a wn o-na tu r a lne 
krytykował je za budowanie abstrakcyjnych, wyrozumowanych zasad 
prawnych, oderwanych od wszelkich instytucji przeszłości oraz za dą
żenia do [wprowadzenia w oparciu o te zasady, „zewnętrzne” wobec his
torii, doskonałego porządku społecznego. Rozwój historyczny, zdaniem 
Savigny’ego, jest procesem żywiołowym i organicznym, „to, co jeszcze 
żywe samo przez się, musi się oddzielić od tego, co już obumarło i ty l
ko należy do historii”. Wszelkie próby działalności ustawodawczej i ko
dyfikacji praw zostają w związku z tym  potępione jako naruszenie ciąg
łości organicznego rozwoju23. Tak więc w toku ewolucji poglądów Schel
linga akcent w  jego historiozofii zostaje wyraźnie przeniesiony na zacho
wanie ciągłości w procesie dziejowym, niezakłócainia jego harmonijności 
przez próby ingerencji w sferę tradycji. Z tym i przemianami korespon
duje również zmiana poglądów na cel procesu historycznego oraz na mo
żliwości i funkcje poznania historycznego, które to sprawy zasługują na 
szczegółowe prześledzenie.

Z charakterystyki procesu dziejowego zawartej w  pracach z lat dzie
więćdziesiątych, podkreślającej takie elementy, jak twórczy charakter

19 Por. G. Lukacs, Od Goethego do Balzaca, jw., s. 233.
20 „Nichts, das ein Vergangenes wird, hort darum ganz auf zu sein, es lebt 

in dem Gegenwaiitigen forft, dem es zum Entwiokluingsgrunde dient. Die Zeit hat 
der altwurtembergischen Verfassung ihre Bestebungskiraft entzogen; aber ehe sie 
ins Grab gelegt wird, dieise von so vielen geliebte Mutter, muss sie ein Kind ge- 
baren, eine neue, aus ihrem Fleisch, ihrem Blut erwachsene Verfassung” — pisze 
Schelling i dalej ‘zauważa, źle ,,[...] in der bestehenden Welt ein neues und hoheres 
Organisches nur aus einem schon vorhandenen sich entwickeln kann”, G. Plitt, 
Aus Schellings Leben, t. II, Leipzig 1869, s. 402, 405.

21 Por. K. Opałek i J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna w teorii pra
wa. „Przegląd nauk historycznych i społecznych” t. V, 1954.
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zdarzeń uznanych za historyczne, teleologiczny charakter procesu dzie
jowego, jego ciągłość i komulatywność, wynikało, że historia nie może 
być procesem o charakterze c y k l i c z n y m .  Schelling polemizował 
z koncepcją M. Mendelssohna, niemieckiego filozofa okresu Oświecenia, 
k tóry zajmował takie stanowisko22. Polemika ta  wiązała się u Schellinga 
z szerszym zakresem spraw.

Zdarzenia, które się w sposób regularny periodycznie powtarzają, 
nie należą do historii. Historia składa się z tego tylko, co zmienne i po
stępujące w czasie. Dla procesu zachodzącego regularnie, w formie perio
dycznych cykli, można podać prawo, wedlług którego on zachodzi, i mo
żna przewidzieć i obliczyć jego dalszy bieg. W historii natomiast — i to 
jest teza zasadnicza — mamy do czynienia z wolnością. Człowiek tworzy 
w historii — a znaczy to, że nie można ani przewidzieć, ani obliczyć te
go nowego, co jest produktem  wolności ludzkiej w procesie dziejowym.

„Człowiek tylko dlatego posiada historię, że to, co uczyni, nie da się 
przewidzieć według żadnej teorii. W tej mierze więc samowola (W il lku r) 
jest boginią historii”23. Historię ludzką Schelling przeciwstawia mecha
nizmowi działającemu w świecie zwierzęcym. Zwierzę nie posiada his
torii, gdyż krąg jego działalności jest zamknięty i nie może ono poza 
ten krąg wykroczyć, człowiek natom iast sam jest twórcą swojej historii 
w tym  sensie, że nie jest ona z góry nakreślona. Zwierzę różni się rów
nież od człowieka pod tym względem, że nie posiada ono tradycji, nie 
buduje na fundamencie pozostawionym przez przeszłe pokolenia. Każda 
zwierzęca jednostka realizuje ideał swego gatunku całkowicie. Natomiast 
człowiek realizuje ideał swego gatunku stopniowo, poprzez niezliczoną 
ilość następujących po sobie pokoleń. Realizacja tego ideału jest syntezą 
wolności i konieczności, to jest nieskończona ilość szczegółowych od
stępstw  daje zgodność przebiegu procesu jako całości.

Jakiż jest ów ideał rodu ludzkiego realizowany w historii? W pra
cach Schellinga z okresu do S ys te m u  idealizm u transcendentalnego  włącz
nie ideałem tym  jest zjednoczenie ludzkości w ramach światowego po
rządku prawnego, gwarantującego realizację wolności człowieka. „Jedy
nym prawdziwym obiektem historii może być tylko stopniowe powsta
wanie kosmopolitycznego ustroju prawnego (w eltburgerliche Verfas-  
sung)...” 24.

Takie rozumienie celu procesu historycznego nawiązuje do historio
zoficznych pomysłów Kanta z Ideen zu einer allgemeinen Geschichte

22 „...die 'Geschichte 'nicht in periodisichen Cirkeln geben kann, wie Mendels
sohn glaubte, sonder.n... sie fortschreitend sein m uss”. Schelling, 5. W. t. 1, s. 467.

23 Tamże, t. 3, s. 589
24 Tamże, s. 591—592.
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in w e ltbu rger licher  A bsich t  (1784), który zgodnie zresztą z ogólną ten
dencją oświeceniową i swoimi liberalnymi poglądami politycznymi wią
zał doskonalenie się gatunku ludzkiego z dziedziną przemian prawno- 
-ustrojowych25. W poglądach Schellinga zachodzi jednak szybka prze
miana, już w W ykładach  o m e todz ie  s tu d iów  akademickich  (1803) Schel
ling odrzucił i skrytykował tak pojmowany icel procesu historycznego 
(nie wspominając zresztą, że sam go podzielał). Punktem  wyjścia tej kry
tyki jest uznanie interpretacji historii jako procesu zmierzającego do re
alizacji powszechnego porządku prawnego za jedną z wersji pragmatycz
nego rozumienia procesu historycznego. Według Schellinga takie ujęcie 
jest nie tyle „kosmopolityczne” (weltburgerlich), ile po prostu mieszczań
skie (burgerlich). K ieruje się ono ograniczonymi interesami mieszczań
stwa, dla którego ideałem jest zapewnienie warunków dla spokojnej ko
munikacji między krajam i, rozwoju rzemiosła i handlu. Zdaniem Schel
linga tak prozaiczne zdroworozsądkowe cele nie mogą być celami historii. 
W okresie filozofii identyczności Schelling zaczyna doszukiwać się celu 
procesu historycznego w innej dziedzinie aniżeli sfera prawno-ustrojowa, 
w dziedzinie religii. Proces historyczny zaczyna pojmować jako historię 
oderwania się człowieka od boga, jego upadku i powrotu do jedności 
z bogiem. Utopię prawno-polityczną zastępuje utopią religijną.

Powyższa interpretacja procesu historycznego związana jest z okreś
loną koncepcją poznania historycznego, a krytyka historiografii prag
matycznej nie jest w trętem  ubocznym. Schelling wyraźnie wyróżnia 
trzy rodzaje uprawiania historii jako wiedzy26. Pierwszym z nich jest 
religijna lub filozoficzna konstrukcja procesu historycznego nazywana 
również absolutnym ujęciem historii. Z tego punktu widzenia historia 
ujmowana jest jako dzieło opatrzności i takie ujęcie Schelling ocenia ja
ko najwyższe. Od tego „absolutnego ujęcia” odróżnia poznanie empi
ryczne, zaliczając tu  zarówno działalność kronikarską sprowadzającą się 
do rejestracji i wykrywania faktów historycznych, jak i tak zwaną lii- 
storię pragmatyczną. Wreszcie trzecim sposobem uprawiania historii, 
który Schelling uznaje za przewyższające znacznie poznanie empirycz
ne i cenione niemal tak wysoko, jak poznanie filozoficzno-religijne, jest 
sztuka historyczna. K rytyka historii pragmatycznej jest dość szczegóło
wo rozbudowana. Empiryczny m ateriał porządkuje pragmatyczna histo
ria z punktu widzenia celów dydaktycznych lub politycznych, a więc 
subiektywnie. Każdy z historyków, posługujących się metodą pragma
tyczną, swój subiektywny punkt widzenia, często zresztą bardzo ogra

25 Por. I. Kant, Zum ewigen Frieden,
26 Schelling, 5. W. t. 5, s. 309—312.
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niczony, przedstawia jako prawdę (historyczną. „Was sie den Geist der 
Zeiten nennen, ist ihr eigner Geist worin die Zeiten sich bespiegeln” — 
powtarza Schelling w ślad za Goethem. Jako przykłady takiego nieupra
wnionego, subiektywnego wartościowania zdarzeń historycznych Schel
ling przytacza wartościowanie z punktu  widzenia ważności rozwoju han
dlu, wynalazków, stałego postępu ludzkości. Historiografia pragmatyczna 
oprócz tego, że odznacza się niedopuszczalnym subiektywizmem, nie jest 
w  stanie, według Schellinga, stworzyć podstawy do zbudowania historii 
powszechnej, gdyż jej punkt widzenia — a w związku z tym  i jej przed
miot — jest zawsze ograniczony. Godny podkreślenia w tej krytyce hi
storiografii pragmatycznej jest chyba fakt, że utożsamia on wyraźnie ów 
subiektywizm w  historiografii pragmatycznej z wartościowaniem w imię 
interesów burżuazji, jej ekspansji i rozwoju. Rzuca to pewne światło na 
sym patie i antypatie społeczne Schellinga z okresu filozofii identycznoś
ci, kiedy to  właśnie kształtują się jego poglądy na poznanie histo
ryczne.

Historiografii subiektywistyczno-pragmatystycznej przeciwstawiony 
jest właściwy i najdoskonalszy (poza filozoficzno-religijnym) sposób trak
towania historii, jakim  jest według Schellinga sztuka historyczna. P raw 
dziwa historia opiera się według Schellinga na syntezie tego, co dane 
i rzeczywiste, z tym, co idealne. Taki stan rzeczy osiągnąć można tylko 
w sztuce. Sztuka historyczna nie oznacza wcale dowolności w traktow a
niu materiału faktycznego — podstawową zasadą pozostaje i tu taj zgod
ność z prawdą. Epiryczne powiązania poszczególnych faktów muszą być 
oddane wiernie i to bez wnoszenia z zewnątrz obcego im punktu widze
nia, jak to czyni historia pragmatyczna. Specyfika natom iast tego ro
dzaju uprawiania historii, jakim  jest sztuka historyczna, polega na tym, 
że przedstawiając bogactwo historycznych okoliczności i faktów, wiążąc 
te fakty w pewien empiryczny łańcuch przyczyn i skutków, historyk 
równocześnie daje do zrozumienia czytelnikowi, że za tym  empirycznym 
powiązaniem ukrywa się jakiś wyższy porządek rzeczy. Historia dopiero 
wtedy osiąga swoje zadanie rozumnego ujęcia dziejów, kiedy empirycz
ne przyczyny, którym i zadowala się rozsądek, są przedstawione jako na
rzędzia i środki pewnej wyższej konieczności27. Filozofia ujm uje to po
wiązanie wydarzeń jako identyczność wolności i konieczności w procesie 
historycznym. Sztuka historyczna polega natomiast na tym, aby nie 
opuszczając pola empirycznych faktów historycznych i ich powiązań,

27 „Erst dann erhalt die Geschichte ihre Vollendung fiir die Vern.unfts wenn 
die empirischen Ursachen, indem ;sie den Verstand befriediigen, ails Werkzeuge 
und Mittel der Erscheinung einer hoheren Notwendigkeit gebraucht werden”. 
Tamże, jw. s. 310.
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przedstawić tę identyczność wolności i konieczności w formie losu. To 
mianowicie, co w świecie idei, którym  zajmuje się filozofia, przedstawia 
się jako działalność opatrzności łączącej wolność człowieka z powszech
ną koniecznością, to w świecie rzeczywistym, której to sfery historia 
nie może zarzucać, prezentuje się jako los — siła niepojęta i obiektj^wna. 
Oczywiście nie chodzi o to, aby historyk stale operował term inem  los, 
lecz aby sam układ przedstawianych obiektywnie faktów narzucał myśl
o działaniu losu w dziejach. Historia nie może być przedstawiana jako 
spokojne i stopniowe narastanie pewnych wartości. Jest ona procesem 
dramatycznym, gdzie indywidualne cele i dążenia bohaterów dramatu 
historycznego nie pokrywają się z obiektywnymi rezultatami. Drobne 
empiryczne przyczyny wywołują często bardzo dalekosiężne i niewspół
mierne skutki i na odwrót — to co wielkie i, wydawałoby się, trwałe, 
zostaje często zmiecione przez potok wydarzeń historycznych, narzuca
jąc myśl o tajemniczym losie rządzącym historią. Ta różnorodność i bo
gactwo materiału historycznego wymaga więc swoistego sposobu ujęcia, 
sposobu zdolnego oddać z całą siłą i pełnią dramatyzm wydarzeń dzie
jowych. Rolę tę może wypełnić tylko sztuka historyczna będąca właści
wie czymś pośrednim pomiędzy nauką i sztuką.

Jak  już uprzednio wskazywaliśmy, Schelling uważał, że nie może 
istnieć żadna teoria procesu historycznego, to jest, że proces historyczny 
nie może być ujęty w  formie racjonalnego systemu wiedzy. Powoływał 
się Schelling na to, że w historii działają wolne jednostki i że wobec 
tego rezultaty ich działań nie dają isię racjonalnie przewidzieć. Nawet 
wówczas, gdy analizując przeszłość staramy się wyjaśnić empiryczne po
wiązania poszczególnych faktów historycznych, to właściwie pozostaje
my na powierzchni procesu historycznego i nie jesteśmy w stanie pojąć 
głęboko ukrytego sensu wydarzeń. Pojęcie losu wskazuje więc tę nie 
poddającą się dalszemu racjonalnemu wyjaśnieniu sferę historii, sferę 
przy tym najważniejszą i decydującą o jej przebiegu. Jednostki i wy
darzenia historyczne są bowiem tylko narzędziami wypełniającymi nie
świadomie jakieś wyższe i niepojęte dla nich cele wyznaczone im przez 
los. Owej rządzącej historią siły nie można zrozumieć, można ją tylko 
odczuć i temu odczuciu dać wyraz w dziele napisanym zgodnie z regu
łami sztuki historycznej. Najbliższe przy tym  sztuce historycznej są 
takie formy twórczości literackiej, jak epos czy tragedia. To estetyzujące 
ujęcie poznania historycznego, tak charakterystyczne dla myśli rom an
tycznej, jest wyrazem ogólnej tendencji romantyzmu do zacierania gra
nic pomiędzy nauką i sztuką. Tak samo jak w dziedzinie ogólnej teorii 
poznania Schelling wysuwa na czoło ogląd intelektualny, będący właś
ciwie analogią artystycznej wyobraźni twórczej, tak samo w dziedzinie

5 Archiwum  historii f ilozo fii i m yśli społecznej
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teorii poznania historycznego konstruuje — per analogiam  z formami 
twórczości literackiej — sztukę historyczną jako specyficzny dla historii 
rodzaj poznania. Pojęcie losu otwierało drogę do irracjonalizacji proce
su historycznego, a sztuka historyczna spełniała tę samą rolę w dziedzi
nie form poznania historycznego. Przedstawiona tu koncepcja sztuki hi
storycznej i losu została sformułowana przez Schellinga w okresie filo
zofii identyczności, kiedy to zrezygnował on z aktywnego oddziaływania 
na przebieg procesu historycznego, z prób kształtowania go zgodnie 
z racjonalnymi wymogami wolnej jednostki ludzkiej. Odrzuciwszy ideał 
prawno-politycznego porządku świata jako celu rozwoju historii, Schel
ling pozbawił się narzędzia, przy pomocy którego uprzednio próbował 
wyjaśnić sens żywiołowego charakteru przebiegu procesów historycz
nych, racjonalny sens jednostkowych działań, których rezultaty histo
ryczne są różne od subiektywnych, indywidualnych celów i dążeń. W hi
storiozofii okresu filozofii identyczności, kiedy Schelling uznaje zjedno
czenie człowieka z absolutem za cel najwyższy i kiedy cel ten właściwie 
może być osiągany przez jednostki niezależnie od przebiegu procesu hi
storycznego i poza historią, nie m a właściwie punktu odniesienia, ze 
względu na który analiza samego procesu historycznego mogłaby w y
jaśniać sens poszczególnych wydarzeń historycznych.

WOLNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ W HISTORII

W historii, zdaniem Schellinga, realizuje się jedność wolności i ko
nieczności. Twierdzenie to uznawane jest w całym analizowanym tu 
okresie jego twórczości. Mimo to treść, jaką wkładał w tę tezę, ulegała 
dość zasadniczej zmianie. Rola wolności, początkowo dominująca w schel- 
lingiańskiej koncepcji, stopniowo maleje zbliżając się do zera, natomiast 
funkcja konieczności wzrasta do tego stopnia, że właściwie dla wolności 
nic- ma już miejsca. Tak mniej więcej schematycznie przedstawić można 
ewolucję m yśli Schellinga w  omawianym okresie28. Ulegają w związku 
z tym zmianie i treści wkładane w oba pojęcia.

Pierwsze prace Schellinga odznaczają się patosem wolności charakte
rystycznym dla W issenschaftslehre  Fichtego, do którego Schelling na
wiązuje.

„Pierwszą ideą — pisze Schelling — jest naturalnie wyobrażenie
o mnie samym jako o absolutnie wolnej istocie” 29. Istotę człowieka, czyli 
jaźni, stanowi wolność. Człowiek jednak nie jest czymś jednolitym, nie-

28 Por. E; von Hartmann, Schellings philosophisches System, Leipzig 1897, 
s. 204—205.

29 Schelling, Das Systemprogramm, jw. s. 65.
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zróżnicowanym, ale stanowi jak gdyby istotę dwuwarstwową składającą 
się z jaźni absolutnej oraz jaźni transcendentalnej, czyli empirycznej. To 
rozróżnienie „ja” absolutnego od „ja” empirycznego jest istotnym skład
nikiem antropologii młodego Schellinga. Jest ono próbą przeniesienia 
problemu stosunku człowieka do boga-absolutu z płaszczyzny transcen
dencji na płaszczyznę immanencji. Wszelkie zasady postępowania mo
ralnego nie są więc czymś narzuconym przez autorytet zewnętrzny 
w stosunku do człowieka, lecz są wyrazem jego autonomii moralnej. Czło
wiek realizując w sposób absolutny swoją wolność utożsamia się z abso
lutem. Wprawdzie takie zespolenie z absolutem jest stanem  wyjątkowym 
i występuje tylko w akcie intelektualnego oglądu u  osób, które posiadają 
ku temu pewne specjalne predyspozycje, ale jest ono równocześnie ide
ałem moralnym regulującym postępowanie empirycznej jednostki. Ce
lem dążeń moralnych jednostki jest absolutna autodeterminacja, wolność 
rozumiana jako samookreślenie. Tak rozumiana wolność nie ma nic 
wspólnego z samowolą, z zupełną dowolnością postępowania, lecz ozna
cza wolność normowaną immanentnie, mocą prawa moralnego utożsa
mionego z własną istotą człowieka. Oznacza to przekształcenie praw 
wolności w prawa przyrody i odwrotnie — praw przyrody w prawa 
wolności. Człowiek przezwycięża w ten sposób w akcie wolności jako 
autodeterminacji moralnej swój dualizm, wznosi się do zjednoczenia 
z absolutem. Koncepcja ta pociąga za sobą daleko idące konsekwencje 
w dziedzinie historiozofii. Schelling zdawał 'bowiem sobie doskonale 
sprawę, że przyjęcie koncepcji boga transcendentnego i świata jako re
zultatu jego działalności musi prowadzić do uznania tego świata za rze
czywistość zakończoną i nie podlegającą przekształceniu ze strony akty
wności ludzkiej. Inaczej bowiem wypadałoby uznać, że cziłowiek jest 
zdolny poprawiać lub wykańczać dzieło boskie. Z poszukiwania uzasad
nień dla aktywności ludzkiej, przekształcającej świat zgodnie z imma- 
nentną tendencją rozwojową samej rzeczywistości rodzi się koncepcja 
boga-absolutu immanentnego, realizującego się przez rozwój świata. Bóg 
więc według niego nie jest czymś co i s t n i e j e  w stanie już gotowym, 
ale czymś co dopiero się s t a  j e, co jest realizowane przez rozwój ludz
kości30. Zdaniem autora S ys te m u  idealizm u transcendentalnego  tylko 
tego rodzaju koncepcja boga pozostawia miejsce na wolność ludzką i mo
żliwości aktywnego kształtowania świata. Jeżeli bowiem świat będący 
objawieniem, manifestacją boga, nie jest jeszcze rzeczywistością 'zakoń
czoną, jeżeli sam bóg realizuje się również dopiero poprzez historię ludz
kości i nie ma go poza tą historią, to działalność ludzka może być dzia
łalnością w ramach tej realizacji boga, a człowiek ma szanse urzeczy-

30 Schelling, S. W.  t. 3, s. 603.
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wistnieinia swoich zamierzeń31. Z drugiej strony Schelling, wysuwając 
jako cel procesu historycznego ustanowienie uniwersalnego porządku 
prawnego i uznając równocześnie wolność postępowania jednostek, po
trzebował w swej konstrukcji historiozoficznej jakiejś gwarancji, że wol
ne indywidualne działania ludzkie będą realizowały ów ideał uniwersal
nego porządku prawnego. Rolę takiego właśnie gwaranta kierunku i jed
ności procesu historycznego spełnia we wczesnej historiozofii Schellinga 
immanentny bóg-absolut.

Problem wolności w historiozofii Schellinga obok tego metafizyczne
go aspektu posiada również i aspekty inne, związane ze społecznym cha
rakterem  egzystencji ludzkiej. Już od najwcześniejszych prac można 
u młodego Schellinga dostrzec tendencję do wiązania problemu wolności 
jednostki z zagadnieniem ograniczeń tej wolności wynikających z faktu 
istnienia innych ludzi. Schelling doskonale sobie zdawał sprawę z tego, 
że człowiek je s t istotą społeczną, że indywidualność kształtuje się 
w toku oddziaływania na nią innych ludzi, a istnienie społeczności 
jest warunkiem  wolności indywidualnej. Nie m a w jego' pismach fi
lozoficznych ani śladu koncepcji jakiegoś stanu przedspołecznego, ani 
też koncepcji powstania społeczeństwa na drodze umowy społecz
nej — wątków tak charakterystycznych dla m yśli oświeceniowej. 
Społeczeństwo jest przyjęte jako da tu m  nie podlegające żadnemu uza
sadnieniu. Bez społeczeństwa nie ma warunków dla realizacji wolności 
ludzkiej. Wolność bowiem jest wolnością określoną, wolnością mającą 
określoną sferę działania. Sfera ta jest wyznaczona przez działanie in
nych ludzi obdarzonych również wolnością. Wola i konkretna wolność 
zakładają różnego rodzaju ograniczenia, których część zawarta jest w spo
łecznej istocie człowieka. Można wydzielić cztery typy ograniczeń leżą
cych według Schellinga u podstaw realizacji wolności empirycznej: 1) 
ograniczenia związane z pobudzeniami przyrody z zewnątrz, 2) ograni
czenia związane z działaniem innych ludzi, w  szczególności z historycz
ną sytuacją jednostki, 3) ograniczenia wynikające z różnorodności talen
tów i charakterów  ludzkich, 4) ograniczenia 'związane z samym charak
terem  działania, wszelkie działanie bowiem ogranicza inne możliwości 
działania tak, że Schelling może stwierdzić, że „jednostka staje się tym 
mniej wolną, im więcej działa”32. W rezultacie tej analizy ograniczeń mo

31 Analogiczną koncepcję do wyłożonej wyżej głosił Fryderyk Schlegel, który 
pisał: „...Nur wenn die Welt ais werdend gedacht wird, ais in .steigender Ent
wicklung sich ihrer Vollendung nahernd, ist idie Freiheit m&glich. Ware die Welt 
vollendet, so konnte auch in ihr nichts mehr verandert, gewirkt und hervorgeb- 
racht werden, und die Freiheit ware unmoglich” F. Schlegel, Pliilosophische Vor- 
lesungen aus den Jahren 1804 bis 1806, Bonn 1836, t. 2, s. 201.

32 Schelling, S. W, t. 3, s. 549.
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żna dojść do wniosku, że wolność człowieka nie jest 'bynajmniej wol
nością wyboru różnych możliwości działania. Istnieje zawsze tylko jed
na droga, którą powinna kroczyć jednostka. To jednak, czy pójdzie tą 
drogą, czy też powstrzyma .się od działania, jest kwestią wyboru, za któ
ry ponosi odpowiedzialność, i na tym  właściwie polega jej wolność33.

Problem wolności jest rozpatrywany przez Schellinga również ze 
względu na stosunek jednostki do instytucji społecznych, w szczególnoś
ci do państwa. I w tej dziedzinie można zauważyć ewolucję od koncepcji 
wyraźnie jeszcze oświeceniowej, koncepcji państwa jako konstrukcji, 
jako tworu zewnętrznego wobec jednostki, do romantycznej koncepcji 
państwa jako organizmu. Wczesne prace Schellinga, takie jak N ow a d e
dukcja praw a  n atury  (1796) czy S y s te m  idealizm u transcendentalnego  
(1800) traktują państwo na wzór tych myślicieli oświeceniowych, dla któ
rych, jak to formułował Schlózer, niemiecki oświeceniowy teoretyk pra
wa, państwo jest „pewnego rodzaju wynalazkiem, ludzie tworzą je dla 
swego dobra, tak samo jak kasy ogniotrwałe. Najbardziej instruktywnym  
sposobem ujmowania teorii państwa jest więc traktowanie państwa ja
ko sztucznej, złożonej m a s z y n y  służącej do określonego celu”34. 
Schelling głosi też w najwcześniejszym okresie pełną autonomię jednost
ki wobec państwa. Skrajny indywidualizm znajduje wyraz w koncepcji 
autonomicznie samookreślającej się jednostki, która realizuje się w pełni 
poza państwem — teza, której kontekstem  historycznym jest rzeczy
wistość niemieckich drobnych, absolutystyeznyeh państewek. ,,Musimy 
wyjść poza państwo — pisał Schelling — Każde państwo musi traktować 
wolne jednostki jako mechaniczny zestaw trybów, a tego czynić nie po
winno. Musi więc przestać istnieć”35.

Ten indywidualizm Schellinga przenika całą jego wczesną koncepcję 
prawno-państwową, choć w wersji mniej radykalnej niż w pierwszym 
systemie. Państwo i prawo powstają jako wyraz woli powszechnej, któ
ra ogranicza empiryczną wolę konkretnych jednostek w taki sposób, aby 
zagwarantować możliwość własnej realizacji i zapobiec konfliktom wy

33 Por. H. Zeltner, Schelling, Stuttgart 1954, s. 264.
34 W ten sposób definiował pańsitwo Schlozer w swej pracy Allgemeines Staats- 

recht, wyd. 1793, cyt. wg P. Kluckhohn, Personlichkieit und Gemeinsehaft 
Halle/Salle 1925, s. 27.

35 Schelling, Das Systemprogramm, cyt. wg Zeltner s. 65. Na uwagę zasłu
guje również analogiczna tendencja u Fichtego, który pisał „Der Staat geht, eben- 
so wie alle menschlichen Institute, die blosse Mittel sind>, auf seine eigene Ver- 
nichtumg aiu;s: es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung iiberflussig zu 
machen [...] es ist sicher, dass auf der -a priori vorgezeichneten Laufbahn des Men- 
schengeschlechts ein solcher Punkt liegt, wo alle Staatsyerbinjduingen uberflussig 
sein werden”: J. G. Ffichte, Uber den Gelehrten Berlin 1956, s. 53.
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nikającym z tego, że wszystkie jednostki są równie wolne. Państwo i p ra
wo są jednak w tej wczesnej koncepcji 'ujmowane jako wtórne w sto
sunku do jednostek. „Powszechna wola jest uwarunkowana przez wolę 
indywidualną, a nie wola indywidualna przez wolę powszechną”36. Ta 
nominalistyczna koncepcja państwa wyklucza uznanie swoistości po- 
nadindywidualnych instytucji społecznych, takich jak państwo czy na
ród. Rozpatrując możliwość zaistnienia sytuacji konfliktowej między 
wolnością -indywidualną a wolą powszechną, wyrażającą się w państwie, 
Schelling rozstrzyga tego rodzaju konflikt na rzecz zagrożonej wolności 
jednostki. „Wszystko, nawet wo-la powszechna ugina się przed wolnością 
jednostki, kiedy działa ona w imię ocalenia samej siebie. Wola powszech
na nie istnieje, kiedy chodzi o ratowanie wolności”37. Wyznawana w tym 
okresie zasada absolutnego indywidualizmu konkretyzuje się w dedukcji 
pierwotnych praw przysługujących jednostce, w  rezultacie której Schel
ling dochodzi do uznania w o l n o ś c i ,  r ó w n o ś c i  i w ł a s n o ś c i  jako 
nieodłącznych atrybutów jednostki ludzkiej.

W S y s te m ie  transcendentalnego idealizm u  nawiązując do Kanta 
i Fichtego Schelling przywiązuje już o wiele większą wagę do państwa 
jako warunku wolności, kreśli pozytywny ideał państwa i prawa, w któ
rego ramach ma się zrealizować wolność jednostki. Punktem  wyjścia 
dla konstrukcji ideału prawno-państwowego jest stwierdzenie możliwości 
czy nawet nieuchronności konfliktu między poszczególnymi jednostka
mi. Wolności jednostki zagraża mianowicie egoizm innych jednostek. 
Schelling w  ślad za tradycją kantowską ujm uje bowiem człowieka ja
ko istotę obdarzoną nie tylko świadomością i autonomią woli, ale nale
żącą również do sfery przyrody. Nakazowi moralnemu czystej autode- 
term inacji przeciwstawia się w człowieku popęd przyrodniczy, dążenie 
do szczęśliwości, własnej korzyści, samowoli, popędy podlegające pra
wom przyrodniczym. Ponieważ prawo moralne powinno być zrealizowa
ne bezwzględnie, wszelkie przeszkody stojące na drodze do jego reali
zacji muszą być usunięte. Egoistyczne dążenia występujące w postaci 
popędów przyrodniczych muszą więc być zahamowane przy użyciu prze
mocy. Przemoc ta bynajm niej nie narusza wolności, będącej wyrazem 
duchowej istoty człowieka, gdyż skierowana jest przeciw egoistycznym 
popędom należącym do sfery przyrody. Przemoc tę realizuje ustrój praw
ny stanowiący jak gdyby przedłużenie przyrody, ,,drugą natu rę”, jak się 
wyraża Schelling. Ustrój ten działa z taką samą mocą, jak działają pra
wa przyrodnicze. Tak samo jak w przyrodzie określona przyczyna wy
wołuje z żelazną koniecznością określony skutek, tak w sferze prawnej _

36 Schelldng, S. W. t. 1, s. 253.
37 Tamże, s. 276.
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naruszenie cudzej wolności ze strony egoistycznego popędu wywołuje 
natychmiastowy sprzeciw ze strony ustroju prawnego. Ustrój prawny 
działa ze skutecznością maszyny, przygotowanej do reakcji na określone 
bodźce. Jeżeli tylko zachodzi wypadek wymagający interwencji ze stro
ny tej maszyny, działa ona ślepo i bezwzględnie abstrahując od specy
fiki indywiduów. Tak pojęty ustrój państwowy jest więc koniecznym 
warunkiem wolności ludzkiej. Wyłożona tu koncepcja państwa nie wy
kracza w zasadzie poza oświeceniowe koncepcje państwa jako narzędzia 
regulacji stosunków międzyludzkich i typowo oświeceniowe łączenie wol
ności z równością wobec prawa. Uznanie konieczności państwa jako wa
runku realizacji wolności prowadzi w  S ys te m ie  transcendentalnego ide
alizmu  do refleksji nad strukturą władzy państwowej. Nie zadowala 
Schellinga koncepcja podziału władz w państwie ze względu na to, że 
siła, a więc i przewaga, zawsze znajdować się będzie po stronie władzy 
wykonawczej, ze względu na konieczność zewnętrznej obrony państwa. 
Tak więc równowaga, leżąca u podstaw teorii podziału władz, w warun
kach zagrożenia zewnętrznego jest nie do zrealizowania. Również pro
pozycja wprowadzenia czwartej władzy — „eforatu” proponowanego 
przez Fichtego — nic nie jest w stanie zmienić, gdyż jeżeli obdarzymy 
tę władzę siłą, to wstąpi ona na miejsce władzy wykonawczej, jeżeli zaś 
będzie pozbawiona siły, to  zależna będzie od przypadkowego układu sił. 
Jedynym wyjściem z tej sytuacji wydaje się Schellingowi organizacja 
prawna wychodząca poza pojedyncze państwa.

Sytuacja będąca rezultatem  rewolucji francuskiej i wojen napoleoń
skich niewątpliwie znalazła swoje odbicie w powyższych rozważaniach 
Schellinga. Brak stabilności ustrojowo-prawnej małych państewek nie
mieckich, a także brak warunków realizacji wolności w systemie rzą
dów absolutystyeznych zwracał myśl Schellinga w kierunku Francji. 
Wydaje się zasadne uznanie ideału światowej federacji państw w poglą
dach młodego Schellinga, za akces do ideologii rewolucji francuskiej, 
w której doszukiwał się możliwości przezwyciężenia rujnującego Niem
cy partykularyzm u drobnych państewek absolutystycznych i stworzenia 
warunków realizacji ideałów wolności i równości.

Tego rodzaju światowa federacja państw gwarantować miała porzą
dek prawny w każdym z państw. Trzy warunki muszą być przy tym 
spełnione: po pierwsze, zasady prawdziwego porządku prawnego reali
zującego prawa jednostki do autonomii woli muszą -być powszechnie 
przyjęte, po drugie, wszystkie państwa należące do tej wspólnoty praw 
nej narodów podporządkować się muszą wspólnym prawom i wreszcie, 
po trzecie, dla skuteczności działania tego „państwa państw” musi ist
nieć „areopag narodów” rozpatrujący spory pomiędzy poszczególnymi



72 Aleksander Orłowski

narodami. Areopag ten musi być obdarzony oprócz władzy sądowniczej 
również siłą władzy wykonawczej, której mógłby użyć przeciw rebelii 
ze strony pojedynczego państwa naruszającego wolę całości38. Tę jedy
ną możliwą drogę prowadzącą do stworzenia warunków pełnej realiza
cji wolności człowieka wytycza sam rozwój historii, która udoskonalając 
stale systemy prawa i państwa zmierza do stworzenia uniwersalnej 
wspólnoty państw całego świata. Odbywa się ten  proces przez połącze
nie samowoli, to znaczy jednostkowych wolnych działań i prawidłowości, 
wolności i konieczności, których stosunek wzajemny stanowi centralny 
problem filozofii historii. Historia jest historią działającego w sposób 
wolny gatunku ludzkiego. Każda jednostka działa w sposób wolny, to 
znaczy dąży świadomie do realizacji własnego, indywidualnego celu, ale 
rezultaty tych indywidualnych -działań wykraczają poza indywidualne 
zamierzenia działających. Antycypując heglowską koncepcję „chytrości 
rozumu” Schelling stwierdza, że „świadomej, to jest w sposób wolny 
określonej działalności... przeciwstawia sdę działalność nieświadoma, 
dzięki której, nie bacząc na brak jakichkolwiek ograniczeń w zewnętrz
nym wyrażeniu wolności, powstaje w sposób zupełnie mimowolny i na
wet, być może, wbrew woli działającego, coś, czego on sam nigdy z wła
snej woli nie byłby w  stanie urzeczywistnić”39. Tak więc w procesie 
historycznym z w o l n o ś c i ą ,  rozumianą jako świadomość celu dzia
łania i jako zgodność rezultatów z tym  celem, łączy się działalność nie
świadoma, to  jest realizacja k o n i e c z n o ś c i ,  w wyniku której dzia
łanie człowieka prowadzi do rezultatów  wykraczających daleko -p-oza jego 
indywidualne dążenia i plany. Konieczność ta nie jest czymś transcen
dentnym w stosunku do działających jednostek, jest ona immanen.tnie 
włączana w ich działanie. Co więcej, bez wolnych działań jednostek nie 
byłoby i tej konieczności. Absolut-bóg bowiem ,,objawia... się tylko sto
pniowo przez grę naszej wolności, tak że bez tej wolności nie byłoby 
i jego”40. Historię można według Schellinga porównać do sztuki tea tra l
nej, k tórej aktorzy są równocześnie jej autorami. Mimo że jest to sztu
ka improwizowana, nie zatraca ona jednak swego sensu i tworzy zam
kniętą całość dzięki temu, że wszystkim i aktoram i kieruje ta sama we
wnętrzna siła zwracająca ich energię ku jednemu i tem u samemu ce
lowi. Tylko dzięki tej „harmonii iz góry ustanowionej” możliwa jest re
alizacja celu historii. Zdaniem Schellinga więc nie m a racji ani fatalizm, 
który ca|łą historię ludzkości ujm uje jako z góry zdeterminowaną przez

35 Por. A. Hollerbach, Der Rechtsgedanke bei Schelling, Frankfurt a. Main 
1957, s. 129.

39 Schelling, 5. W. t. 3, s. 594.
40 Tamże, s. 602.
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ślepe przeznaczenie, ani system irreligid, czyli ateizmu, k tóry  ujmuje ją 
jako grę przypadków, pozbawioną prawa i -konieczności. Racja jest po 
stronie systemu 'opatrzności, k tóry ujm uje historię jako połączenie wol
ności i konieczności, jako syntezę wolnego działania jednostek z reali
zacją planu historii wykraczającego poza dążenia indywidualne.

Jest rzeczą zastanawiającą, jak w ramach takiej koncepcji historii 
można jeszcze było uważać, że jest ona sferą, w  której ludzie działają 
w sposób wolny. Jeżeli bowiem stwierdza się, że na mocy harmonii 
z góry ustanowionej działania ludzkie realizują cel procesu historyczne
go, że.są to przy tym działania nieświadome i podporządkowane koniecz
ności, to zupełnie niejasne jest, co właściwie w tych działaniach pozo
staje zdeterminowane przez wolność. Z wykładu Schellinga wynika, że 
ludzie są wolni, kiedy realizują swoje indywidualne, jednostkowe zamia
ry, natom iast są podporządkowani konieczności, kiedy t w o r z ą  h i s t o 
r i ę  realizując ideał uniwersalnego ustroju prawnego. Ponieważ jednak 
te same działania służą realizacji zarówno indywidualnych celów, jak 
i celów historii, pozostaje nadal 'niewyjaśniony problem styku czy też 
syntezy wolności i konieczności w działaniu jednostkowym. W ogóle 
pojęcie konieczności historycznej u  Schellinga nie jest jednoznaczne. 
Raz oznacza ono pewien kierunek i cel procesu historycznego, który 
określa same działania indywidualne, a wolność w odniesieniu do tego 
kierunku i celu oznacza możliwości zaistnienia odstępstw od niego w po
szczególnych przypadkach. Innym znów razem mówiąc o konieczności 
ma się na myśli to, że r e z u l t a t y  działań ludzkich wplecione są w nie
zależne od jednostek, zewnętrzne wobec nich prawidłowości obiektyw
nego świata i w  związku z tym  podlegają tak samo jak ten świat rzą
dzącym w nim koniecznościom. Wolność przy takim  rozumieniu koniecz
ności jest wolnością w zakresie intencji, motywacji, wyboru celów dzia
łania, ale oznacza zarazem podporządkowanie rezultatów  działania zew
nętrznej konieczności. Schelling sam nie przeprowadza tego rozróżnienia 
i nie poddaje szczegółowszej analizie problemu stosunku wolności i ko
nieczności w  indywidualnym działaniu. Trudności powstające tu taj sta
ra się znów rozwiązać przez analogię do dziedziny sztuki. Twórczość 
artysty, zdaniem Schellinga, może służyć za model stosunku wolności 
i konieczności w działaniu indywidualnym. W akcie twórczości artysty
cznej mamy bowiem do czynienia z harm onijnym  połączeniem wolności 
i konieczności, świadomej i nieświadomej działalności. Dzieło sztuki jest 
obiektywizacją dwu sprzecznych sił działających w artyście, siły jego 
g e n i u s z u ,  która jest odpowiednikiem losu w historii, i siły .rozumnej 
wolności. Geniusz jest siłą irracjonalną, nie poddającą się teoretycznemu 
ujęciu, siłą, która zmusza artystę do tworzenia, budzi w nim entuzjazm
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i dążność do twórczości wykraczającej poza jego świadome cele i zamie
rzenia. Siła wolności natomiast wyraża się w procesie twórczości artys
tycznej, w technicznych umiejętnościach. Umiejętności te stanowią świa
domy i celowy element aktu twórczości, można je przekazywać innym 
drogą nauczania, udoskonalać je. Dzieło sztuki zawiera więc w sobie 
obok elementu racjonalnej techniki artystycznej to, co Schelling nazywa 
p o e z j ą  sztuki, a co jest rezultatem  irracjonalnego, instynktownego 
składnika twórczości artystycznej zwanego g e n i u s z e m .  W związku 
z tym treść dzieła sztuki nigdy nie może bez reszty być ujęta rozumowo.

Ponieważ w twórczości artystycznej realizuje się aktualnie harmonia 
wolności i konieczności, będąca ideałem, do którego zdąża proces histo
ryczny, możemy zdać sobie obecnie sprawę z tego, jaki jest charakter 
syntezy realizującej się w historii. Historia jaiko synteza wolności i ko
nieczności w ujęciu Schellinga jest syntezą sił irracjonalnych, znajdują
cych swój wyraz w konieczności historycznej z siłami racjonalnymi re 
prezentowanymi przez wolność jednostek. Przy tym  okazuje się, że de
cydującą rolę w historii odgrywa ów irracjonalny żywioł historyczny, 
w stosunku do którego jednostka i jej rozum stanowią tylko m ateriał 
techniczny, narzędzie realizacji celów absolutu.

Powyższa analiza pozwala w sposób zasadny skonstatować n i e s p ó j- 
n o ś ć  tej koncepcji historiozofii, k tórej wykład zawiera S y s te m  idea
lizm u transcendentalnego. Z jednej bowiem strony Schelling widzi drogę 
do zapewnienia warunków dla rozwoju wolności w  racjonalizacji sto
sunków ustrojowo-prawnyoh, a za cel procesu historycznego uznaje świa
tową federację państw rządzoną przez rozumnie ustanowione normy pra
wne. Z drugiej natomiast strony cel ten  wyznacza i realizuje w proce
sie historycznym siła irracjonalna, mająca swoje źródła w irracjonalnym 
absolucie i działająca wobec jednostek z mocą zewnętrznej wobec nich 
konieczności. Racjonalne i wolne działania jednostek nie są wobec tego 
zasadniczym czynnikiem przemian historycznych, lecz raczej narzędziem 
irracjonalnego absolutu. Mimo tej zasadniczej sprzeczności wydaje się, 
że intencją Schellinga w tym okresie twórczości było jednak zachowa
nie jakiejś, chociaż ograniczonej, sfery dla wolnych i racjonalnych dzia
łań ludzkich jako składowej części procesu historycznego.

Okres filozofii identyczności przyniósł w całym  omawianym tu kom
pleksie problemów zmiany dość radykalne. Koncepcja państwa-narzędzia 
celów indywidualnych zostaje zarzucona na rzecz koncepcji państwa-or- 
ganizmu, koncepcję autonomicznej jednostki moralnej zastępuje koncep
cja jednostki realizującej się w sferze religijnej, próby odnalezienia dia- 
lektyki działań jednostkowych w historii ustępują miejsca negacji aktyw
ności indywidualnej. Idzie to w parze z pogłębieniem irracjonalizacji za
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równo ujmowania jednostki, jak i rzeczywistości społecznej. Konflikty 
dostrzegane przedtem  w rzeczywistości historycznej zostają bądź prze
niesione do w nętrza jednostki, bądź też transponowane do sfery absolu
tu, gdzie toczy się swoista dialektyka wolności i konieczności.

Oznacza to w konsekwencji zmianę postawy wobec zastanej, danej 
rzeczywistości społecznej, wobec wjłasnej epoki — przejście od aktywiz- 
mu wyrastającego ze świadomości konfliktu między ideałem jednostki 
wolnej a istniejącą sytuacją historyczną do kwietyzmu, kontemplacji 
i negacji wolności indywidualnej jako wartości naczelnej. Tego typu 
krańcowe postawy dają się odnaleźć u innych przedstawicieli wczesne
go romantyzmu niemieckiego i są wyrazem ogólniejszych sprzeczności 
tkwiących w romantycznej koncepcji jednostki i wolności.

Schelling przestaje traktować państwo jaiko ,,zło konieczne” i środek 
do zapewnienia realizacji wartości indywidualnych, w szczególności wol
ności, a zaczyna widzieć w państwie wartość swoistą i ponadindywidual- 
ną, traktować je jako realizację i syntezę wartości intelektualnych, este
tycznych i religijnych. Poważny wpływ wywarł na niego w  tej dzie
dzinie niewątpliwie Hegel41, z którym  współpraca pomogła Schellingowi 
w zrozumieniu swoistości ponadindywidualnych struk tur życia społecz
nego i przezwyciężeniu skrajnie indywidualistycznego stanowiska jego 
wczesnych prac.

Krytyka koncepcji prawno-naturalnych przeprowadzona przez Hegla 
w Uber die w issenschajt liche Behandlungsart des N aturrechts  na stroni
cach wydawanego wspólnie z Schellingiem ,,Kritisches Journal der Phi
losophie” wpłynęła wprawdzie na zmianę spojrzenia Schellinga na ży
cie społeczne, ale nie oznaczała akceptacji heglowskich rozwiązań42. 
Schelling w odróżnienia od Hegla nie podejmuje w tym okresie żadnej 
próby .stworzenia całościowej koncepcji filozofii społecznej. Wiąże się 
to niewątpliwie z dość radykalną zmianą jego koncepcji wolności i dróg 
jej realizacji.

41 Por. A. Hollerbach, jw. s. 169—173,
4- Zauważmy tu na marginesie, że w ogóle dziedzina filozofii społecznej nie 

była mocną stroną Schellinga. Świadczy o tym chociażby tak paradoksalny fakt, 
że parę lat po sformułowaniu w swojej filozofii przyrody pojęcia organizmu i po
stulatu onganicystycznego ujmowania zjawisk przyrodniczych, Schelling nie sto
sował tego pojęcia i tej metody w dziedzinie filozofii społecznej i rozpatrywał 
jeszcze w Systemie idealizmu transcendentalnego państwo jako mechanizm. Inni 
natomiast romantycy, jak np. Novalis czy Schleiermacher natychmiast przenieśli 
pojęcie organizmu z filozofii przyrody w  dziedzinę filozofii społecznej. Sichelling 
stosował wprawdzie w  okresie filozofii 'identyczności pojęcie organizmu dla cha
rakterystyki państwa idealnego, ale jedynie jako narzędzie krytyki współczesności, 
do której to  sprawy jeszcze wrócimy.
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Pojęcie wolności w okresie filozofii identyczności uległo bowiem bar
dzo poważnemu przewartościowaniu. Jeśli —- jak widzieliśmy — w naj
wcześniejszej filozofii Schellinga ma miejsce absolutyzacja wolności jed
nostki, jeśli w S y s te m ie  idealizm u transcendentalnego  wprowadza się 
wprawdzie cały system ograniczeń wolności, ale wolne, racjonalne dzia
łania są nadal „współautorem” dram atu  historii, to obecnie w okresie fi
lozofii identyczności wolność jednostki okazuje się czymś w gruncie rze
czy pozornym, iluzorycznym poczuciem wynikającym  z niewłaściwego, 
skończonego punktu widzenia. Jednostkę należy rozpatrywać z punktu 
widzenia absolutu jako identyczność wolności i konieczności i w tym 
odniesieniu działania ludzkie nie są ani wolne, ani konieczne. Nie są one 
wolne, gdyż to nie ja działam w moim ciele i nie j/a Wywołuję zmiany 
w mojej duszy, lecz działa we mnie powszechna substancja. Nie są one 
również i konieczne, jeżeli przez konieczność rozumieć determ inację z ze
wnątrz, ponieważ to substancja działa przez nas, a substancja jest abso
lutnie i koniecznie określona przez samą siebie, a nie przez coś zewnętrz
nego. Jest ona wolna w swojej konieczności, a zatem i działający ludzie 
nie są podporządkowani żadnej zewnętrznej determ inacji. W tym  uję
ciu jednostka przekształca się w  narzędzie substancji i mimo że Schel
ling nadal mówi o identyczności wolności i konieczności w absolucie, 
z wolności jednostki, tak jak ona byjła rozumiana we wcześniejszych 
etapach myśli filozofa, nic właściwie nie pozostało. Wolność rozumiana 
jako autonomia woli, jako samookreślenie, zostaje odrzucona. Z tak ro
zumianą wolnością indywidualną łączy slię, zdaniem Schellinga, zło, 
grzech, kara i wina. Prawdziwa moralność polega natom iast na „bogu- 
podobnym usposobieniu”. Na miejsce działania, zmierzającego do zapew
nienia wolności w rzeczywistości społecznej, wstępuje religijne usposo
bienie (Gesinnung), intencjonalny stosunek jednostki do boga. Prawdzi
wą cnotą jest obecnie dla Schellinga podporządkowanie się „boskiej ko
nieczności”. Cnotliwym może się człowiek więc stać tylko za pośrednict
wem religii. Prawdziwa cnota nie ma nic wspólnego z wolnością wyboru 
moralnego czy też podporządkowaniem się imperatywowi kategoryczne
mu. Cnota religijna oznacza bowiem akceptację tego, co prawe, bez aktu 
racjonalnego wyboru i podporządkowywania się nakazom obowiązku. 
Człowiek działający zgodnie z sumieniem, z usposobieniem moralnym 
postępuje m oralnie dlatego, że n i e  m o ż e  inaczej postępować, a nie 
dlatego, że w ybrał takie postępowanie kierując się nakazem obowiązku. 
Moralność nie jest więc zasługą ani dziełem indywidualnej wolności. 
Człowiek kierując się usposobieniem religijnym  działa w sposób prawy 
na mocy wewnętrznej konieczności, na mocy swojej własnej natury, znaj
dującej wy!raz w irracjonalnym  sumiieniu czy też w  usposobieniu reli-
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gijnym. Jest to możliwe dzięki zjednoczeniu człowieka z bogiem, a oder
wanie się od boga prowadzi do zła. Zło ujm uje 'Schelling, zgodnie z tra
dycją augustyńską, nie jako by t negatywny, lecz jako niższy stopień 
doskonałości. Doskonałość świata nie jest, zdaniem Schellinga, naruszo
na przez istnienie złych uczynków. Człowiek czyniąc zło postępuje tak 
dlatego, że nie wzniósł się na odpowiedni szczebel wiedzy, że jego dzia
łanie nie wynika z idei mających swoje źródło w bogu. Zostaje on uka
rany już przez to, że za swoje złe uczynki spada na niższy szczebel w hie
rarchii bytów doskonałych, które składają się na universum .  Jego po
stępowanie nie niszczy jednak harmonii wszechświata i stanowi tylko 
mniej doskonały element harmonijnej całości. Autentyczna wolność znaj
dująca wyraz w „jedności z bogiem” i usposobieniu religijnym  jest więc 
przezwyciężeniem wolności pozornej, jaką jest oderwanie się od boga, 
działanie jednostki w myśl autonomicznego nakazu moralnego.

Poglądy etyczne Schellinga z okresu filozofii identyczności oznaczają 
więc rezygnację z koncepcji jednostki ludzkiej, jako autonomicznej pod 
względem moralnym, odrzucenie roli decyzji i wyboru moralnego, zastą
pienie racjonalnej odpowiedzialności moralnej przez irracjonalne „uspo
sobienie religijne”. Oczywiście, że odrzucenie koncepcji wolności jako 
autonomii woli musiało prowadzić do rezygnacji z rozbudowy koncepcji 
społeczeństwa i historii świeckiej, w  których filozof uprzednio doszukiwał 
się warunków realizacji wolności. Obecnie wolność rozumiana jako dobro
wolne i spontaniczne podporządkowanie się konieczności boskiej ulega 
interioryzacji, jest wewnętrzną sprawą jednostki i jej drogi do zjednocze
nia z bogiem. Może ona być zrealizowana poza i niezależnie od społe
czeństwa i historii. Schelling sam przyznaje, że tego rodzaju pogląd pro
wadzi .do spokojniejszego życia, albowiem uczy on nas oczekiwać za
równo szczęścia, jak i nieszczęścia ze strony inicjatywy boga. „Co istnieć 
powinno, istnieje, a co przeminąć powinno, przemija, w obu wypadkach 
nie można ani przeszkodzić, ani też pomóc... Po co więc wszystkie zmar
twienia i niespokojne dążenia? To, co powinno się stać, i tak się stanie... 
nikomu nie spadnie ani jeden włos z głowy bez woli boga”43. Droga od 
aktywizmu nieograniczonej wolności do kwietystycznej akceptacji rze
czywistości i kontemplacji boga została zakończona.

EPOKI HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Punktem  wyjścia prób periodyzacji procesu historycznego u Schellin
ga jest podstawowa teza o historii jako jedności wolności i konieczności. 
Ewolucja poglądów Schellinga w tej ostatniej sprawie rzutuje również

43 Schelling, S. W. t. 6, s. 568—569.
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na periodyzację, która zresztą nigdy nie jest rozbudowana i nie wykra
cza poza konstrukcje historiozoficzne, które zarysowują jedynie pewną 
strukturę czasu historycznego. W S ys te m ie  idealizm u transcendentalnego,  
w którym  próba periodyzacji jest najpełniejsza, Schelling stwierdza, 
że „możemy przyjąć trzy okresy... objawienia, a więc i trzy okresy 
historii. Za  podstawę podziału może nam  dłużyć przeciwieństwo losu 
i opatrzności, między którym i pośrodku stoi przyroda będąca przejściem 
od jednego do drugiego”44.

Pierwszy okres historii, okres l o s u  odznacza się tym, że panuje 
wówczas jakaś zupełnie ślepa i bezwzględna siła, która niszczy na zim
no i bezmyślnie to, co najbardziej wzniosłe i piękne. Okres ten można 
by nazwać tragicznym okresem historii. Charakteryzuje się on upadkiem 
i zniknięciem wielkich państw  starożytnych, po których pozostało za
ledwie wspomnienie. Tylko ruiny .świadczą o ich byłej wielkości. W po
glądach Schellinga występuje wyraźnie charakterystyczny także dla 
Schillera wątek idealizacji antyczności greckiej jako utraconego złotego 
wieku ludzkości, do którego powrót jest już niemożliwy.

Druga epoka historii podporządkowana jest panowaniu p r a w a  
p r z y r o d y .  Ta sama siła, która w pierwszym okresie objawia się jako 
los, jako ślepa, bezsensowna, nieprzejrzysta w swoich celach koniecz
ność, obecnie występuje jako prawo przyrody, którego sens daje się 
uchwycić. Okres ten zaczyna się według Schellinga wraz z rzymskim 
imperium światowym. Dążenie do podbojów, którem u to imperium za
wdzięcza swe istnienie, musi, 'zdaniem Schellinga, służyć jakiemuś pla
nowi natury. Plan ten  widzi autor S ys te m u  idealizm u transcendentalne
go w  dążeniu do połączenia różnych narodów ze sobą, do wzmożenia 
kontaktów różnych kultur. Epoka ta  rozciąga się również na współczes
ność. Sens współczesności i jej kierunek rozwoju wyznaczony jest przez 
ideał powszechnego zjednoczenia narodów i uniwersalnego państwa. Ide
ał ten — jak już była mowa — realizuje się jako rezultat działania jed
nostek, choć nie są one świadome historycznego sensu swych działań. 
Cała epoka jest więc według Schellinga jednolitym procesem dążącym 
do utworzenia światowego porządku prawnego i to dążenie nadaje sens 
temu procesowi. Jest on kierowany przez prawidłowość przyrodniczą, 
czy też, jak Schelling się wyraża, mechaniczną. Chodzi tu chyba o to, że 
w odróżnieniu od działania ślepego losu w pieiwszej epoce, którego re
zultatów nie można zrozumieć ani przewidzieć, w drugiej epoce działa 
prawo przejrzyste w swoich dążeniach, pozwalające w związku z tym  
przewidywać przyszłość. Jeżeli los jest siłą destrukcyjną, to prawo przy
rodnicze jest siłą twórczą i postępową.

44 Schelling, S. W. i. 3, s. 603.
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Charakterystyczne jednak dla Schellinga jest, że procesu historycz
nego nie zamyka również i w tym  okresie ideał powszechnego porządku 
prawnego. Istnieje jeszcze przyszłość jako odrębna wydzielona epoka 
w procesie historycznym, wykraczająca po:za sens zawarty w współczes
ności w najszerszym znaczeniu. Jest to  epoka mgliście zarysowana, któ
rej treścią jest pogodzenie ideału i rzeczywistości, zniesienie różnic mię
dzy wolnością i koniecznością, między absolutem i jego realizacją, wizja 
poetycka pełnej harmonii, która ujawnia dopiero właściwy sens procesu 
historycznego w całości. W owym trzecim okresie historii to, co uprzed
nio występowało jako los lub prawo przyrodnicze, objawi się jako opa
trzność. Okaże się wówczas, że to, co wydawało się dziełem losu lub 
przyrody, już od początku było opatrznością objawiającą się w sposób 
jeszcze niedoskonały. Siłą określającą charakter tej trzeciej epoki nie 
jest ani nieprzejrzysty los, ani też przejrzyste i jasne prawo przyrody, 
lecz bezpośrednia działalność — czy też obecność — boga. Początkiem 
tej epoki będzie osiągnięcie stanu, do jakiego zdąża rozwój drugiej epoki, 
to jest zapanowanie sprawiedliwości w formie uniwersalnego wszech
światowego państwa. W owej epoce ostatecznej ludzkie działanie histo
ryczne, oparte na wolności, staje się zupełnie zbyteczne. Nic się już 
w niej właściwie dziać nie może — wszystko jest już tak, jak być po
winno, i nie może już być inaczej, aniżeli jest, świat osiągnął pełnię 
doskonałości stając się zupełnym objawieniem boga. „Kiedy nastanie 
ten  okresi, my nie wiemy —• pisał iSchelling — Ale kiedy on nastąpi, 
wtedy będzie bóg”45.

Przejście Schellinga od filozofii idealizmu transcendentalnego do fi
lozofii tożsamości oznaczało dość zasadniczą zmianę również i w dzie
dzinie periodyzacji historii. Jak już wspomnieliśmy, Schelling odcina 
się wówczas całkowicie od utopii uniwersalnego porządku prawnego, 
a kategorie prawno-polityczne w jego historiozofii są wyeliminowane 
przez kategorie religijno-teologiczne.

Ogólna koncepcja absolutu jako wyrażającego się w sposób realny 
w przyrodzie, a idealny w historii, zostaje zastosowana również i do in
terpretacji procesu historycznego. Również w procesie historycznym 
można wydzielić epokę przyrodniczą, to jest starożytność, i epokę ide
alną, to jest czasy nowożytne. Punktem  przełomowym w historii, oddzie
lającym obie te epoki, jest wystąpienie na arenę historyczną chrześcijań
stwa. W związku z tą nową koncepcją filozoficzną Schelling zarysowuje 
pewną periodyzację historii powszechnej. Jest ona tak  jak poprzednio 
trójczłonowa i Schelling nawet powołuje się na periodyzację zawartą 
w S ys te m ie  idealizm u transcendentalnego  nie wspominając jednak ani

45 Tamże, s. 604,



80 Aleksander Orłowski

słowem o dość zasadniczych różnicach, jakie między -tymi dwiema perio- 
dyzacjami istn ieją46. Wprawdzie i teraz chodzi o stosunek obiektywnej 
prawidłowości, konieczności i subiektywnej wolności, o ich harmonię 
w absolucie, lecz obecnie specyficznie rozumiany konflikt między wol
nością i koniecznością uznany zostaje za siłę napędową procesu histo
rycznego. W W ykładach  o m e to d z ie  s tu d iów  akadem ickich  (1803) Schel
ling poszczególne epoki w schemacie historiozoficznym wyodrębnia ja
ko okresy panowania przyrody, losu i opatrzności.

W pierwszej epoce przeciwieństwo między tym, co skończone, jed
nostką ludzką a nieskończonością (absolutem, koniecznością), jeszcze się 
nie przejawia. W ystępuje tu znów motyw idealizacji greckiego antyku. 
Jest to okres harmonii znajdującej wyraz w rozkwicie greckiej poezji 
i religii. Subiektywna wolność jest tu tożsama z wieczną koniecznością. 
Z czasem jednak wolność subiektywna wyodrębnia się i zaczyna prze- 
ćiwstawiać się konieczności występującej w formie losu. Kiedy spór 
wolności subiektywnej z koniecznością występuje na powierzchni życia 
historycznego, oznacza to  już kres świata starożytnego. Kres ten jest 
czymś tragicznym, gdyż wolność nie może przezwyciężyć konieczności 
występującej w formie nieprzejednanego i niezrozumiałego losu. Świat 
nowożytny — epoka losu — zaczyna się od powszechnego upadku, od 
grzechu, od oderwania się człowieka 'od przyrody. Pogodność i czystość 
greckich poglądów na przyrodę i greckiego stosunku do przyrody minę
ła bezpowrotnie. Uświadomienie sobie możliwości istnienia w oderwaniu 
od przyrody znosi stan niewinności, narusza jedność człowieka i przy
rody. Człowiek zaczyna istnieć jako oderwany od przyrody, rozdwojony. 
Dążeniem jego staje się więc z kolei zniesienie tego stanu rozdwojenia, 
pojednanie i dobrowolne podporządkowanie się konieczności — i to w y
znacza treść ,,epoki losu”. Walka wolności z koniecznością ma się skoń
czyć świadomym podporządkowaniem wolności subiektywnej, jednostki 
konieczności. Wolność, jak się wyraża Schelling, wychodzi z tej walki 
jako „zwyciężona i zwyciężająca zarazem”. Zwrot ten oznacza, że wpraw
dzie jednostka podporządkowuje się konieczności, występującej czy też 
działającej w historii, ale ponieważ to podporządkowanie się jest dobro
wolne, to jednostka zachowuje swoją wolność w dziedzinie p r z e k o 
n a ń .  Ona sama zgodnie z własnym przekonaniem w y b r a ł a  tę ko
nieczność. Chodzi tu przy tym nie o byle jaką konieczność, a o ko
nieczność zła i nieszczęścia. Tylko dobrowolnie przyjm ując zło i niesz
częście człowiek, zdaniem Schellinga, wznosi się do stanowiska pojedna
nia wolności i konieczności charakterystycznego dla epoki opatrzności 
w historii. Ta nowa epoka, której zadaniem jest doprowadzenie do po-

«  Schelling, S. W. t  5, s. 290.
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jednania wolności ludzkiej z koniecznością na drodze świadomego i do
browolnego podporządkowania się wolności indywidualnej działaniu ko
nieczności, zaczyna się wraz z powstaniem chrześcijaństwa. Chrześcijań
stwo ma właśnie doprowadzić do powrotu utraconego stanu harmonii 
przez dobrowolne pojednanie skłóconej z bogiem wolności indywidual
nej. Pojednanie to jest rozumiane oczywiście jako podporządkowanie4'.

Jeżeli porównamy tę nową periodyzację ze starym  schematem z S y 
s tem u  idealizm u transcendentalnego,  to zauważymy, że nastąpiły tu  is
totne zmiany, przy pozornym zachowaniu tego samego schematu i ter
minologii. Zmieniły się przede wszystkim treści -wkładane w pojęcie na
tury i w tym dopiero kontekście zrozumiały się staje sens tego, że 
nastąpiła zmiana miejsc epoki przyrody i losu w obu schematach. W sche
macie z S y s te m u  idealizm u transcendentalnego  epoka przyrody rozpo
czynała się od im perium  rzymskiego i wyrażała dążenie do stworzenia 
uniwersalnego porządku prawnego. Działanie prawa przyrodniczego 
nadawało jej przejrzysty sens, znajdujący wyraz w racjonalnym  syste
mie instytucji społecznych i dlatego iteż epoka ta była przeciwieństwem 
poprzedzającej ją epoki losu. Trzeci okres, okres opatrzności, był up
rzednio pojmowany jako charakterystyka bliżej nieokreślonej w proce
sie historycznym przyszłości. W porównaniu z epoką prawa przyrodni
czego, która w koncepcji historiozoficznej Schellinga odgrywała rolę za
sadniczą, w której ideał filozoficzny przybierał kształt utopijny, ale wy
rażony w kategoriach racjonalnych, prawno-politycznych, ta  trzecia 
epoka właściwie stanowiła dodatek eschatologiczny, o którym  nic nie 
można było powiedzieć poza tym, że „wówczas będzie bóg”. Do realiów 
społecznych ideału filozoficznego nie wnosiła nic, choć samo ukazanie 
jej jako perspektywy ostatecznej, która wykracza poza ideał politycz
no-społeczny, już wskazywało na ograniczoność tego ostatniego.

W nowej periodyzacji zmienia się struk tura czasu. Epoka opatrzności 
odgrywa rolę zasadniczą, a współczesność jest już jej częścią, elementem. 
Wszelkie perspektywy przyszłości zawarte są wewnątrz współczesności 
i formułowane z punktu widzenia eschatologicznego w kategoriach reli

47 Por. tamże, s. 690 i in. Ten schemat procesu historycznego, prowadzący 
od stanu nieświadomej jedności i harmonii poprzez stan. kryzysu i rozdwojenia 
do stanu harmonii i jedności świadomej, ujmowany był przez Schellinga w okresie 
filozofii identyczności również w nieco odmienny sposób, jeżeli chodzi o stosowane 
przy tym terminy. W pracy Filozofia i religia (1804) Schelling pisze „historia jest 
eposem stworzonym w  -duchu boga; jego dwie główne partie stanowią: odejście 
ludzkości od jej centrum, aż do zupełnego oddalenia się, oraz powrót. Pierwsza 
je-st Iliadą, a druga Odyseją hi-storii”. Mamy tu już przedsmak późnej historio
zofii Schellinga.

«  Schelling, S. W. t. 6, s. 57.
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gijnych, grzechu, kary i pojednania z bogiem48. Między okresami przy
rody i opatrzności, to jest między starożytnością i czasami najnowszymi, 
wydzielony jest okres kryzysu charakteryzowany przy pomocy takich 
pojęć, jak grzech, odpadnięcie, odszczepienie. Wszystko to świadczy
o tym, że w historiozofii Schellinga w okresie filozofii identyczności 
coraz bardziej zmienia się perspektywa ujmowania zjawisk, punkt wi
dzenia polityczno-prawny ustępuje miejsca teologicznemu.

Na szczególną uwagę zasługuje problem miejsca i oceny współczes
ności w ramach tej nowej perspektywy historiozoficznej. Wydaje się 
słuszna obserwacja, że doktryny konserwatywne są skłonne współczes
ność umiejscawiać w końcowym stadium rozwoju historycznego, a po
stępowe widzą w teraźniejszości początek przyszłości49. Jeżeli tak  rze
czywiście jest, to „wędrówka” współczesności w ram ach zmieniającej się 
periodyzaoji historii u Schellinga jest bardzo znamienna. Nastąpiło mia
nowicie przesunięcie współczesności z drugiego stadium rozwoju histo
rycznego, który miał zamykać uniwersalny porządek prawny będący 
czymś zupełnie nowym w porównaniu z sytuacją aktualną, do ostatnie
go okresu historii, gdzie raczej chodzi o dalszy rozwój i stabilizację te
go, co już jakoś istnieje. Równocześnie jednak diagnoza współczesności 
nie jest. bynajmniej optymistyczna. Te elementy, które są znamienne 
dla epoki opatrzności i wyznaczają jej sens, we współczesności nie do
minują. Przeciwstawienie świata nowożytnego światu antycznemu uwy
pukla specyfikę czasów nowożytnych polegającą na tym, że wszystkie 
przeciwieństwa, które w  świecie starożytnym tworzyły harmonijną jed
ność, obecnie się ujawniły i popadły w konflikt. Świat współczesny jest 
według Schellinga światem rozdartym , światem, w którym  wolność prze
ciwstawia się konieczności, to, co subiektywne, temu, co obiekty wne, interes 
prywatny interesowi ogółu. Dla całokształtu życia społecznego charak
terystyczny jest dualizm. Życie prywatne, a wraz z nim i prawo pry
watne, oddzieliło się od publicznego. Również i obiektywna harmonia 
subiektywnego i obiektywnego, wolności i konieczności, nie istnieje już 
w życiu publicznym. W ystępuje ona teraz w postaci rozdwojenia na 
kościół i państwo, między którym  istnieje stan pewnego napięcia. Państ
wa antyczne natomiast nie znały tego rozdwojenia na instytucje pań
stwa i kościoła, dlatego też były one adekwatnym wyrazem harmonii 
wolności i konieczności, subiektywności i obiektywności.

Dalej Schelling stwierdza, że świat starożytny był światem, w którym 
jedność i harmonia całości były związane z istnieniem również pewnych 
oddzielnych sfer ściśle odgraniczonych od siebie wzajemnie. Charakte-

49 Por. K. Mannheim, Das konservative Denken, „Arch:iv fiir Sozialwiss&n- 
schafit und Sozialpołitiik”, t. LYII, 1927, s. 99.
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rystyczne, że gdy dla Schillera polis grecka była wyrazem harmonii 
wolnej jednostki i państwa, to dla Schellinga państwo greckie jest swo
istą wersją państwa stanowego. Tak na przykład w antycznych demo
kracjach istnieli wolni i niewolnicy (co odpowiadać miało podziałowi 
istniejącemu w absolucie na świat idei i rzeczy). Jako oddzielne stany 
konsolidowały one w odrębne całości wchodzące w ich skład jednostki. 
Stan niewolników był więc „odrębną, ale też dlatego i istniejącą w so
bie, realną stroną państw a”. Również i ludzie wolni będąc stanem od
rębnym „poruszali się w czystym eterze idealnego i adekwatnego życia”. 
W czasach nowożytnych natomiast nie istnieje rozwiązanie problemu 
stosunków społecznych w tak czystej formie. Wszystkie formy społeczne 
są tu pomieszane. Tak zwana wolność obywatelska jest, zdaniem Schel
linga niczym innym niż pomieszaniem wolności i niewolnictwa. Dopro
wadziła ona do tego, że między monarchą jako przedstawicielem jedności 
całości społecznej a jego poddanymi konieczne jest występowanie po
średników, znajdujących się co do swej pozycji społecznej gdzieś pośrod
ku między panowaniem i podporządkowaniem, nie osiągając jednoznacz
nej pozycji, którą powinni posiadać w ustroju harm onijnym 00. W tym 
kontekście zrozumiałe są również sympatie Schellinga dla idei hierarchii 
charakterystycznej dla średniowiecznego układu stosunków społecznych. 
„Hierarchia była jedyną w swoim rodzaju instytucją o wielkości myśli, 
która zazwyczaj ujmowana jest zbyt jednostronnie” — pisał Schelling 
w W ykładach  z  f ilozofii s z tu k i51.

Krytyka współczesności obejmuje również koncepcje teoretyczne, fi
lozoficzne epoki. Przedmiotem krytyki, ze względu na szkodliwość spo
łeczną, stają się koncepcje oświeceniowe sprowadzane co do ich zawar
tości treściowej do utylitaryzm u. Odnajdujemy tu swoistą wersję typo
wych motywów konserwatywno-romantycznych w ocenie oświecenia 
i jego skutków. Filozofia ograniczająca się do punktu widzenia zdrowe
go rozsądku doprowadza do tego, że sprawy państwa są powierzchnow- 
nie rozpatrywane i ustrój państwa podlega niebezpieczeństwu bezmyśl
nych ataków. Szczególnie w te j dziedzinie wyróżnili się Francuzi, któ
rych czcza retoryka doprowadziła do znanych okropności rewolucji. Nie 
ma nic gorszego, uważa Schelling, aniżeli sytuacja, w której motłoch 
bierze się za pisanie książek i filozofowanie. Szczególnie niebezpieczne 
są teorie utylitarystyczne. Prowadzą one do tego, że użyteczność staje 
się kryterium  oceny wszystkich dziedzin życia ludzkiego, a w tym rów
nież i państwa. Utylitaryzm uznaje wynalezienie kołowrotka za ważniej
sze od stworzenia nowego systemu filozoficznego, a wprowadzenie hisz

50 Schelling, S. W. t. 5, s. 313—315.
51 Tamże, s. 434.
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pańskiego sposobu hodowli owiec zaćmiewa dlań Sławę zdobywcy świa
ta. Jeżeli użyteczność stanie się jedynym  miernikiem wartości, to wów
czas i jednostka w swoich stosunkach z innymi ludźmi i z państwem mu
si się kierować własnym tylko pożytkiem, a egoistyczny interes własny 
stanie się jedyną więzią łączącą społeczeństwo. A więź tego rodzaju jest 
krucha i przypadkowa. Prawdziwa więź łącząca rzeczy i ludzi musi bo
wiem być boskiej natury, posiadać charakter więzi idealnej, opartej
o filozofię lub religię. Tylko wewnętrzna więź panującej religii lufo filo
zofii jest w stanie odrodzić ulegający rozkładowi stary charakter naro
dowy Niemców. Tylko prawdziwa filozofia, której naturalną dewizą jest 
Odi profanu m  vu lgus e t arceo, jest w  stanie zahamować rozkładowe sku
tki destrukcyjnego mędrkowania i u ty litaryzm u52. Ta krytyka, przepro
wadzona wprawdzie w sposób dosyć ogólny, bez wnikania w konkrety 
życia społecznego, pozwala na zrekonstruowanie ideału społecznego, któ
ry  przyświeca Schellingowi w okresie filozofii identyczności. Jest to ide
ał państwa o ostrych granicach podziału stanowego, za którego źródło 
służyło raczej Państwo  Platona aniżeli jakiś realny ustrój społeczny.
,,Ustrój państwa — pisał Schelling — jest odbiciem ustroju panujące
go w królestwie idei. W nim -zaś absolut, jako siła, z której wszystko 
wypływa, jest monarchą, idee — ludźmi wolnymi, a pojedyncze rzeczy
wiste rzeczy są niewolnikami i poddanymi (Leibeigene)” 53. Więzią spa
jającą to państwo ma być więź irracjonalna typu religijnego. Podział na 
sfery życia prywatnego i publicznego m a być zniesiony. Państwo ma sta
nowić organiczną całość, w której w sposób żywy przenikają się nawza
jem nauka, religia i sztuka. W państwie tym kościół nie będzie czymś 
zewnętrznym, istniejącym poza nim, ale czymś, co jest wewnętrznie 
z państwem  splecione. Jedność i harmonia ogarniać będzie wszystkie 
sfery życia społecznego54. N ietrudno dostrzec, że w swych podstawowych 
tendencjach ocena współczesności i ideał społeczny Schellinga z okresu 
filozofii identyczności zbieżne są z poglądami konserwatywnych rom an
tyków niemieckich, takich jak Novalis, Fryderyk Schlegel czy Adam 
Muller. Wprawdzie u Schellinga nie występują takie typowe elementy 
myśli konserwatywno-romantycznej jak idealizacja średniowiecza (choć jak 
widzieliśmy ■—- w ideałizacji antyku zawarte są treści podobne) oraz uwy
puklenie roli więzi o typie narodowościowym, to jednak o zasadniczej 
solidarności z nurtem  konserwatywno-romantycznym  świadczą takie 
sprawy, jak krytyka oświecenia i teorii społecznych opartych o pojęcie 
użyteczności, uznanie religii za jedyną autentyczną formę więzi społecz

52 Schelling, S. W. ft, 5, ,s. 261.
53 Tamże, s. 260—261.
34 Tamże t. 6, s. 575—576.
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nej, krytyka liberalnych koncepcji wolności i apologia ostro zarysowa
nego podziału stanowego, dążenie do odrodzenia starego niemieckiego 
charakteru narodowego ulegającego rozkładowi pod wpływem rozwoju 
kapitalistycznego.

DESTRUKCJA IDEI POSTĘPU

Idea postępu historycznego należała do typowych elemenów oświece
niowej historiozofii. Toteż romantyczno-konserwatywna krytyka oświe
cenia zdążała do podważenia koncepcji postępu. Należy jednak mieć na 
uwadze fakt, że krytyka ta nie zawsze była doprowadzana do ostatecz
nych konsekwencji. Pozytywna ocena chrześcijaństwa, związana mię
dzy innymi z tendencją do uznania irracjonalnej więzi społecznej, nie 
pozwalała na ujmowanie rozwoju historycznego jako zupełnego regresu, 
stąd też biorą się konstrukcje postulujące nie po prostu powrót do sta
rego, ale powrót na wyższym szczeblu, w wyższej potencji, wzbogacony
o jakiś nowy element. Stosunek romantyzmu do idei postępu cechuje 
więc pewna dwoistość, pewne niedopowiedzenia, jako tendencja ogólna 
dominuje krytyka oświeceniowych koncepcji postępu55. Ewolucja sto
sunku Schellinga do koncepcji postępu historycznego stanowi też dlate
go oś, wokół której można zgrupować całokształt zmian zachodzących 
w jego historiozofii. Zmiany te można najogólniej scharakteryzować ja
ko stopniową destrukcję idei postępu. W pierwszych pracach Schellinga 
pojęcie postępu nie jest jeszcze bliżej sprecyzowane. Schelling uznaje 
najogólniej istnienie postępu jako nieodłącznej cechy procesu historycz
nego. „To, co nie stanowi postępu, nie jest przedmiotem historii... his
toria musi być postępowa” — pisaił Schelling w 1797 r .56 To bliżej nie
określone pojęcie postępu było wówczas związane u Schellinga z afir- 
macją aktywistyeznej postawy wobec rzeczywistości w imię przysługu
jących człowiekowi praw do wolności, równości i własności. Wydaje się, 
że Schelling początkowo akceptuje w zasadniczych swych treściach oś
wieceniową koncepcję postępu, polegającą na uznaniu zdolności gatunku 
ludzkiego do stałego doskonalenia się i optymistycznie przyjmującą sta
łe i ciągłe rozwijanie się wartości moralnych, intelektualnych i estetycz
nych. Już jednak w  S ys te m ie  idealizm u transcendentalnego  z 1800 r. 
Schelling zawęża zakres i treść idei postępu. Postęp nie jest już rozu
m iany jako nieskończone doskonalenie się ludzkości we wszelkich dzie
dzinach życia społecznego. Pojęcia postępu nie można stosować ani do 
rozwoju moralności, ani też do rozwoju sztuk i nauk, gdyż nie można

55 Por. J. Thyssen, Geschichte der Geschichtsphilosophie, Bonn 1954, s. 106.
56 Schelling, S. W. t. 1, s. 467, 471.
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podać kryteriów, według których postęp w tych dziedzinach mógłby być 
stwierdzony (znajdujemy tu echo koncepcji F. Schlegla zawartych w re
cenzji Szkicu  obrazu postępu  Condorceta, w szczególności wskazania na 
nierównomierność postępu w różnych dziedzinach kultury). Jedyną dzie
dziną, w  której można mówić o postępie, jest ustrój państwowy. Od in
nej strony Schelling ogranicza sferę postępu stwierdzając, że zachodzi 
on tylko w ram ach jednej epoki historycznej. W przedstawionej uprzed
nio periodyzacji procesu historycznego w S ys te m ie  transcendentalnego  
idea lizm u  trudno się Właściwie doszukać jakiejś więzi między poszcze
gólnymi epokami. Epoka pierwsza stanowi cykl rozwojowy sam dla sie
bie, cykl zakończony zresztą tragicznym  upadkiem. Epoka druga, w któ
rej realizuje się idealny ustrój państwowy, jest właśnie tą epoką, w któ
rej m am y do czynienia z postępem. Postęp ten zachodzi na mocy dzia
łania ,p raw a przyrodniczego”, które gwarantuje jego realizację. Trzeba 
powiedzieć, że cała ta koncepcja postępu nie jest zbyt spójna, można by 
się doszukiwać sprzeczności między traktowaniem państwa przez Schel
linga jako „mechanizmu”, jako koniecznego zła i równoczesnym kon
struowaniu w oparciu o nie idealnego celu procesu historycznego. W każ
dym razie w ramach owej drugiej epoki wyraźnie występuje rozumie
nie rozwoju historycznego w kategoriach racjonalnych, wiążące — jak 
już mówiliśmy — ideał z określonymi realiami społecznymi ujmowany
mi zresztą bardzo oświeceniowo, w  kategoriach polityczno-prawnych. 
Trzecia epoka leży już właściwie poza granicami postępu, gdyż osiągnię
to już w niej pełną realizację wszystkich możliwości ludzkich. Mimo iż 
wprowadzając przyszłość do struk tu ry  czasu historycznego ogranicza ona 
również sferę działania postępu, ostateczna realizacja wartości najwyż
szych, pełna harmonia, realizuje się poza tą sferą rzeczywistości, do któ
rej można stasować pojęcie postępu.

W następnym  etapie swego rozwoju, w W ykładach  o m e todz ie  stu
d iów  akadem ickich  (1803), Schelling całkowicie rezygnuje z używania 
kategorii postępu dla charakterystyki procesów historycznych. Stwier
dziwszy, że idea postępu jest przeniesieniem pragmatycznego i mieszczań
skiego sposobu spojrzenia na historię, Schelling zastępuje pojęcie postę
pu pojęciem powrotu do tego, co pierwotne i wieczne, do boga-absolutu. 
Charakterystyczne, że wraz z odrzuceniem pojęcia postępu następuje 
w historiozofii Schellinga uznanie za pierwotny stan ludzkości nie bar
barzyństwa — jak to miało miejsce w oświeceniowym schemacie — ale 
stanu harmonijnej, doskonałej kultury. Barbarzyństwo, zdaniem Schel
linga, może być tylko rezultatem  upadku jakiejś kultury, a nie stanem 
poprzedzającym kulturę. Ten pogląd Schellinga został w latach czter
dziestych ostro skrytykowany przez liberalnie nastrojonego ucznia Hegla,
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Karola Rosenkranza. Rosenkranz słusznie wskazał na konserwatywne 
tendencje, związane z uznaniem stanu kultury i doskonałości za stan 
pierwotnie ludzki. Działalność kulturotwórcza sprowadza się wówczas 
właściwie do zachowania i ochrony gruzów kultury  pierwotnej, do odzys
kania na nowo poziomu już kiedyś posiadanego. W takich koncepcjach 
zwróconych ku przeszłości motywem działań jednostkowych staje się 
tradycja57.

Ewolucja poglądów Schellinga prowadzi zatem do stopniowej des
trukcji idei postępu. Odrzucenie idei postępu związane było u Schellinga 
z rezygnacją z realizacji ideałów społecznych, które wyznawał w dzie
więćdziesiątych latach XVIII w., ideałów wielkiej rewolucji francuskiej. 
Postawa Schellinga zmienia się — od afirmacji zmian społeczno-politycz- 
nych przechodzi on w okresie filozofii identyczności na pozycje konser
watywnego kwietyzmu. Za najwyższy cel jednostki uznane zostanie zjed
noczenie z bogiem. Prawdziwą drogą do doskonałości jest nie dążenie 
do udoskonalenia innych, ale doskonalenie samego siebie poprzez osią
ganie boga. Ci, którzy stawiając się na miejsce opatrzności chcą przy
spieszyć rozwój ludzkości, należą zazwyczaj do ludzi, którzy nie potrafią 
sami siebie udoskonalić — pisze Schelling58. Już starożytni przenosząc 
złoty wiek w przeszłość dali nam  do zrozumienia, że możemy go osią
gnąć nie przez niespokojny p o s t ę p  i d z i a ł a n i e  n a  z e w n ą t r z ,  
ale raczej przez powrót do tego punktu, cd którego każdy z nas wyszedł, 
przez uzyskanie wewnętrznej identyczności z absolutem. Pojęcie postępu 
jako nieskończonego doskonalenia się gatunku ludzkiego jest błędne, sta
nowi bowiem zastosowanie mechanicznego prawa wzrostu do historii. 
W historii nie możemy mieć do czynienia z przejściem od tego co niż
sze do wyższego, od czegoś gorszego do lepszego, ale z objawieniem się 
absolutu w sposób zupełny w poszczególnych epokach. Ciągłość procesu 
historycznego zostaje rozbita, mamy do czynienia z odrębnymi epokami, 
z których każda jest swoistą całością. ,,W historii — pisze Schelling — 
zjawiska boskości nie występują jako mechaniczna kolejność stopni, 
lecz także i tutaj zawsze powraca to samo, ty lico w innych formach”39. 
To, co najbardziej piękne i wzniosłe, może należeć do przeszłości i mimo 
to powrócić, będzie to powrót na innym szczeblu, w innej potencji. Hi-

57 Por. Karl Rosenikiranz, Schelling, Danzig 1843, s. 234: ,,Ebe.n deshalb ist 
diese Auffassung deir Geschichte auch fiir die Politik so gsfahrlich weil die Fort- 
bildung des Bestehenden eigenitlich zu einer Ruckbildung des Bestehenden in 
das Gewesene macht und daduirch die fortstrebende Gegenwart mit dem Tod der 
Verwesung beangstet”.

58 Schelling, S. W. t. 6, s. 563.
59 Tamże, s. 564.
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poteza postępu natom iast nie pozostawia miejsca na powrót. Poza tym 
nadaje ona rozpatrywaniu historii jakieś sentym entalne zabarwienie. 
Nieszczęścia, które towarzyszą gatunkowi ludzkiemu, rozpatrywała ona 
w sposób zbyt płaczliwy, podczas gdy współczucie nieszczęściom gatun
ku ludzkiego jest w  wysokiej mierze niefilozoficzne. Wszystko należy 
rozpatrywać sub specie aetern ita t is  i wówczas ,,idee przyszłego złotego 
wieku, wiecznego pokoju itd., tracą z 'tego punktu widzenia w znacznej 
mierze swoje znaczenie. Złoty wiek przyjdzie sam, jeżeli każdy go osiąg
nie w sobie, a ten, który go m a w sobie, nie potrzebuje go na zew
n ątrz”60. Tym akordem kończy się refleksja Schellinga nad historią 
w okresie filozofii identyczności. Nie jest to ostatnia w twórczości Schel
linga próba uświadomienia sobie sensu historii, ale próby dalsze w póź
nym okresie twórczości podejmowane będą już na innej podstawie, 
w oparciu o teistyczne koncepcje filozofii mitologii i objawienia.

ZAKOŃCZENIE

Powyższą prezentację poglądów historiozoficznych młodego Schellin
ga można podsumować przez próbę umiejscowienia ich na tle rozwijają
cych się wówczas w myśli niemieckiej historystycznych światopoglądów.

Początki filozofii historii Schellinga są typowo oświeceniowe. Historię 
rozpatruje jako proces postępowy, przy czym samo pojęcie postępu nie 
zostaje bliżej określone, można jednak zasadnie przypuszczać, że Schel
ling utożsamiał <je wówczas z nieskończoną zdolnością ludzkości do dosko
nalenia się intelektualnego, moralnego i estetycznego. Postęp taki ozna
czał dla Schellinga racjonalizację świata stosunków międzyludzkich 
i ustanowienie jedności ludów. Herderowski ideał człowieczeństwa (Hu-  
m anitat)  łączył Schelling z kantowską ideą wiecznego pokoju i świato
wej federacji państw. K rytyka przemocy i panowania jednych ludzi nad 
drugimi, wysuwane postulaty wolności, równości i własności świadczą
o wpływie Rousseau’a i ideałów rewolucji francuskiej. Nie bez znacze
nia jest również wpływ studiów teologicznych na historiozofię Schellin
ga. Mitologia biblijna zostaje jednak przez niego włączona, podobnie 
zresztą jak i u  Lessinga, w typowo oświeceniowy schemat racjonalistycz
nej historiozofii. Decydujący jednak wpływ na poglądy Schellinga lat 
dziewięćdziesiątych XVIII w. wywarł niewątpliwie Fichte.

Aktywizm i indywidualizm fichteański doprowadzone zostają u Schel
linga do skrajnej postaci afirmacji wolności jednostkowej i uznania jej 
za wartość naczelną, stojącą ponad państwem i społeczeństwem. Wysu
nięty naw et został postulat likwidacji państwa w  ogóle, jako instytucji,

60 Schelling, S. W. t. 6, s. 563.
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która z natury swojej oparta jest o stosowanie przemocy wobec uzna
nych za absolutnie wolne jednostek. Społeczeństwo również potraktowa
ne jest jedynie jako środek do zapewnienia wolności jednostkowej, nie 
przypisuje mu się żadnej wartości swoistej. Naczelny postulat etyczny, 
jakim  w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. jest dla Schellinga utoż
samienie się ,,ja transcendentalnego” z ,,ja absolutnym”, ugruntowuje 
absolutną, bezwzględną autonomię i autodeterm inację moralną jednost
ki. Absolut), ujmowany tu jako im manentny w  stosunku do jednostki, 
służy wyrażeniu ideału moralnego, jakim jest absolutnie wolna jedno
stka.

Tak mniej więcej zarysowują się podstawowe idee najwcześniejszej 
historiozofii Schellinga (lata dziewięćdziesiąte XVIII w.).

S y s te m  idealizm u transcendentalnego  (1800) stanowi jakby przejście 
od tej wczesnej historiozofii do poglądów historiozoficznych charakterys
tycznych dla okresu filozofii identyczności. Równocześnie zawiera on 
najpełniejszy wykład historiozofii młodego Schellinga. W S ys te m ie  ide
alizmu transcendentalnego  możemy napotkać trojakiego rodzaju wątki 
historiozoficzne. Po pierwsze — elementy oświeceniowej historiozofii, po 
drugie — wątki związane z początkami kształtowania się racjonalistycz
nej i dialektycznej historiozofii typu heglowskiego, które można uznać 
pod pewnymi względami za kontynuację oświecenia, i wreszcie po trze
cie — wątki irracjonalistycznej, romantycznej wersji historiozofii.

Oświeceniowym elementem w historiozofii S y s te m u  idealizm u tran s
cendentalnego  jest niewątpliwie indywidualistyczny punkt wyjścia, uzna
nie wolności jednostki za najwyższą wartość, w stosunku do której pań
stwo i społeczeństwo stanowią tylko w arunki lub środki jej realizacji. 
Schelling uznaje wprawdzie obecnie państwo za niezbędny w arunek wol
ności, ale trak tu je je jedynie jako zło konieczne, jako swojego rodzaju 
mechanizm. Również i wysunięty ideał zjednoczenia ludzkości w pow
szechnym państwie światowym oraz idea wiecznego pokoju, do których 
zmierza ludzkość w procesie postępu, nawiązują do oświeceniowej w za
sadzie historiozofii Kanta. Obok tych elementów oświeceniowych można 
w S ys te m ie  idealizm u transcendentalnego  napotkać elementy dialekty
cznego historyzmu, stanowiące antycypację heglowskiej historiozofii. 
Zaliczyć tu można przede wszystkim zalążki koncepcji osobowości jako 
wytworu historii, która to koncepcja została szczegółowo rozbudowana 
w heglowskiej Fenomenologii ducha. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
to, że ta historyczna koncepcja osobowości pozostała tylko w sferze po
mysłu i nigdy nie została przez Schellinga rozwinięta szczegółowo. Wią
zało się to niewątpliwie z tendencją rozwojową filozofii młodego Schel
linga, która prowadziła od skrajnego indywidualizmu do nie mniej sk ra j
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nej negacji autonomii jednostki. U młodego Schellinga uświadamianie 
sobie ograniczoności i wewnętrznych antynomii oświeceniowego ideału 
wolnej jednostki, koncepcji więzi społecznej jako więzi prawno-politycz- 
nej oraz prostolinijnego i harmonijnego postępu prowadzi do odrzucenia 
tych punktów wyjściowych, a nie do prób włączenia ich do szerszej, dia
lekty czno-historycznej syntezy, jak to się dokonuje u Hegla. Antycy
pację heglowskiego historyzmu stanowi także myśl Schellinga, podkreś
lająca specyficzny charakter procesu historycznego jako dokonującego 
się w sferze rezultatów ludzkich racjonalnych działań indywidualnych, 
rezultatów odmiennych od intencji działających jednostek, to jest ta 
cecha, którą Hegel aforystycznie nazywał „chytrością rozumu”, podkreś
lając swoistość procesów historycznych i niesprowadzalność ich do dzia
łań jednostkowych. Podkreślona wyżej zbieżność pewnych elementów 
historiozofii Schellinga z dialektycznym historyzmem heglowskim, a nie
kiedy jego antycypacja, odnosi się jednak raczej do postawienia zagad
nień, aniżeli do propozycji ich rozwiązań. W rozwiązaniach bowiem za
wartych w S ys te m ie  idea lizm u transcendentalnego  wysuwają się na 
pierwszy plan owe zasygnalizowane uprzednio wątki romantyczne. Za
cznijmy od tego, że podkreśliwszy indywidualność, jednorazowość, no
wość, niepowtarzalność wydarzeń dziejowych Schelling wyciąga z tego 
wniosek o niemożliwości istnienia t e o r i i  historii. Budowana w S y 
s tem ie idealizm u transcendentalnego  historiozofia w każdym razie, jeżeli 
chodzi o konstrukcję celu historii, a to przecież jest jej głównym ele
mentem, wyraźnie podkreśla, że nie może on być dowiedziony ani em
pirycznie, ani też apriori i że wobec tego pozostanie on wiecznym arty
kułem w i a r y .  Hegel natomiast wysuwa na pierwszy plan postulat n a- 
u k o w o ś c i  swojej konstrukcji historiozoficznej, czym, po części, moż
na wytłumaczyć jego programowy antyutopizm, niechęć do włączania 
przyszłości do historiozofii.

Ujęcie problemu stosunku wolności i konieczności historycznej rów
nież wskazuje na romantyczno-irraejonalistyczne tendencje ówczesnych 
poglądów Schellinga. Widać to bardzo wyraźnie przy porównaniu roz
wiązań Schellinga z rozwiązaniami Hegla w tej dziedzinie. Dla Hegla 
rozwój historyczny jest również procesem koniecznym, ale konieczność 
ta realizuje się jako „postęp w świadomości wolności”. Konieczność ta 
jest racjonalna, gdyż „logika dziejów” realizuje się dzięki uzyskiwanej 
przez człowieka w toku procesu dziejowego „świadomości wolności”. 
To „świadomość wolności” jest podmiotem dziejów i dynamika jej roz
woju stanowi to, co Hegel nazywa „negatywnym” czynnikiem historii61. 
Wieczne niezadowolenie z form, w jakich ukształtowało się życie spo

61 Por, T. Kroński, Rozważania wokół Hegla, Warszawa 1960, s. 121—130.
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łeczne, jest siłą napędową historii. Doprowadza ona do odrzucenia nie
zgodnych z danym etapem rozwoju poczucia wolności form życia spo
łecznego i politycznego i stworzenia nowych, bardziej adekwatnych do 
posiadanej, ,,świadomości wolności”. Zadanie wielkich postaci historycz
nych polega właśnie na uświadomieniu innym ludziom konieczności tych 
zmian, na uruchomieniu bodźców działania historycznego. Jeśli więc He
gel mówi o nieświadomym elemencie procesu historycznego, to ma na 
myśli ten tylko faktl, że działając z całą świadomością bezpośrednich 
celów historii, a nie tylko partykularnych potrzeb i namiętności, ludzie 
nie są w  stanie przewidzieć wszystkich skutków i konsekwencji, które 
wynikają z tego działania na dłuższą metę. Działanie, kiedy przeszło ze 
sfery indywidualnych zamiarów i celów do sfery rzeczywistości histo
ryczno-społecznej, splata się z działaniami innych ludzi i podporządko
wuje .się rządzącej w tej sferze prawidłowości. Jak już wyżej wspomina
liśmy, również Schelling zdawał sobie sprawę z tak rozumianej koniecz
ności działania historycznego, z tego, że rezultaty tych działań wykracza
ją poza cele i dążenia jednostek. Jednak u Schellinga mamy oprócz tak 
rozumianego pojęcia konieczności jeszcze inne, odnoszące się nie do re
zultatów działania historycznego, ale do samego aktu działania, do jego 
pobudek wewnętrznych. Schelling mianowicie w samym jednostkowym 
akcie działania historycznego doszukuje się oprócz motywów uświado
mionych, związanych z koncepcją osobowości jako wolnej i racjonalnej, 
jakichś nieświadomych, irracjonalnych sił, które to właśnie siły określa
ją właściwie przebieg procesu historycznego. Analogie, jakie Schelling 
przeprowadza między tak rozumianą koniecznością czy losem, jak ją 
często nazywa, a irracjonalnym  składnikiem aktu twórczości artystycz
nej, jakim jest instynktowna dążność geniusza do własnej obiektywizacji, 
mogą tylko służyć jako potwierdzenie irracjonalistycznego charakteru 
pojęcia losu w historiozofii młodego Schellinga. Wprawdzie cel procesu 
historycznego, jakim jest uniwersalny porządek prawny, pozostaje 
u Schellinga racjonalny. Chodzi nam ;jednak o podkreślenie w  kon
cepcji historiozoficznej S ys te m u  idealizm u transcendentalnego  tendencji 
do interpretacji sił decydujących o realizacji celu historii, jako nieświa
domych, irracjonalnych. W związku z powyższym wydaje się, że zarzut 
„instrum entalizm u”, to jest traktowania jednostek ludzkich jako nieświa
domych narzędzi konieczności historyćznych, wysuwany często wobec 
historiozofii Hegla02, odnosić się może zasadnie raczej do koncepcji his- 
storiozoficznej młodego Schellinga.

Wątkiem romantycznym w historiozofii S y s te m u  idealizm u transcen
dentalnego  jest również zapoczątkowanie tego, co wyżej nazwaliśmy

62 Por. Karl Lowith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1953, s. 58.
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stopniową destrukcją pojęcia postępu historycznego. W odróżnieniu od 
Hegla, który kontynuując oświeceniową koncepcję postępu starał się jej 
nadać dialektyczny charakter, poprzez włączenie do wizji postępu hi
storii również epok regresu i upadku, Schelling zakreśla ramy dla pra
womocności koncepcji postępu tylko do świata współczesnego, istnienie 
i upadek cywilizacji antycznej wyłączony zostaje z zakresu interpretacji 
przy pomocy kategorii postępu i uznany za epokę odrębną, którą wy
jaśnić można odwołując się jedynie do irracjonalnego losu.

Wymienione wyżej romantyczne i irracjonalne elem enty historiozofii 
Schellinga biorą górę w okresie filozofii identyczności (1801— 1804), 
w związku z czym ulega zasadniczym zmianom cała koncepcja historio
zoficzna.

Charakterystyczne dla filozofii romantycznej zacieranie granic mię
dzy nauką i sztuką, wysunięcie wartości estetycznych i religijnych na 
czoło doprowadza do koncepcji sz tuk i h is torycznej.  Sztuka historyczna 
ma stanowić obecnie najbardziej adekwatną metodę przedstawienia swo
istości procesu dziejowego. Ma ona stworzyć możliwość wczucia się w ir
racjonalny los rządzący w sposób ukryty empirycznymi wydarzeniami 
historycznymi. Myśl Novalisa63 o historyku-poecie zostaje tu przetwo
rzona w koncepcję poznania historii w oparciu o historię jako sztukę.

Koncepcja postępu historycznego, realizującego się na mocy działania 
prawidłowości przyrodniczej, zostaje obecnie zarzucona na rzecz teolo
gicznej idei powrotu człowieka do jedności z bogiem. Na miejsce historii 
świeckiej wstępuje historia święta. Elementy dialektycznego historyzmu, 
charakterystyczne dla filozofii Schellinga z okresu S y s te m u  idealizm u  
transcendentalnego,  zanikają zupełnie. Również rozwiązanie problemów 
osobowości i wolności człowieka przeciwstawia poglądy Schellinga 
z okresu filozofii identyczności poglądom reprezentowanym przez histo- 
riozofię Hegla. Dla Schellinga osobowość jest obecnie czymś iluzorycznym, 
nic nie znaczącym i podlegającym unicestwieniu przejawem substancji, 
gdy Hegel w Fenomenologii ducha zmierza do rozbudowy koncepcji oso
bowości jako społecznej i historycznej.

Wolność jako podstawę działania jednostki zastępuje Schelling kon
cepcją dobrowolnego podporządkowania się konieczności, a autonomię 
woli i odpowiedzialność moralną — koncepcją irracjonalnego usposobie
nia religijnego, przekształcając tym  samym człowieka z aktywnego pod
miotu działania moralnego w  pasywny przedmiot działalności boskiej 
opatrzności, W związku z tym  historia nie jest już obecnie tą sferą, gdzie 
dokonuje się realizacja wolności. Wolność, rozumiana oczywiście jako

63 Novalis, Henryk Offterdingen, Warszawa-Kraków 1914, s. 105. „Prawdziwy 
dziejopis powinienby być zarazem poetą...”
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podporządkowanie się konieczności, może 'być osiągnięta zdaniem Schel
linga poza historią przez indywidualny akt zjednoczenia się z bogiem-ab- 
solutem. W ten sposób refleksja nad procesem historycznym, jako dro
ga do uzyskania samoświadomości epoki, refleksja nad zrozumieniem 
sensu działań jednostkowych przez analizę społecznych i historycznych 
treści zawartych w osobowości, próby ugruntowania autonomii jednostki 
przez zrozumienie złożonej dialektyki jej racjonalnych działań z proce
sem historycznym — wszystkie te wątki przestają być osią organizują
cą światopogląd Schellinga. U podłoża ewolucji poglądów historiozoficz
nych Schellinga leży przemiana jego postawy społeczno-politycznej, 
przejście od postawy aktywnego zaangażowania w przemianach histo
rycznych do kwietyzmu i biernego podporządkowania się wydarzeniom, 
akceptacji istniejącego stanu rzeczy. Przemiana ta niezmiernie charakte
rystyczna dla procesów dokonujących się wśród inteligencji niemieckiej 
pod koniec XVIII i na początku XIX w., świadomej przełomowego zna
czenia własnej epoki, próbującej znaleźć swe miejsce wśród złożonych 
jej wydarzeń, jakże przy tym  często bezradnej społecznie, przerzucającej 
się od krańcowo indywidualistycznych do krańcowo konserwatywnych 
rozwiązań.

Aleksander Orłowski

DER JUNGĘ SCHELLING UND DIE GESCHICHTSPHILOSOPHTE DER ROMANTIK

Zusammenfassung

Der Aufsatz stellt sich dde Aufgafoe, dae Entwicklung .des geschichtsphilo- 
sophischen Bewusstseins des jungen Schellings (1792—1804) zu analysieren. Die 
Entwicklung des geschiehtsphilosophisehen Bewusstseins des jungen Schellings 
war von der Wendung seines gesellschaftlichethischen Standpunktes bedingt, 
welche .sich im Ubergang von aktiver Haltiung dem geschiichtlichen Geschehen 
gegeniiber zum Quiatiismuis und passiver Unterordnung dem Willen der Vor- 
sehung ausdiruckte.

In der Meinung des Verifassers ist das Zentralproblem der Geschichtsphilo- 
sophie des jung en Schellings die Frage der Freiheit und der Wege ihrer Ver w irk
lichung. Die Suche nach Losiung dieser Frage fiihrte Schelling von einer typischen, 
mit Kant, Herder und Rousseau verwandten G esch ich tsphilosophie der Aufklarung 
(in den 90-Jahtren des XVIII Jahrhunderts), duirch die Geschichtsphilosophie des 
Systems des transzendentalen Idealismus, in  dem nobeneinander Elemente der 
Aufklarung 'und Romantik sowie Elemente, die mit der Gestaltumg des dialekti- 
schen Historismus heglischen Types verbunden sind, auftraten — zur Geschichts
philosophie, welche der konservativen deutschen Romantik eigen ist. Die Gestal- . 
tung der Geschichtsphilosophie Schellings wird an der Entwicklung beobachtet, 
welche sich in der Auffassung solcher Fragen, wie der Begriff der Geschichte, im 
besonderen das Ziel, dem der Geschichtsprozess zustrebt, die Frage der histori-
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schen Erkenntsnis, des Verhaltnisses von Freiheit und Notwendigkeit, der chrono- 
logischen Gliederung des Geschichtsprozesses und des historischen Fortschrittes 
vollzieht. Anfanglich erka.nn.te Schelling die Errichtung eines Weltbundes 
der Staaten ais das Ziel an, dem der Geschichtsprozess zustrebt. Damit ver- 
band er die Suche in der Geschichte nach Verwirklichungswegen jener Bedingun- 
gen, welche die Freiheit des Einzelnen zaisdchem. Zur Zeit der Identitatsphilosophie 
wird dieses Ziel aufgegeben und an seine Stelle fcritt die eschatologische Vision 
der Riickkehr des verfallenen Menschen zur verlorenen Eincheit mit Gott. Im Zusam- 
menhang damit wird der anfarugliche Glauibe an der Fortschritt allmahlich 
schwacher, bis er endlich ganzlich zerstort wird. An die Stelle der Fortschrittsidee 
tritt die Idee der Riickkehr zu dem, was schon gewesen war und verloren wurde.

Die Freiheit, welche anfangs ais unbeschrankte Autonomie des Willens und 
Selbstbestimmung des Einzelnen aufgefasst wuride, wiird allmahlich beschrankt, 
bis Schelling sie zuletzt ganzlich der Notwendigkeit onterstellt. Das Mittelglded auf 
diesem Weg ist die Auffassung des Verhaltnisses von Freiheit und Notwendigkeit, 
die im System des transzendentalen Idealismus (1800) dargestellt wird. Im Gegen- 
satz zur bisherigen Auffassung der Freiheit, die ais absolute betrachtet wurde, 
fiihrt Schelling jetzt eine Reihe Beschrankungen ein, w elche bewirken, dass die 
Wahlfreiheit zur Ailternative wird: in der von den Beschrankungen begrenzten 
Sphare handeln oder sich von der Handlung ganzlich fernhalten. Indem Schelling 
die Geschichte ais einen Prozess betrachtet, in welchem die Einheit von Freiheit 
und Notwendigkeit existiert, unterstellt er die Freiheit der Notwendigkeit und 
die Notwendigkeit selbst wird irrationall. Der Begriff von Notwendigkeit, wie er 
in der Geschichtsphilosophie des Systems des transzendentalen Idealismus auf- 
tritt, kann in verschiedenem Sinne aufgefasst werden. Notwendigkeit bedeutet 
hier erstens eine Anschauung, nach der die Ergebnisse menschlichen Handelns 
iiber ihre bewussten Ziele 'und Bestrebungen hinausreichen und in der Geschichte 
sich ein allgemeiner Plan der Vorsehung vollzieht. Zweitens wird der Begriff der 
Notwendigkeit im System des transzendentalen Idealismus zur bezeichnung einer 
irrationellen unbewussten Kraft gebraucht, die in dem individuellen Akt men
schlichen Handelns neben bewussten Beweggriinden, Zieleń und Voirhaben wirikt. 
Verbindet der Begriff „Notwendigkeit” im ersten hier genannten Sinn die Auffas
sung Schellings mit der rationalistischen ornd dialektischen Geschichtsphilosophie 
Hegels, insbesondere mit seiner List der Vernunft, so bedeutet die Anerkennung 
einer irrationellen Kraft, die im Menschen wirkt und seinem Handeln unvorherge- 
sehene Ergebnisse mit Notwendigkeit verleiht einen dem romantischen Irrationalis- 
mus annahernden Bestandteil der schellingischen Geschichtsiphilosophie. Dies wird 
auch durch die von Schelling vollzogene Analyse der Tatigkeit des Kiinstlers 
bestatigt, idie bei ihm ais M-uster des Verhaltnisses von Freiheit .und Notwendig
keit gilt. Indem namlich der Kiinstler sein Kunstwerk schafft, ver:bindet sich in 
diesem Akt seines Handelns die Freiheit ais bewusste Anwendung erworbener 
technischen Kenntnisse mit der Notwendigkeit, die in der instinktiven Kraft des 
poetischen Genies ihren Ausdruck findet.

Ein weiteres Element Schellings astheitisierender Irrationalisierung der Ge
schichtsphilosophie bildet die Idee der „historischen Kunst”, die zur Zeit der Iden
titatsphilosophie bei ihm erscheint. Die historische Kunst soli namlich nach Schel
ling jene Form der geschichtlichen Erkenntnis sein, welche durch Einfiihlung in 
den Geschichtsprozess im Stande ist, inicht nur die empirischen Zusammenhange
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der Tatsachen, sond er n auch das hdnter ihnen verborgene irrationelle Schicksal 
darzustellen.

Die Ablehnung eines weltlichen Geschichtszieles, die Zerstorung der Fortsch- 
rittaidee, die Ablehnung der Freihełt und der moralischen Verantwortlichkeit des 
Menschen, die Auffassung des Ideals ais einer individuellen Vereinigung des Men- 
schen mtiit Gott—dem Absoluten, aiuSiserhalb der Geschichte und Gesellschaft, 
all diese Meirkmale der Identitatsphilosophie beweisen, dass die Geschichte an 
Bedeutung ve:rliert und eiine Scbwachung des Histor;iismus ais des die Weltanschau- 
ung des jungen Schellings organisierenden Mittelpunktes stattfindet.


