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SPOŁECZEŃSTWO I HISTORIA W FILOZOFII
A. SCHOPENHAUERA
W iekiem indywidualizm u i humanizmu, a zarazem wiekiem historii
nazwał E rnst Troeltsch epokę, na którą przypada twórczość Schopen
h au era1. Indywidualizm i hum anizm są pojęciami ta k wieloznacznymi, że
akceptacja tej charakterystyki wym agałaby najpierw bliższego ich spre
cyzowania, nie ulega natom iast wątpliwości, że problem y dynam iki spo
łecznej znalazły się w centrum zainteresowania wszystkich wielkich prą
dów m yślowych pierwszej połowy XIX w. i że Schopenhauer stanowi
pod tym względem jeden z nielicznych wyjątków. Długotrwałe milczenie
wokół jego filozofii, a następnie nagła popularność wiążą się niew ątpli
wie ze stanowiskiem, jakie zajął wobec problemów historii.
W własnym i powszechnym m niem aniu był Schopenhauer anty
tezą Hegla. Swą aw ersję do filozofii heglowskiej przejaw iał na każdym
kroku w b rutalnych atakach, podkreślając stale przepaść, jaka dzieli oba
systemy. B yła to nienaw iść niemal patologiczna, nie podyktowana przy
tym zatargiem osobistym, prawdopodobnie nie podyktowana również za
wiścią, gdyż znajduje w yraz w bardzo wszesnych pracach Schopen
hauera. Schopenhauer nienaw idził Hegla ideowo, nienawidził go za stan
filozofii niemieckiej, za jej problem atykę, przede wszystkim zaś za oce
nę teraźniejszości i sianie złudzeń na tem at przyszłości. W oczach Scho
penhauera Hegel był kwintesencją całej współczesnej mu filozofii nie
mieckiej, nie w niego osobiście więc godził, lecz we wszystkie wspólne
w niej w ątk i2.
1 Ernst Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, Tubingen 1922, s. 138.
2 W czasie promocji habilitacyjnej Schopenhauera Hegel nie tylko odniósł
się życzliwie do Schopenhauera, chociaż z systemem jego zasadniczo się nde zga
dzał, ale wprost poparł jego starania o prawo wykładania filozofii, mimo że
7 A rchiw um hilstorii filozofii) i m yśli społeczn ej
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Historyzm pierwszej połowy XIX w. rozwinął się na podłożu roz
padu feudalnych więzi społecznych, który w Niemczech dokonał się
gwałtownie w dobie wojen napoleońskich. Badanie przeszłości miało do
starczyć klucza dla zrozumienia zachodzących przem ian, a zarazem uza
sadnić często zgoła przeciwstawne ideały społeczne. Szukano w prze
szłości zarówno źródeł teraźniejszości, jak dowodu na istnienie prawidło
wości historycznych oraz wzorów dla przyszłości. Niezależnie od stano
wiska isięgano do przeszłości, by uzasadnić działalność aktualną. I to
właśnie postępowanie odrzucała filozofia schopenhauerowska.
„Wiek indywidualizm u i hum anizm u, który w łaśnie dlatego był za
razem wiekiem historii, nie przyjął Schopenhauera na dobrą sprawę zu
pełnie do wiadom ości” 3. Czy m im o to b y ł m u obcy, czy odrzucając
współczesne rozwiązania nie podejm ował Schopenhauer w inny sposób
tej samej problem atyki? Próbą odpowiedzi na to pytanie ma być niniej
szy artykuł.
*

Teza o prawidłowości dziejów tylko wówczas może odegrać rolę w fi
lozofii, gdy równocześnie w skazuje się drogi jej poznania. Rozdział O h i
s to r ii 4, napisany „celem uniknięcia wszelkich nieporozum ień odnośnie
jej w artości” 3, zawiera na w stępie k rytykę możliwości uzyskania takiej
wiedzy w oparciu o dane em piryczne.
Istnieje zasadnicza różnica, według Schopenhauera, między historio
grafią i przyrodoznawstwem . Teoretyczne przyrodoznawstw o operuje ze
społem nazw ogólnych, które pow stały w w yniku w ielokrotnej obser
wacji pow tarzających się zjawisk i w yrażają stałość i niezmienność cha
rakteryzujących je cech i stosunków. System wiedzy, zbudowany przy
pomocy pojęć tego typu, pozwala orzekać szereg właściwości o zjawis
kach indyw idualnych na podstawie zwykłego zaliczenia ich do odpo
w Berlinie wykładało poza nim filozofię czterech docentów prywatnych. Relacja
o przewodzie habilitacyjnym Schopenhauera zawarta jest w G. W. F. Hegel, Eerliner Schmften, B(ajm(bfuiig 1956, s. '587 i nast.
3 E. Troeltsch, jw.
4 Die Welt ais Wille und Vorstellung, t. II, rozdz. 38. W szystkie cytaty
w niniejszym artykule podane są według wydania! Arthur Schopemhauers sa m 
tliche Werke in sechs Banden, Hgb. von Eduard Grisebach, Leipzig [b. d.]
(cytowane następnie jako Dzieła). Rozdz. 38, t. II Die Welt ais Wille und Vorstellung jest jedynym systematycznym wykładem poglądów Schopenhauera na h is
torię, niemniej szereg uwag, rozsianych po wszystkich dziełach Schopenhauera,
naświetla ten temat z rozmaitych stron.
5 Dzieła, t. II, s. 515.
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wiedniej klasy: „co dotyczy wszystkich ssaków, np. że posiadają dwie
komory sercowe, siedem kręgów szyjnych, płuca, przeponę, pęcherz mo
czowy, pięć zmysłów itp. to samo mogę też orzec o schwytanym przed
chwilą nietoperzu zanim nastąpi jego sekcja”6. Nauki przyrodnicze for
m ułują zatem szereg sądów opartych na doświadczeniu, niem niej obo
wiązujących powszechnie dla całej klasy zjawisk.
M ateriał historyczny różni się zasadniczo od danych przyrodniczych
i dlatego wiedza historyczna dysponuje zasadniczo odm iennym zasobem
pojęć i niezdolna jest do formułowania sądów tego typu. Dla historyka
ważna jest specyfika zjawiska, zaś nazwy ogólne służą mu wyłącznie do
ukrycia niedostatecznej znajomości tej specyfiki. Pojęcia, którym i po
sługuje się historiografia, nie m ają żadnej w artości poznawczej: zalicze
nie danego faktu do klasy wojen religijnych nic nie mówi o przebiegu
wydarzenia i pokryw a wyłącznie ignorancję badacza7.
„M ateriałem historii — pisze Schopenhauer — jest to, co pojedyn
cze, ujęte w swej przypadkowości i jednorazowości, to, co pojawia się
tylko 'jeden raz i nigdy już więcej nie nastąpi, są nim przem ijające
związki w ludzkim świecie, ruchliw e jak obłoki n a wietrze, które nieraz
zupełnie błahy przypadek radykalnie zm ienia” 8. Nauka historii nie po
siada wartości teoretycznej, teoria historyczna nie jest możliwa; historia
jest zbiorem wiadomości, a nie nauką, W issen, a nie W is sen sch a ft0 i ten
jej ch arak ter przesądzony jest raz na zawsze przez specyfikę jej ma
teriału.
Stąd w ynikają zadania, jakie może realizować historiografia. Sprowa
dzają się one do porządkowania nieskończonego potoku wydarzeń na
osi czasu. Ideałem byłoby oddanie ich następstw a z absolutną wiernością,
lecz jest to ideał nieosiągalny ze względu na brak wiarogodnej infor
macji. Luki w przekazach historycznych oraz łatwowierność i zła wola
kronikarzy paczą obraz dziejów. Idealna historia byłaby wierną kro
niką faktów, w historii, która stoi do naszej dyspozycji, więcej jest kłam 
stwa niż p ra w d y 10.
6 Tamże, s. 517.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 518/.9.
9 Tamże, s. 516.
10
„Historyk bowiem powinien śledzić wydarzenia indywidualne ściśle tak, jak
przebiegły w życiu, jak rozwijały się w czasie w skomplikowanym łańcuchu przy
czyn i skutków; niemożliwe jednak, aby posiadał wszystkie dane, aby dojrzał
wszystko i wszystko wiedział. Co chwila traci z ocziu oryginał obrazu, względnie
na jego miejsce podsuwa mu się obraz fałszywy i to tak często, iż mam chyba
prawo przyjąć, że we wszelkiej historii więcej jest fałszu niż prawdy” (Dzieła,.
t. I, s. 325).
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Ustalenie przyczyn indywidualnego w ydarzenia jest wprawdzie te
oretycznie możliwe przy założeniu kompletności m ateriału dokum ental
nego, lecz możliwość ta pozostaje w sferze czystej 'abstrakcji ze wzglę
du na skom plikowany charakter powiązań. „Co się tyczy osławionego
pragm atyzm u historii — pisze Schopenhauer — to oceni go najlepiej ten,
kto przypomni sobie, że rzeczywisty związek wydarzeń w w łasnym ży
ciu uświadam iał sobie nieraz dopiero po dwudziestu latach, chociaż dy
sponował wszystkim i danym i” 11. Nic dziwnego, że Schopenhauer w y
mienia z uznaniem jednego tylko historyka: Herodota.
Rozumowanie powyższe m a na celu wykazanie przepaści między fi
lozofią i. historią. „Skoro przedm iotem historii jest na dobrą spraw ę zaw
sze tylko to, co jednostkowe, indyw idualny fakt, i skoro temu tylko przy
pisuje się realność, przeto jest ona absolutnym przeciwieństwem filo
zofii, któ ra patrzy na rzeczy ze stanowiska ogólnego i której przedm io
tem jest to tylko, co ogólne i co pozostaje niezm ienne w poszczególnym
zjaw isku” 12. Cezura zasadnicza przebiega tu, jak widać, między filozofią
i historią; punkt widzenia filozofii zbiega się z punktem widzenia nauk
przyrodniczych, obie poszukują tego, co ogólne, rozbiega się natom iast
diam etralnie z punktem widzenia historiografii, którą interesuje wyłącz
nie specyfika zjawiska. (Skonfrontujmy jednak to rozumowanie z zasad
niczymi tezam i system u.
Filozofia ima w yjaśnić, czym jest świat. Nie interesują jej poszcze
gólne zjawiska ani związki m iędzy nim i, nie szuka odpowiedzi na pyta
nie o pochodzenie świata, jego cel i kierunek, w którym zmierza, lecz
docieka wyłącznie, czym on jest, co jest jego isto tą 13. W w yobrażeniu
świat dany jest w postaci nieskończonego mnóstwa różnorodnych rzeczy
i zdarzeń, wzajem nie powiązanych i podległych bezwzględnej koniecz11 Dzieła, t. II, s. 517/8.
12 Tamże, s. 518. Schopenhauer zastrzegł się przy tym wielokrotnie, że nie
odmawia bynajmniej /wszelkiej wartości historii. „Śmieszne i w złym tonie jest
to tylko, że niektórzy chcą zrobić z historii część filozofii, ba, nawet samą filo
zofię, mniemając obłędnie, że mogłaby zająć miejsce tam tej” (tamże, t. V, s. 472).
1 3 „Prawdziwie filozoficzny sposób patrzenia na świat, czyli taki sposób, któ
ry uczy nas pojmowania jej istoty i wykracza poza zjawisko', to ten, który nie
pyta „skąd”, „dokąd” i „dlaczego”, lecz zawsze i wszędzie zadaje pod adresem
świata pytanie „czym .jest”, tj. pogląd, który nie rozpatruje (rzeczy pod kątem w i
dzenia określonych relacji, pod kątem widzenia ich powstawania i zaniku, krótko
mówiąc, nie ujmuje świata zgodnie z jedną z czterech postaci reguły podstawy
dostatecznej, lecz przeciwnie, ma za przedmiot to właśnie, co pozostaje po w yeli
minowaniu całkowicie sposobu ujęcia zgodnego z tą zasadą, po wyeliminowaniu
tego, co przejawia się we wszystkich zjawiskach, ale im nie podlega, czyli ma
za przedmiot istotę świata, zawsze sobie samej równą, ideę świata” (Dzieła, t. I,
s. 358/9).
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ności. Umysł ludzki poznaje te zjawiska ustalając zachodzące między ni
mi związki: kolejność w czasie, równoczesność w przestrzeni oraz wza
jem ne uwarunkow anie przyczynowe. Związki .stwierdzone empirycznie
i na drodze abstrakcyjnego rozumowania podlegają zasadzie racji dosta
tecznej, która stanowi najogólniejszą form ę wszelkiego' poznania racjo
nalnego i ma charakter aprioryczny. Jako zasada porządkowania zjawisk
przez umysł poznający nie ma ona zastosowania poza światem zjawisk;
w szczególności nie można przy pomocy rozumowania przejść od feno
menów do noumenów, ze zjawisk nie można naw et wnioskować o istnie
niu rzeczy sam ych w sobie. Jeśli więc m etafizyka m a dotrzeć do istoty
rzeczy, nie zatrzym ując się w granicach świata zjawiskowego, pozostaje
tylko jedno wyjście: szukać przejścia między fenomenam i i noumenami
na drodze pozarozumowej. Stanowisko to znajduje u Schopenhauera do
bitny wyraz w jego krytyce Kanta, a jeszcze wyraźniejszy w młodzień
czych notatkach, w których przeciwstawia filozofię nauce. „Szukano filo
zofii dlatego tak długo nadarem no, bo szukano jej na drodze nauki, a nie
sztuki. Filozof nie powinien nigdy zapominać, że upraw ia sztukę, a nie n a
ukę [...] Niech nie szuka odpowiedzi na pytanie «dlaczego» jak fizyk, histo
ryk i m atem atyk, lecz niech się przypatruje 'temu, c o jest i niech to wyraża
w pojęciach” 14. A w K r y t y c e filozofii K a n ta form ułuje zasadniczą różnicę
między sobą i królew ieckim filozofem, za którego ucznia się uważa, sło
wami: „Dla niego filozofia jest nauką wywodzącą się z pojęć (W isse n 
schaft a u s B e g rif f en), dla m n ie — nauką u jętą w pojęcia (W issenschaft
i n B eg riff en), wywodzącą się z poznania naocznego, jedynego źródła
wszelkiej oczywistości, uchwyconą i utrw aloną w pojęciach”15.
Dla nas interesujące jest tu nie tyle przeciwstawienie Schopenhauerowskiego irracjonalizm u racjonalizmowi Kanta, ile inny aspekt zagad
nienia. Z rozumowania powyższego w ynika jasno, że z punktu widzenia
możliwości stworzenia m etafizyki rozróżnienie W issen i W issen sch aft nie
ma w systemie Schopenhauera żadnego znaczenia. Zasadnicza cezura prze
biega między filozofią i nauką. Ta ostatnia odnosi się wyłącznie do zja
wisk, pierwszą interesuje ich istota, przejście od fenomenów do noum e
nów. Z tego względu charakter historii jako dyscypliny naukowej i jej
stosunek do innych dyscyplin nie m a żadnego znaczenia. Czy historia jest
zw ykłym opisem, czy też możliwa jest wiedza teoretyczna o zjawiskach
14 Arthur Schopenhauers handschriftlicher Nachlass. Hirgb. von Eduard Grisebach, Leipzig [ib. d.], t. IV, Neue Paralipomena, s. 27 i 28. Informację o czasie
powstania tego fragmentu podaje J. Frauenstadt, Memorabilien, Briefe und Nachlasstiicke, Berlin 1863 (wydane pod tytułem Arthur Schopenhauer. Von Ihm Uber
ihn. wspólnie z pracą E. O. Lindnera, Ein Wort der Vertheidigung), s. 718.
15 Dzieła, t. I, s. 577/8.
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minionych, w obu w ypadkach dyscyplina ta zajm uje się wyłącznie zja
wiskami i nie daje klucza do zrozumienia rzeczy samej w sobie. Wyż
szość przyrodoznawstwa nad historiografią jest z filozoficznego punktu
widzenia co najm niej problem atyczna, obie podlegają zasadzie racji do
statecznej, obie odnoszą się w yłącznie do św iata jako naszego w yobra
żenia.
Istnieją zatem w filozofii Schopenhauera dwie nie pokrywające się
linie podziału wiedzy ludzkiej. Jedna przeciwstawia filozofię wraz z na
ukam i ścisłymi historii, druga — filozofię wszelkiej nauce. Sprzeczność
ta domaga się interpretacji.
Spróbujm y naprzód odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Schopenhauer
odrzuca wszelką prawidłowość w historii. W tym celu przypatrzm y się
zarzutom, jakie wysuwa pod adresem Hegla, jako głównego reprezen
tanta koncepcji prawidłowości dziejowej.
W heglowskiej filozofii dziejów rozróżnienie D asein i W ir k lic h k e it
posiada zasadnicze znaczenie. Teza głosząca, że to, co rzeczywiste, jest
rozumne, a to, co rozum ne — rzeczywiste, nie oznacza bynajm niej apologii wszelkiej rzeczywistości, nie wszystko bowiem, co istnieje, jest rze
czywiste, i nie wszystko, co m iało miejsce w przeszłości, należy do hi
storii. Rzeczywista jest idea, fak t jednostkowy posiada rzeczywistość
tylko o tyle, o ile jest konieczny dla realizacji idei16. W każdej epoce wy
stępują zatem fakty typowe i nietypowe i wyróżnienie ich jest pierw 
szym w arunkiem rozumienia historii.
Zasadą wyróżnienia w ydarzeń istotnych nie jest cel zewnętrzny wo
bec historii, lecz im m anentna prawidłowość procesu historycznego. Po
wrócić do siebie, to jest zrozumieć sam siebie, duch może dopiero w his
torii. W przyrodzie prawidłowości, jakim podlegają dowolne zjawiska, są
wobec nich zewnętrzne i wszelka zmiana dokonuje .się pod wpływem
zewnętrznych bodźców, natom iast cała historia jest postępującym pro
cesem denaturalizacji człowieka, w którego toku ludzie zyskują coraz
większą niezależność od zewnętrznego wobec nich świata i coraz bardziej
świadomie kształtują w arunki własnego istnienia. Jest to proces dwu
stronny: z jednej strony wyraża się w rozwoju nauki, która umożliwia
człowiekowi opanowanie przyrody, z drugiej strony w rozwoju świado
mości wolności, która prowadzi do zmiany form państwa. W rezultacie
zwiększa się zakres wolności ludzkiej i w tym sensie realizacja wolności
jest im m anentną prawidłowością dziejów.
16
Na znaczenie rozróżnienia Dasein i Wirklichkeit u Hegla zwraca uwagę ar
tykuł T. Krońskiego, Problem zła moralnego w heglowskiej filozofii dziejów,
„Myśl Filozoficzna”, 1957, nr 1.
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Racjonalna historia nie jest zatem u Hegla sumą racjonalnych fak
tów historycznych, .przeciwnie, fakt jest rozumny dzięki miejscu, jakie
zajm uje w historii, i ustalenie tego miejsca jest naczelnym zadaniem
historyka.
Na pierwszy rzut oka zachodzi absolutna sprzeczność między stano
wiskiem powyższym a stanowiskiem Schopenhauera. Przeciwstawianie
W issen i W issen sch aft zmierzało do wykazania, że historia zajm uje się
wyłącznie specyfiką zjawisk, jest zatem z istoty swej niezdolna do pod
porządkowania ich regułom ogólnym i nie daje podstaw dla stwierdze
nia racjonalności dziejów. P unktem wyjścia jest tu jednostkowy fakt
historyczny, dzieje ludzkie potraktow ane isą jako ciąg kolejno następu
jących faktów, które dadzą -się jedynie opisać, lecz nie dadzą się pojąć,
skoro zaś niewytłum aczalny jest fakt, niewytłum aczalne są też dzieje.
Równocześnie ze stwierdzeniem, że historia nie daje w yjaśnienia ż ad n e g o zjawiska historycznego, w ystępuje u Schopenhauera postulat
w yjaśnienia przez filozofię k a ż d e g o zjawiska historycznego bez wy
jątku. Przeciw staw ienie filozofii i nauki dokonuje się bowiem na innej
jeszcze płaszczyźnie. Nauka zajm uje się zawsze określoną stroną bada
nych zjawisk, ustala określony typ relacji między nimi, nie wyczerpując
nigdy ich nieskończoności; poznanie naukowe ma zatem zawsze charakter
względny. Natom iast filozofia powinna wyjaśnić, czym jest świat, w yjaś
nić go bez reszty, powinna mieć ch arak ter absolutny. Odpowiedź przez
nią udzielona musi objąć wszelkie zjawisko, 'a zatem również ogół zja
wisk historycznych bez żadnego w yjątku.
Stąd w ynika zarzut pod adresem historiozofii heglowskiej — przy
pominamy to raz jeszcze, że była ona dla niego kw intesencją całej pokantowskiej filozofii niemieckiej — że jest sztuczną konstrukcją, bajecz
ką — K o n s tr u k tio n s g e s c h ic h te 17. Dzieje pojęte jako organiczna całość
są dla niego mitem stworzonym świadomie dla celów praktycznych: dla
apologii państwa z jego ustrojem , prawem, policją, techniką i przem y
słem 13, bądź też dla uzasadnienia haseł „demagogicznych” 19. Dla Scho
penhauera Hegel jest równocześnie apologetą państwa pruskiego i ideo
logiem rewolucji i anarchii. Nie ma w tym sprzeczności, skoro istotę fi
17 Dzieła, t. II, s. 519.
is Tamże.
19
Schopenhauer wielokrotnie oskarżał filozofię heglowską, że służy dema
gogii bądź pośrednio, podważając zaufanie ogółu do filozofii i spychając go na
stronę materializmu (por. np. Dzieła, t. III, s. 139—40), bądź bezpośrednio, dostar
czając demagogom światopoglądu „optymistycznego” i pozwalając oczekiwać, że
coś jeszcze nastąpi. Sposób, w jaki Schopenhauer wyraża się o Heglu, charaktery
zuje np, następujący passus: „Po Schellingu przyszła już zwykła kreatura minis
terialna — Hegel, ogłoszony powszechnie za wielkiego filozofa ze względów pola-
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lozofii heglowskiej u p atru je on w nieupraw nionej selekcji m ateriału
historycznego i tworzeniu dowolnych konstrukcji. W oczach Schopen
hauera postępowanie to jest równie sprzeczne z wymogami filozofii co
z wymogami nauki i dlatego ulubionym epitetem pod adresem Hegla
jest „szarlatan”. Szarlatan,stwem jest, po pierwsze, m ieszanie płaszczyzn
filozofii i nauki i próba odpowiedzi na pytania m etafizyczne na drodze
rozumowej, na której nie ma przejścia od zjawisk do rzeczy samej w so
bie'20; po wtóre, rzekoma prawidłow ość dziejów, która nie wyjaśnia bez
względnej większości wydarzeń; szarlataństw em , bodaj najw iększym dla
Schopenhauera, jest wreszcie m ieszanie historii i moralności,
W czasach studenckich w rozmowie ze starym Wielandem, k tóry od
radzał m u filozofię jako niepew ny fach, Schopenhauer miał udzielić od
powiedzi: „życie to spraw a chybiona, postanowiłem spędzić je na roz
m yślaniu o n im ” 21. Rozmyślania te m iały ch arak ter p a r exc ellen ce etycz
ny. Etyka koronuje jego dzieło, teoria poznania, metafizyka, estetyka są
tylko podbudową dla etyki. „Zgodnie ze świadectwem naszego w nętrza
w szystko sprowadza się ostatecznie do m oralności” 22. Moralność zaś jest
sprawą indywidualną, spraw ą stosunku jednostki do świata, jej postawy
wobec świata.
U Hegla ideał realizuje się w historii, nie ma sztywnej granicy mię
dzy Sein i S ein -S óllen . Wolność postulowana przez rozwój świadomości
urzeczywistnia się w konkretnych instytucjach państwowych, przy czym
urzeczywistnienie jej jest początkiem nowego konfliktu z nieustannie
czynnym duchem. Między rzeczywistością i postulatam i pod jej adre
sem istnieje niem al zawsze rozdźwięk, nigdy przepaść, gdyż rozwój św ia
domości wolności jest równoznaczny z rozwojem sam ej wolności. Roz
wój ludzkości jest więc z jednej strony rzeczywistością, z drugiej postu
latem m oralnym , przy czym tak jak zawsze jest konkretną rzeczywistoś
cią, tak i jako postulat przybiera zawsze postać konkretną i w tej postaci
jest w danej epoce w artością naczelną, której realizacja staje się w y
tyczną i m iernikiem działań ludzkich.
Trzeba jednak rozróżnić trzy skale, w których proces ten ma m iej
sce. Jakkolw iek dotyczy on całej ludzkości, to jednak realizacja ideału
tycznych, nota bene chybionych, płaski, bezduszny, obrzydliwy i w strętny szar
latan, który z bezprzykładnym zuchwalstwem smarował ibzdury i nonsensy, które
jego spirzedajni poplecznicy rozgłosili jako nieśm iertelne prawdy, co zostało przez
głupców przyjęte za dobrą monetę, dzięki czem u rozległ się tak powszechny chór
zachwytów, (jakiego jeszcze nie było” (Dzieła , t, IV, s. 117).
20 Myśl tę rozwinął Schopenhauer szczególnie w K r y tyce filozofii Kanta (Dzie
ła, t. I).
21 Wilhelm Gwinner, Schopenhauers Leben, Leipzig 1878, s. 38.
22 Dzieła, t. XI, s. 519.
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jest w każdej epoce dziełem określonej społeczności narodowej, której
rękam i Weltgeist realizuje własne cele. W skali ludzkości jest to proces
absolutnie konieczny, nieustanny i nieskończony. W skali narodu doko
nuje się cząstkowa jedynie realizacja ideału i m isja dziejowa narodu jest
ograniczona w czasie, niem niej spełnienie jej jest koniecznością. W skali
życia jednostki jest rzeczą przypadku, czy dane jej będzie partycypować
w dziele ducha i jeśli nawet szczęśliwy traf sprawi, że żyje w okresie
heroicznym w dziejach własnego narodu, nie przesądza to jeszcze stop
nia jej udziału w tym dziele. W dziejach ludzkości zawsze można w y
kazać ich rzeczywistość i rozumność; dzieje narodów, i to bynajm niej
nie wszystkich, są rozumne w jednej tylko epoce, w życiu jednostki ro
zumność i rzeczywistość są rzadkim w yjątkiem .
Filozofia Schopenhauera jest buntem przeciw takiej degradacji jed
nostki, a zarazem inną próbą powiązania rzeczywistości i ideału. Byt re
alny i ideał jako dwa światy heterogeniczne należą, zdaniem Schopen
hauera, do reliktów myślenia teologicznego. Schopenhauer, podobnie jak
Hegel, uważał pow rót do tej koncepcji po Kancie za niemożliwy. Ale
przezwyciężenie dualizm u rzeczywistości i ideału dokonuje się u niego
zupełnie odm iennie niż u Hegla. Rzeczywistość jest dla niego jednorodna,
istnieje tylko jeden świat, tylko Sein, którem u nie można przeciwstawiać
S ein -S o lle n jako odrębnego b y tu 23. Zjawiska tego świata dają się w y
jaśnić w jego obrębie bez odwoływania się do sił transcendentnych, mo
żna je opisać, sklasyfikować, w yjaśnić przyczynowo na drodze usta
lania relacji między nimi, natom iast problem em jest ich ocena m oral
na. Potrzeba takiej oceny jest punktem wyjścia wszelkiej filozofii, u pod
staw filozofii leży bowiem ,,potrzeba m etafizyczna”, to jest konieczność
znalezienia wyższych racji własnego istnienia, która narzuca się czło
wiekowi nieodparcie z chwilą, gdy uświadomi sobie z jednej strony og
rom wysiłku dokonywanego dla zachowania własnego życia, z drugiej
zaś absolutną niemożliwość przedłużenia życia w nieskończoność24. Po
czątkowo próbowano odnaleźć tę rację istnienia ludzkiego poza światem
i poza człowiekiem, k ry ty k a K anta uniemożliwiła raz na zawsze wszelką
filozofię transcendentną, pozostaje więc jedynie szukać racji istnienia
ludzkiego w samym człowieku.
G eneralna tendencja tego rozumowania zbiega się z kierunkiem cafej klasycznej filozofii niemieckiej. Rozbieżność uwidacznia się wówczas
dopiero, gdy zastanowimy się, o jakim człowieku mówi Schopenhauer.
23 Por. tamże, t. I, s. 356.
24 Szersze rozwinięcie tej myśli zawarte jest w rozdziale O metafizycznej
potrzebie człowieka, w t. II Die Welt ais Wille und Vorstellung.
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U Hegla refleksja ludzka nad własnym istnieniem m a charakter spo
łeczny, u Schopenhauera zamyka się w ram ach życia jednostki. Wynika
to z przyjętych przez obu filozofów wartości naczelnych. Dla obu czło
wiek jest istotą myślącą, lecz dla Hegla jedynym przedm iotem godnym
ludzkiej refleksji jest społeczny byt ludzi, ich życie pojęte jako proces
społeczny, dla Schopenhauera — byt jednostkowy, nad którym ciąży
nieuchronnie śmierć. Człowiek w yróżnia się od istot nierozum nych świa
domością nieuchronnej śmierci. Całe jego życie jest oczekiwaniem na
śmierć, śm ierć je'st m om entem kulm inacyjnym życia, |myśl o śmierci
towarzyszy wszelkim jego poczynaniom, intensywność i głębia refleksji
nad śmiercią jest m iarą człow ieka25.
Śmiertelność jest cechą gatunkową, śmierć sprawą czysto indywidu
alną. Patrząc na życie ludzkie z punktu (widzenia śm ierci nie może Scho
penhauer ująć ludzkości inaczej niż jako nieskończony ciąg śm iertelnych
osobników obdarzonych zdolnością refleksji nad śmiercią. Dążenie do
zachowania egzystencji osobniczej, względnie przedłużenia jej w po
tomstwie, określa wszelkie działania ludzkie, świadomość nieskutecznoś
ci tego w ysiłku czyni życie ludzkie tragedią.
Tragedia ta nie rozgrywa się w hisitorii, nie zależy od m iejsca ani
czasu. Przeżywa ją indywidualnie każdy człowiek, a jej nasilenie jest
wprost proporcjonalne do mocy jego intelektu. Istoty nieobdarzone ro
zumem cierpią tylko fizycznie; w przyrodzie cierpienie jest wprawdzie
nieuniknione, ale nie jest absurdem, bo brak świadomości, że cierpienie
jest nieuchronne. Świat ludzki natom iast jest skrajnie irracjonalny,
gdyż rozum, k tó ry stawia człowieka na najwyższym szczeblu w hierar
chii istot żywych i daje m u władzę nad światem, czyni go najnieszczęś
liwszą z istot. Własne narzędzie, w którym pokładał m aksim um nadziei,
zwraca się w ten sposób przeciw człowiekowi.
Problem ów ponadczasowych nie można rozwiązać przez odwołanie
do historii. Próba taka doprowadzi tylko do zupełnej relatyw izacji mo
ralności, 'to jest do zatracenia wszelkiej busoli postępow ania26. Reali
zacja idei m oralnej w dziejach jest dla Schopenhauera sprzecznością,
23
Śmierci poświęca Schopenhauer w swych dziełach wiele miejsca, w pierw
szym rzędzie rozdział O śmierci i jej stosunku do niezniszczalności naszej istoty
samej w sobie”, w t. II Die Welt ais Wille und Vorstellung oraz rozdz. X, t. II
Parergów <pt. Przyczynek do nauki o nieznl^szczalności naszej praw dziwej istoty
■przez śmierć.
26
Zarzut immoralizmu pod adresem Hegla w iąże się u Schopenhauera z trak
towaniem filozofii heglowskiej jako teodycei. W cytowanym już artykule Tadeusz
Kroński wykazał, że zarzut powyższy wynika z nieporozumienia, niemniej faktem
jest, że za czasów Hegla traktowanie jego filozofii jako nowoczesnej teodycei było
szeroko rozpowszechnione.
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gdyż moralność jest sprawą czysto indywidualną, czysto wewnętrzną,
sprawą nastaw ienia woli ludzkiej. Doskonalenie m oralne, postęp moral
ny są to pojęcia, które m ają sens tylko w odniesieniu do jednostki, nie
stosują się natom iast ani do określonej grupy społecznej, na przykład
narodu, ani do ludzkości.
Rozumowanie powyższe popiera Schopenhauer argum entam i trojakie
go rodzaju. Pierw szy sprowadza się do oceny współczesności. Rzeczy
wistość otaczająca Schopenhauera napaw a go obrzydzeniem. Jest to świat
skrajnie niem oralny, w którym egoizm jest jedynym motywem działań
ludzkich27, filozofowie zaś albo akceptują generalnie samą zasadę ego
izmu i uw ażają ją za m oralnie uzasadnioną, jak to czyni utylitaryzm /2s,
albo upraw iają apologetykę istniejących stosunków zgodnie z polecenia
mi opłacających ich rządów, albo wreszcie kw estionując teraźniejszość
tworzą zarazem wizje lepszej przyszłości, zgodną z interesam i — i to
interesam i najbardziej przyziem nym i29 — kandydatów na przyszłych
władców. Świat gorszy od istniejącego jest nie do pomyślenia. Ale do
chwili obecnej upłynęła wieczność, cokolwiek mogło i m iało się stać,
musiało się już dokonać30. Dochodzimy więc do sprzeczności: nieskoń
czony postęp m oralny doprowadził w efekcie do istnienia świata, które
go nieistnienie należałoby powitać z ulgą31. Totalna negacja teraźniej
szości prowadzi w ten sposób do zaprzeczenia możliwości postępu.
A rgum entem drugim jest przeszłość. Sięgając do historii odnajdu
jem y stale te sam e m otyw y działań l u d z k i c h . Akcesoria zewnętrzne
ulegają w prawdzie zmianom, ale wew nętrzne m otyw y czynów ludzkich po
zostają bez zmiany. Przewaga literatu ry pięknej nad historiografią po
lega właśnie na tym , że pierwsza przedstaw ia te m otywy w krystalicz
nie czystej postaci i nabiera dzięki tem u wartości ponadczasowej, pod
czas gdy druga zajm uje się wyłącznie zmienną szatą zewnętrzną w yda
rzeń i wskutek tego nie może się wznieść na szczebel ogólności. „Kto
przeczytał Herodota, zna historię wystarczająco dla celów filozoficznych.
Bo tam tkwi już wszystko, co wypełnia następnie historię świata: krzą
27 Por. Dzieła, t. II, s. 680.
28 OdrziUcenie utylitaryzmu różni Schopenhauera zdecydowanie od angielskich
pozytywistów, z którymi na gruncie teorii poznania ma w iele wspólnego.
29 „Świat jest dla nich [dla demagogów współczesnych —S. G.] celem samym
w sobie i dlatego sam w sobie, ożyli zgodnie ze swą naturą, urządzony jest bez za
rzutu, prawdziwy eden”. Gdyby rządy były bez zarzutu, „na ziemi istniałby raj,
tj. wszyscy bez w ysiłku i kłopotów mogliby do syta nażerać sie, upijać, płodzić
i wyrzynać, bo taki jest odpowiednik ich celu samego w sobie i sens nieskończo
nego rozwoju ludzkości, który niezmordowanie głoszą” (Dzieła, t. V, s. 267).
30 Dzieła, t. I, s. 358.
31 Por. tamże, t. I, s. 56—59 oraz t. II, rozdz. 46.
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tanina, czyny, cierpienia i losy rodzaju ludzkiego...” 32. Skoro jednak m o
tyw y postępowania ludzkiego nie ulegają zmianie, a tylko one podlega
ją ocenie m oralnej, w takim razie postęp m oralny jest niemożliwy.
A rgum ent trzeci jest nieco innej natury. P rzyjm ując postęp m oralny
zakłada się jedność i ciągłość świadomości etycznej. Można wykazać ją
w w ypadku jednostki, u której pamięć własnych czynów zbiega się z po
czuciem odpowiedzialności za nie. G rupy społeczne, naw et wówczas,
gdy — jak narody — zachowują pamięć wspólnej przeszłości, nie po
czuwają się do współodpowiedzialności za przeszłość. Działanie pospólne,
zarówno w przeszłości jak i w teraźniejszości, można oceniać wyłącznie
z utylitarnego p u nktu widzenia, w ym yka się natom iast wszelkiej ocenie
m oralnej. Również i z tego względu postęp m oralny nie może realizować
się w dziejach.
U Hegla istnienie jednostkowe było bytem zewnętrznym , przypad
kowym, który nabierał sensu dzięki historii, dzięki możliwości uczest
nictwa w realizacji idei. Uczestnictwo to nie każdem u jest dane, nie
mniej sama możliwość partycypacji w dziele ducha wystarcza, by życie
ludzkie nabrało sensu. Odrzucenie postępu moralnego w dziejach jest
równoznaczne z odrzuceniem tego usprawiedliw ienia. W gruncie rzeczy
zarzuty Schopenhauera pod adresem historiozofii heglowskiej sprowa
dzają się do tego, że nie każdy człowiek uczestniczy w historii i nie za
sługa indywidualna, lecz przynależność do określonej społeczności, któ
ra na danym etapie realizuje dzieło ducha, określa możliwość tego ucze
stnictwa. Heglowskiej afirm acji jednostki poprzez ludzkość przeciwstawia
Schopenhauer afirm ację ludzkości poprzez jednostkę, heglowskiej tezie,
iż aktualny byt ludzki zrealizowany został dzięki historycznem u wysił
kowi ludzi, przeciwstaw ia pogląd, że jednostka zdobywa wszystko własną
zasługą. Możliwości jej są nieograniczone, aktualnie może być tworem
własnej epoki, potencjalnie jest jej twórcą. Jedynie to przekonanie po
zwoliło Schopenhauerowi znieść długoletnie milczenie, jakie otaczało je
go filozofię, w głębokim przeświadczeniu, że przyszłość do niego należy.
Spór dotyczy zatem granic autonom ii jednostki. Indywidualizm Scho
penhauera nie ma przy tym nic wspólnego z oświeceniowym atomizmem
społecznym. Błąd Hegla nie na tym polega, że nie każdej jednostce p rz y 
znaje w pływ na historię, lecz że lim ituje możliwość tego wpływu czyn
nikam i niezależnymi od jednostki.
Sens życia ludzkiego nie tkw i poza światem, nie nadają go determ i
nanty historyczne, sens życia ludzkiego tkwi w sam ookreśleniu, w n i
czym nie skrępow anym wyborze w łasnej podstawy wobec świata. Ani w za
32 Dzieła, t. II, s. 522.
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światach, ani w historii nie znajdzie jednostka m oralnego oparcia. Jej
wybory są autonomiczne. Absolutnie wolna i rozpaczliwie samotna musi
stawić czoło św iatu i uporać się z myślą o nieuchronnym końcu w łasne
go istnienia.
Źródła tego indywidualizmu, a zarazem pesymizmu stanowią jeden
z najbardziej pasjonujących problemów ,,schopenhauerologii”. Próbowano
odnieść je do sytuacji w Niemczech .po upadku Napoleona33, co spot
kało się ze zjadliwą repliką samego Schopenhauera34, niem niej w litera
turze, która wiąże jego filozofię z określonym podłożem społecznym, po
gląd ten jest nadal żyw y35. Faktem jest jednak, że lata, w których Scho
penhauer pisał swe podstawowe dzieła, były w Niemczech okresem
wielkich nadziei, entuzjazm u, D eu tsc h tu m e lei, a Schopenhauer, który
w nastrojach tych nie partycypował, był w yjątkiem i nie znajdował
u współczesnych najm niejszego zrozum ienia36.
Wydaje się, że rozwiązanie zagadki tkwi w źródłach tego wielkiego
ferm entu umysłowego, który zapoczątkowany w Niemczech w przededniu
rewolucji francuskiej osiągnął szczególne natężenie w latach wojen na
poleońskich i Restauracji. Mamy na m yśli rozpad dawnych, feudalnych
więzi społecznych, którego najjaskraw szym przejaw em w życiu poli
tycznym było załam anie się państw a pruskiego w 1806 r., krach, które
go przebieg wpraw ił w zdumienie zarówno adherentów, jak i przeciw
ników starego reżym u. Niemal z dnia na dzień wszystkie stare insty
tucje i tradycyjne więzi społeczne uległy zburzeniu i to nie na skutek
działania sił wewnętrznych, których mobilizacja byłaby możliwa tylko
pod w arunkiem krystalizacji nowych więzi społecznych i odpowiadają
cej im ideologii, jak to m iało miejsce we Francji, lecz pod uderzeniem
z zewnątrz. Kilka lat napoleońskiej władzy w Niemczech pociągnęło za
sobą szybki rozwój nowych, kapitalistycznych więzi, rozwój ten jednak
obarczony był od początku sprzecznością w ew nętrzną: z jednej strony
nowe instytucje w postaci na przykład konstytucji, C odę C ivil czy nowej
organizacji armii wprowadzone były odgórnie, bądź bezpośrednio przez
okupanta, bądź w drodze reform podjętych przez rządy niemieckie;
33 Pogląd ten wyraził pierwszy Kuno Fischer w t. II Geschichte der neueren
Philosophie poświęconym .Leibnizowi.
34 Patrz list Schopenhauera do Frauenstadta z 15.7.1855.
33 Koncepcję tę podtrzymuje L/ukacs w Die Zerstorung der V emunjt.
3<> Niemal od zarania jego popularności spotykała się postawa Schopenhauera
w czasie wojen wyzwoleńczych z ostrą krytyką i zwolennicy jego poświęcili w ie
le wysiłku, by obronić go przed zarzutem braku patriotyzmu. Postać Schopen
hauera na tle nastrojów panujących w czasie wojen wyzwoleńczych rysuje To
masz Mann w powieści Lotta z Weimaru.
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z drugiej strony ogólnoniemiecka więź narodowa kształtow ała się w opo
zycji i walce z najeźdźcą i dlatego, przynajm niej po części, powstawała
w opozycji do nowych instytucji. Ta skomplikowana sytuacja znalazła
w yraz w prądach ideowych epoki, w których na przykład patriotyzm ,
idea zrodzona historycznie przez rozwój mieszczaństwa, łączył się nieraz
z skrajnym konserw atyzm em społecznym. Pytanie: „co dalej?” stanęło
ze szczególną ostrością po upadku Napoleona i stąd rozm iary dyskusji
nad problem atyką społeczną i bogactwo rozwiązań, z których każde ina
czej oceniało aktualnie istniejące więzi społeczne, inaczej widziało przy
szłość i inną do niej wskazywało drogę. Typologia tych rozwiązań prze
rastałaby ram y niniejszej pracy; dla nas ważne jest, że w yrastały in
grernio na bazie gwałtownego rozpadu .stosunków feudalnych i rozwoju
kapitalizm u drogą pruską.
Koncepcja Schopenhauera w yrasta na tym sam ym podłożu. O ile
jednak główne prądy pierwszej połowy XIX w. szukają odpowiedzi na
pytanie dotyczące charakteru zachodzących procesów społecznych oraz
wniosków na przyszłość przy pomocy kategorii historycznych, o tyle
Schopenhauer rozpatruje w yniki tego procesu w kategoriach ponadcza
sowych. Rozpad dawnych więzi społecznych znajduje w jego filozofii
w yraz w potraktow aniu jednostki jako istoty aspołecznej, upadek daw
nych wartości — w zanegowaniu społecznego charakteru moralności. Je
dynym stałym , jedynym istotnym elem entem życia społecznego jest jed
nostka, wszelkie form y współżycia społecznego są płynne, relatywno,
niepewne.
W dyskusji nad przyszłością Niemiec Schopenhauer odmawia udzia
łu. Chociaż pesymizm jego w yrasta bezpośrednio z obaw i niezadowole
nia, jakie wzbudziło w nim zachwianie stabilnego porządku społecznego,
to jednak bynajm niej nie głosi pow rotu do starego ładu. Reakcjonistą
politycznym stajł się Schopenhauer dopiero pod koniec życia, w młodości
ciążył ku Francji, a zwłaszcza k u Anglii. Ale przede wszystkim m arzył
o stabilizacji. Stałość, pewność — to były jego ideały, zarówno poznaw
cze, jak etyczne i społeczne. Nienawidził historii, bo nienawidził zmianności, w lęku przed śmiercią kulm inow ał u niego lęk przed wszelką za
sadniczą zmianą, pesymizm zaś w yrastał z poczucia nieuchronności zmia
ny w świecie, do którego należał jako organizm biologiczny i jako czło
nek społeczności.
Faust gubił się chcąc zatrzym ać chwilę; Schopenhauer o niczym nie
m arzył bardziej, niż o zatrzym aniu czasu, nie mogąc zaś dokonać tego
realnie, usiłował przynajm niej zatrzym ać go w pojęciu. W tyrn sensie
był klasycznym rzecznikiem konserwatyzm u.
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P rzyjrzyjm y się teraz bliżej koncepcji więzi społecznej w filozofii
Schopenhauera.
U wszystkich przedstawicieli historyzm u pierwszej połowy XIX w.
uczestnictwo człowieka w historii dokonuje się dzięki jego przynależ
ności do określonej grupy społecznej. Byt ludzki z istoty swej ma cha
rak ter społeczny, nie istnieje byt aspołeczny lub przedspołeczny. Wszel
ki kontakt człowieka ze światem zewnętrznym, wszelka, naw et n ajb ar
dziej anim alna czynność dokonuje się w ram ach określonych więzi spo
łecznych i ulega dzięki tem u hum anizacji. W każdej całości ponadindyw idualnej dom inuje określony typ więzi społecznej, k tó ry tworzy ram y
działalności jednostki, jej formę niezależną od treści indyw idualnych
poczynań.
Inaczej u Schopenhauera. Człowieka odróżnia od zwierząt wyłącznie
zdolność refleksji, w której poczesne miejsce zajm ują rozważania nad
krótkotrwałością własnego istnienia. Zwierzę dąży do zachowania w łas
nego życia nie zdając sobie spraw y z bezowocności tych wysiłków, czło
wiek dąży do tego samego celu w brew świadomości, że koniec jego jest
nieuchronny. Wszelka działalność praktyczna ma zatem charakter zwie
rzęcy i tylko teoretyczna refleksja jest czynnością specyficznie ludzką.
Nie w myśli jednak, lecz w praktycznej działalności wchodzą ludzie
w k o n tak ty m iędzy sobą, wszystkie więc więzi międzyludzkie m ają
wspólne źródło: wolę życia, dążenie do zachowania osobniczej egzysten
cji.
Więzi międzyludzkie można podzielić na naturalne i sztuczne. Więzią
n aturalną jest w pierw szym rzędzie więź biologiczna. Zachowanie w ła
snego życia dokonuje się w toku nieustannej walki z innym i osobnikami
ludzkimi, troska o zachowanie własnego życia zmusza do odbierania
środków do życia innym . Jest jedna tylko czynność, w której egoizm
dwojga ludzi zmusza ich do zgodnego współdziałania: dążenie do prze
dłużenia gatunku. Efemeryda ludzka przezwycięża w łasną skończoność,
która napawa ją lękiem, dzięki tem u, że tworzy nową efemerydę. Aktem
płciowym partycypuje w wieczności gatunku. Przezwycięża lęk przed
śmiercią tworząc nowe osobniki obdarzone tymże lękiem, tą samą świa
domością bezsensu własnego istnienia, które broniąc się przed nią stw o
rzą dalsze osobniki i tak ad in finitum .
Jest to postępowanie zgoła irracjonalne. Rzecz charakterystyczna,
że więź naturalna między ludźmi powstaje nie tylko bez udziału rozumu,
lecz w brew rozumowi. Kosmiczny nonsens życia nigdzie nie wyraża się
pełniej niż w tym, że traktując je jako dobro najwyższe ludzie są za
razem gotowi poświęcić je dla zachowania potomstwa, a zdając sobie
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sprawę, że jest ono jednym pasm em cierpień całkowicie bezcelowych,
robią wszystko, co w ich mocy, by obdarzyć życiem inne istoty i ska
zać je tym sam ym na kolejne cierpienia.
Z instytucji społecznych ch arak ter n aturalny ma, poza rodziną, tylko
własność pryw atna. Inne instytucje, w pierwszym rzędzie państwo, pow
stały w drodze porozumienia między ludźmi, czyli zawdzięczają swe
powstanie świadomemu dążeniu do określonego celu. Dzięki tem u są
sztuczne, a zarazem 'racjonalne. N atom iast własność wywodzi się bez
pośrednio z woli jako m etafizycznej istoty świata. Wola skonkretyzowa
na kieruje się zawsze na określony przedm iot i bierze go w posiadanie,
o ile zdoła złamać jego opór i ubiec każdą inną wolę, skierowaną na ten
sam przedmiot. Własność pryw atna, podobnie jak rodzina, poprzedza
zatem wszelką organizację społeczną, co więcej, powoduje jej potrzebę,
gdyż dążenie każdej jednostki jdo nie ograniczonego niczym posiadania
pociąga za sobą wojnę wszystkich przeciw wszystkim , stan anarchii,
w którym nikt nie jest pew ien życia.
Sztuczny, a zarazem racjonalny ch arak ter instytucji społecznych znaj
duje u Schopenhauera w yraz przede wszystkim w teorii państwa i pra
wa. Schopenhauer-indyw idualista otacza szacunkiem państwo. Schopenhauer-irracjonalista ceni je jako tw ór rozumny. Są to paradoksy, lecz
paradoksy pozorne.
Rozum -— bezsilny, jeśli idzie o problem y metafizyczne — w życiu
praktycznym zachowuje pełną wartość. Schopenhauer nie tylko uzasad
niał teoretycznie tę maksymę, ale przestrzegał jej również we własnym
życiu. Racjonalność państwa wówczas tylko jest nie do przyjęcia, gdy
teza ta jest równoznaczna z oceną moralną. Hegel, podobnie jak cała
filozofia uniw ersytecka, jest płatnym sługą rządu, gdyż państw o rozum
ne jest dla niego urzeczyw istnieniem idei m oralnej. W rzeczywistości pań
stwo i moralność nie m ają ze sobą nic wspólnego. Państwo nie realizu
je ani nie strzeże moralności, strzeże tylko praw a, obchodzą je skutki,
a nie intencje czynów; pilnuje, by nikt nie doznawał krzyw dy, a nie
tego, by krzyw dy nie wyrządzał. Gdzie nie ma skrzywdzonego, tam nie
ma też m iejsca na ingerencję państw a, choćby istniał zam iar krzywdy.
W tym sensie państw o jest instytucją rozumną. Powołane do życia
w drodze porozumienia m iędzy ludźmi, ogranicza w rozsądny sposób
egoizm jednostek um ożliwiając przez to ich egzystencję. Dopóki zacho
w uje się bezstronnie i przestrzega, by niczyje prawo nie było naruszone,
dopóty nie wolno nikom u rościć do niego pretensji. Ideałem takiego
państwa była dla Schopenhauera angielska m onarchia konstytucyjna.
Gdyby jednak jakaś grupa ludzi usiłowała gwałtem zmienić prawo na
własną korzyść, wówczas państwo ma zarówno prawo, jak obowiązek wy
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stąpić przeciw niej z całą surowością, gdyż zastąpienie najgorszego n a
wet prawa przez bezprawie zagraża podstawom ludzkiej egzystencji. Im
większe niebezpieczeństwo zamachów na cudze prawa, tym silniejsze
powinno być państwo; zgodnie z tą regułą wypowiada się Schopenha
uer w latach czterdziestych coraz bardziej za silną władzą, by wresz
cie w Parergach wygłosić nam iętną pochwałę m onarchii absolutnej.
U Hegla realizacja rozumu w państwie nie oznacza bynajm niej, że
wszelkie państwo ma rację bytu. Państwo, powołane do życia przez roz
wój świadomości wolności, skazane jest na zagładę, gdy dalszy jej roz
wój przerasta jego ram y ustrojowe. Jednostka jest obywatelem państwa,
ma obowiązek m oralny czynnego udziału w życiu politycznym, czasem
na służbie aktualnego państwa, czasem w szeregach jego burzycieli.
Granice swobód obywatelskich są granicam i wolności jednostki i zmie
niają się w m iarę rozwoju państwa, wraz z nimi zaś zmienia się też człowiek-obywatel, pozostając jednak niezmiennie h om o politicus, nie mogąc
nigdy uniknąć dobrowolnego lub niedobrowolnego udziału w życiu pu
blicznym.
W filozofii Schopenhauera państwo jest jak newtonowska przestrzeń.
Jednostka nie może istnieć poza państwem, lecz w życiu jego bynajm niej
nie bierze udziału. Państw o jest dla Schopenhauera synonim em ustabi
lizowanego ładu, bez którego życie jednostki narażone byłoby na nie
ustanne niebezpieczeństwo, a równocześnie polityka jest wydzieloną sfe
rą działalności ludzkiej, w której rozumny człowiek nie bierze udziału.
Dobrze urządzone państwo nie tylko strzeże życia, mienia i czci podda
nych, ale zarazem przestrzega ściśle granic, jakie dzielą życie publiczne
i pry w atn e37. Jednostkę obowiązuje poszanowanie prawa, poszanowanie
ustabilizowanego ładu, nie obowiązuje jej natom iast udział w sprawach
publicznych. Państw o nie może złagodzić cierpień ludzkich i nie powinno
ani siać, ani tolerować w tej sprawie złudzeń, m oże-jedynie pilnując po
rządku uczynić życie codzienne znośnym, a jeśli umożliwia spokojną
refleksję nad zagadką życia, jest państwem doskonałym 38. Stąd p reten
sje do państwa popierającego filozofów, którzy wyznaczają mu niemożli
37 Dzieła, t. II, s. 701.
38 Najwyższą pochwałę pod adresem władcy wypowiada Schopenhauer, pisząc
o Fryderyku Wielkim: „Ten jednak fakt, że Kant mógł równocześnie żyć z filo 
zofii i dla filozofii, w ynikał z tej szczególnej okoliczności, że po raz pierwszy od
czasów D ivo Antonino i Divo Juliano zasiadał na tronie filozof...” (Dzieła, t. II,
s. 188). Schopenhauer na ogół nie ma wyraźnych predylekcji do postaci historycz
nych, do Napoleona np, odnosi się obojętnie; ijedynym wyjątkiem jest Fryderyk
Wielki —• wbrew powszechnemu wówczas w Niemczech stanowisku — o któ
rym w innym miejscu pisał „Wielki król, przyjaciel oświaty i opiekun prawdy”
(Dzieła, t. VI, s. 277).
8 A rchiw um h istorii filozofii) i m yśli społecznej
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wą do spełnienia funkcję napraw y świata, stąd równocześnie obrona pań
stwa przed atakam i „demagogów”, którzy obciążają je odpowiedzialnoś
cią za wszelkie zło na świecie, stąd wreszcie słowa pochwały dla państwa
broniącego „porządku” 39.
Jak widać, istnieje zasadnicza różnica m iędzy indywidualizm em Scho
penhauera i anarchizm em typu Stirnera. U Schopenhauera nie ma wy
zwolenia od państwa, jednostka może się tylko wyzwolić od udziału
w spraw ach publicznych. Żyje ona w państwie, lecz żyje jako osoba pry
watna, a udział w polityce jest spraw ą jej wolnej woli. Ambicje poli
tyczne ocenia Schopenhauer na równi z żądzą bogactwa, powodzenia ży
ciowego, rozgłosu, człowiek zaś, który potrafi się od nich wyzwolić i po
święcić refleksji nad sprawam i wiecznymi, w ykazuje wyższość umysłu
i niezależność ducha. Jednostka powinna być posłuszna państwu i zara
zem niezależna od niego duchowo, wyższa ponad politykę, jest to zatem
równocześnie filozofia w iernopoddaństwa i pogardliwej wyższości wo
bec państwa.
Schopenhauer wyodrębnia działalność polityczną z całokształtu dzia
łalności ludzkiej jako jej ułam ek. Dla Hegla, dla rom antyków człowiek
był stworzeniem politycznym, każdy jego czyn — zarazem aktem dzia
łalności politycznej'10. Schopenhauer stawia działalność polityczną obok
i na równi z innym i sferam i praktycznego działania. W ynika stąd, iż
gdyby nawet historia miała w artość z punktu widzenia filozofii, nie b y 
łoby powodu do wyróżniania historii politycznej i przypisywania jej
szczególnego znaczenia. Pasmo zbrodni i absurdów, jakie prezentuje nam
ta dziedzina wiedzy, może służyć najwyżej jako wym owny dowód irracjonalności świata.
Państwo jest tw orem zamierzonym i dlatego rozumnym, lecz racjonal
na jest sama instytucja państwa, a nie jego historia, będąca wypadko
wą krzyżujących się i sprzecznych działań ludzkich, dyktowanych inte
resami, których nie sposób pogodzić.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa z drugą kategorią wyrażającą
istotną więź między ludźmi i szeroko podówczas dyskutowaną — z ka
tegorią narodu. W jej ujęciu rozbieżność między historiozofią heglow
39 Por. rozważania o słabości republik i waletach monarchia absolutnej, Dzie
ła, t. V, s. 262—263.
40 Problem stosunku Schopenhauera do filozofii romantycznej wymaga bliższe
go zbądania. W literaturze przedmiotu reprezentowany jest szereg rozbieżnych
stanowisk, m. in. i takie, które nie tylko uznaje pokrewieństwo między Schopen
hauerem i filozofią romantyczną, ale traktuje tę ostatnią jako bezpośrednie źród
ło schapenhaueryzmu. Inna rzecz, że w poglądzie tym obejmuje się terminem
„romantyzm” niemal całą filozofię niemiecką pierwszej połowy XIX w., zaliczając
do tego kierunku również bez reszty Schellinga1, a nawet Hegla.
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ską a historyzm em rom antyków przejawia się szczególnie wyraźnie. Dla
Hegla V olksgeist był przejawem i narzędziem rozumu, duch narodowy
wyraża określony szczebel samowiedzy ludzkiej. Wolność realizuje się
w państwie narodow ym i historia narodu, w którego państwie urzeczy
wistnia się wolność w danej epoce, jest w tej epoce dom inantą historii
światowej. Duch narodow y jest zatem u Hegla na wskroś racjonalny
i racjonalny ch arakter ma więź jednostki z własnym narodem, gdyż po
lega na współudziale jednostki w losach własnej społeczności narodowej,
której wybór nie od niej zależy. Skuteczność jej działań, wpływ na dzie
je zależą od roli, jaką gra jej naród w danej epoce. Aby odegrać na prze
łomie XVIII i XIX w. rolę Napoleona, trzeba było być Francuzem.
U rom antyków więź narodowa ma ch arak ter mistyczny. Mit deter
m inuje losy narodu; źródła jego siły, jego roli historycznej są tajemne,
giną w m rokach prehistorii. Naród obdarzony tajem ną siłą jest kw in
tesencją ludzkości, narodem jedynym , w ybranym spośród wielu dla speł
nienia misji dziejowej, to jest dla urzeczywistnienia ideału. Mistyczny
też charakter ma więź jednostki z narodem, polegająca na poczuciu
współudziału w dziele zbawienia świata.
Stanowisko Schopenhauera różni się znów od poglądów reprezento
wanych przez główne prądy jego epoki. Jak zobaczymy, więź narodowa
ma charakter sztuczny oraz racjonalny, a zarazem realizuje się poza
historią.
Instytucja państw a powstała w wyniku świadomego zamiaru, w dro
dze umowy społecznej, jej sztuczny charakter nie ulega zatem wątpliwoś
ci. W w ypadku narodu sprawa jest bardziej skomplikowana, trudno tu
doszukać się świadomego zamiaru, uzgodnionego między jednostkam i
aktu, konstytuującego instytucję narodu. Pow staje więc wątpliwość, czy
więź narodowa m a charakter sztuczny, czy też naturalny.
Nie jest pewne, czy sam Schopenhauer miał pełną jasność w tej spra
wie. Brak w jego pism ach zwartego wykładu poglądów na naród, rozwa
żania na ten tem at rozsiane są w postaci luźnych uwag, nieraz pojedyn
czych zdań, które nastręczają szereg trudności interpretacyjnych. Naród
jest abstrakcją, realne są tylko jednostki; naród jest więc sumą jedno
stek, ale jednostek obdarzonych wspólnymi cechami fizycznymi i psy
chicznymi. Zarazem jednak w innym m iejscu nie ta wspólność cech
tworzy naród, lecz jego historia, pamięć własnej przeszłości. Na pozór
mamy do czynienia z szeregiem niepowiązanych i niespójnych zdań.
W ydaje się, że dla zrozumienia stanowiska Schopenhauera trzeba so
bie przede wszystkim uświadomić, że rozważania jego nie dotyczą genezy
narodów, lecz są opisem aktualnych więzi narodowych. Pojęcia narodu
używa się przede wszystkim wówczas, gdy przeciwstawia się „swoich”
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„obcym ”. W yróżnienie dokonuje się przez wskazanie na różnice fizycz
ne, różnice tem peram entu i charakteru, język, obyczaje itp. Najczęściej
zresztą są to cechy ujem ne, odstręczające przedstawicieli innych naro
dów 41. Tak wygląda sprawa dla postronnego obserwatora, który usiłuje
odpowiedzieć na pytanie, kim jest Francuz, Niemiec czy Żyd. Równo
cześnie u ludzi jednego narodu istnieje wspólnota doświadczeń, świado
mość wspólnych losów przodków, która zbliża do siebie ich potomków.
Świadomość jednostki konstytuują nie tylko przezycia aktualne, lecz
również pamięć przeżyć doznanych w przeszłości. Można by sobie w y
obrazić to w ten sposób, że podobnie jak istnieje na przykład więź mię
dzy ludźmi, którzy przeżyli wspólne dzieciństwo lub wspólnie odbyli
studia, podobnie pow staje więź między ludźmi, których przodkowie brali
udział w tych samych wydarzeniach, przekazanych nam przez pisaną
historię. Historia w ystępuje tu jako przedłużenie indywidualnej pam ię
ci. Więź narodowa nie istnieje realnie, poza świadomością jednostek, jest
to wspólna treść świadomości licznych ludzi, która sprawia, że poczuwa
ją się one do wspólnoty oraz do odrębności w stosunku do jednostek,
których świadomość jest tych wspólnych im treści pozbawiona.
Skoro historia konstytuuje naród, to dla jego istnienia konieczny jest
przekaz historyczny, którym w pełnym sensie jest dopiero historia pi
sana. W zasadzie o narodach można więc mówić dopiero wówczas, gdy
pam ięć wspólnej przeszłości zostaje utrw alona n a piśm ie42.
Naród — to jednostki obdarzone pamięcią tych samych w ydarzeń,
w których brali udział ojcowie. Świadomość narodowa istnieje tylko jako
treść świadomości jednostek, nie jest więc ani siłą mistyczną scalającą
ludzi, ani szczególną postacią W eltgeistu. Racjonalność instytucji narodu
w ynika w pierw szym rzędzie stąd, że pam ięć jest cechą istot rozumnych.
Zwierzę żyje wyłącznie w teraźniejszości, nie wykracza poza doświad
czenie danej chwili; człowiek, dzięki temu, że posiada rozum, dysponuje
bez porównania szerszym i horyzontam i, ogarnia m yślą teraźniejszość,
przeszłość, sięga naw et w przyszłość43. Pam ięć i rozum związane są nie
rozerwalnie. ,,Czym dla jednostki rozum, tym dla narodu jego histo
ria ” 44. Oznacza to tyle tylko, że doświadczenia przeszłości mogą być spo
żytkow ane dla zrozumienia wydarzeń aktualnych, czasem dla przew i
dzenia przyszłych w tym sam ym stopniu, w jakim jednostka może spo
żytkować do tego celu doświadczenia indyw idualne. Jednostka kieruje
się w działalności praktycznej rozumem, to jest uogólnionym doświadcze
41
krajju
42
43
44

„To raczej ograniczoność, przewrotność i zło ludzkie występują w każdym
w innej postaci i noszą nazwę charakteru narodowego” (Dzieła, t. IV, s. 405).
Por. Dzieła, t. II, s. 523.
Tamże, s. 522.
Tamże, s. 522.
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niem osobistym i wiedzą zaczerpniętą od innych, naród kieruje się ana
logicznie w działalności politycznej historią, to jest doświadczeniem wła
snej i cudzej przeszłości. Nie oznacza to natom iast, by losy jednostki lub
losy narodu układały się zgodnie z planem , to jest rozumnie.
Więź narodowa ma, naszym zdaniem, u Schopenhauera charakter
sztuczny w dwojakim sensie. Po pierwsze, pojawia się dzięki refleksji,
która — jak wszelka refleksja — ma zasadniczo na celu zachowanie oso
bniczej egzystencji. Ten cel nadrzędny przesądza możliwość zerwania
przez jednostkę w dowolnej chw ili więzi z własnym narodem. Jednost
ka może zrezygnować z doświadczeń własnych przodków, wyrzec się da
nej przynależności narodowej lub wszelkiej przynależności narodowej,
zmienić naród lub stać się kosmopolitą. Narody istnieją dzięki niepisa
nej i z reguły nieuświadom ionej konwencji, mocą k tórej ludzie k u lty 
wują pamięć czynów i losów przodków. Wystarczy, by z tego zrezygno
wali — a jest to sprawą ich wolnego w yboru — a naród przestanie ist
nieć. Inna rzecz, że zarówno ich umysłowość, jak i charakter są ukształ
towane przez otoczenie i dziedzictwo, tak że tylko wyjątkow a jednostka,
która przeniknęła tajem nicę świata, może się zdobyć na zaprzeczenie
własnej narodowości. Po drugie, więź narodowa jest sztuczna w tym sen
sie, że jednostka może nie tylko zakwestionować własną przynależność
narodową, lecz wznosząc się ponad ograniczoność narodową, ponad dumę
narodową, o której Schopenhauer jest jak najgorszego m niem ania4'-,
może ona potraktow ać inne jednostki nie jako członków określonego
narodu, lecz po prostu jako ludzi. Zasady tej należy przestrzegać bez
względnie, gdy idzie o wielkie um ysły i talenty, niedopuszczalne jest
bowiem traktow anie takich ludzi jako własności określonego narodu4^
Schopenhauer stosował również tę zasadę praktycznie, gdy szło o jego
przyjaciół: nie Lubił Żydów, spotykam y ich jednak wśród najbliższych
jego przyjaciół, zwłaszcza w starości, w której judofobia jegO' się na
siliła.
Pozornie koliduje z powyższym wywodem twierdzenie, że „realnie
istnieją tylko jednostki i ich losy, narody zaś i ich życie są czystą ab
strak cją”47. Więź narodowa była wprawdzie, jak widzieliśmy, sprawą
konwencjonalną, niem niej konwencja ta jest faktem empirycznym, po
siada empiryczną realność. W świecie zjawiskowym, a cały świat empirii zmysłowej ma ten charakter, naród powinien być równie realny
45 „Duma narodowa jest najmniej watrta, świadczy bowiem o braku cech in
dywidualnych w człowieku, z których mógłby być dumny. Człowiek wybitny doj
rzy raczej wady własnego narodu, głupiec szczyci się przynależnością do niego”
(Dzieła, t. IV, s. 404).
46 Por, Dzieła, t. V, s. 516.
47 Tamże, t. II, s. 519.
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jak wszelki zbiór przedm iotów jednostkowych, natom iast w świecie noumenów samo rozróżnienie jednostki i masy nie m a sensu.
Rozważania na tem at narodu m ają jednak u Schopenhauera jeden za
sadniczy cel: wyelim inowanie kategorii narodu z etyki. Kamieniem obra
zy jest dla Schopenhauera fakt, że Hegel czyni przedm iotem etyki dzia
łalność narodów, a nie jednostek. ,,Masy — pisze — nie kryją w sobie
więcej treści niż każda jednostka. W etyce nie idzie o działanie i rezul
taty, lecz o chęci, zaś proces chcenia zachodzi tylko w jednostce. M or a 1 n i e rozstrzyga się nie los narodów, który istnieje tylko w świecie
zjawisk, lecz los jednostek. Narody są właściwie tylko abstrakcją, na
prawdę egzystują tylko jednostki” '18.
Gdyby przedm iotem etyki była działalność i losy narodów, losy jed
nostki m iałyby charakter akcydentalny. Cały wysiłek myśli ludzkiej,
zm ierzający do w yjaśnienia zagadki życia i śmierci, straciłby wówczas
sens. „Moralnie rozstrzyga się los jednostek” oznacza uznanie problem u
racji życia jednostkowego za naczelny problem filozofii. W największym
skrócie zaś postawienie tego problem u w filozofii Schopenhauera dałoby
się wyrazić w słowach: jeśli życie ma sens, śm ierć nie ma sensu, jeśli
sens ma śm ierć, życie nie ma sensu, jednostka m usi rozstrzygnąć tę
antynom ię, jeśli ma dokonać w yboru własnej postaw y wobec życia
i śmierci. Do tego wyboru zaś ogranicza się u Schopenhauera cała wol
ność człowieka. W działaniu jesteśm y absolutnie zdeterminowani, każdy
nasz czyn jest .uwarunkowany okolicznościami i w łasnym i cechami odzie
dziczonymi lub nabytym i, tak zwanym charakterem empirycznym, na
który nie m am y wpływu. Nie w działaniu, lecz w samym naszym bycie
jesteśmy w olni49, a to oznacza tyle, że wolność nasza znajduje wyraz
w zasadniczej postawie wobec świata, wobec problemów, jakie nastrę
cza życie i śmierć, tego zaś wyboru dokonuje wyłącznie jednostka.
Nie będziemy omawiali innych form więzi społecznej, gdyż zasadni
cze rozwiązanie zostało już sprezentowane. Problem atyka więzi społecz
nej jest u Schopenhauera podporządkowana problem atyce m oralnej;
wspólny ito rys dla całej ówczesnej epoki. Specyfika Schopenhauera po
lega na spojrzeniu na owe problem y z punktu widzenia jednostki, którą
przeraża świat, która nie wierzy w możliwość jego napraw y i która szu
ka możliwości pogodzenia się z absurdem świata, gdyż — w przeciwień
stwie do bohaterów rom antycznych —• ceni nade wszystko życie.
48 Dzieła, t. II, s. 695.
49 „Wolność, którąj nie można więc
w esse. Zasadniczym błędem wszystkich
nieczności, a operari wolności. Na odwrót,
go jednak i z motywów wynika w sposób

doszukać
czasów...
tylko w
konieczny

się w operari, m u s i tkwić
było przypisywanie esse ko
esse t k w i w o 1 n o ś ć. z n ie
operari” (Dzieła, t. III, s. 476).
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*

Irracjonalizm Schopenhauera jest próbą odpowiedzi na powyższe py
tania, próbą uporania się z racją istnienia ludzkiego, ze światem, z his
torią, próbą uzasadnienia własnej postawy wobec świata, i to uzasadnie
nia w sposób rozumowy, bez uciekania się do w iary w siły wyższe, do
emocji, lecz przy pomocy myślenia, nie ustępującego ścisłością nauce.
Jest to więc irracjonalizm szczególny, daleki od dawnej mistyki, nowo
czesny, korzystający w pełni z osiągnięć nauki i w yrastający w dużej
mierze z jej trudności, a zarazem podyktowany tęsknotą do stabilizacji
i obawą przed zmianami, które może przynieść przyszłość.
Światem nie rządzi plan — oto pierwsze jego założenie, zaczerpnięte
z obserwacji współczesnych stosunków między ludźmi i refleksji nad
przeszłością. W tym m iejscu widać wyraźnie, że w przeciwieństwie do
sciemtyzmu drugiej połowy XIX w., rozważania odnośnie przyrody nie
stoją bynajm niej w centrum zainteresowań Schopenhauera. Interesuje go
człowiek — pod tym względem bliższy jest własnej epoce, która go nie
uznała, niż następnem u półwieczu, w którym był bożyszczem. Świat przy
rody jest św iatem porządku w filozofii Schopenhauera, świat ludzki —
królestwem chaosu. Tworząc filozoficzną wizję świata irracjonalnego
przyznał prym at drugiem u.
Światem nie rządzi plan, człowiek natom iast m usi uporządkować swe
życie według jakiejś zasady. Oznacza to innym i słowy, że człowiek musi
sam nadać sens w łasnem u istnieniu. Znów m yśl bliska całej klasycznej
filozofii niem ieckiej, w której autokreacja człowieka była ideą naczelną.
Tam jednak autokreacja ta wymagała czynu, działania w otaczającym
świecie, choćby czyn ten m iał tylko charakter moralny, polegał tylko
na doskonaleniu w ew nętrznym ; u Schopenhauera autokreacja dokonuje
się drogą kontem placji.
Nadawanie sensu własnem u istnieniu może dokonać się tylko przez
stworzenie wszechogarniającego system u filozoficznego. I pod tym wzglę
dem jest Schopenhauer produktem epoki. Uzasadnienie własnej postawy
wymaga w yjaśnienia całej rzeczywistości, wychodząc od jednej zasady
naczelnej, z której będzie można wywieźć wszelki byt, wszelki proces
i wszelką świadomość.
Zdaniem Schopenhauera cała dotychczasowa filozofia z wyjątkiem
K anta szukała uzasadnienia dla człowieka i świata na drodze rozumowej.
Usiłowano znaleźć przejście b e z p o ś r e d n i e m iędzy bytem i myślą
w drodze wnioskowania z jednego o drugim , zapominając, że wniosko
wanie zamyka nas z miejsca w nieprzekraczalnym kręgu poznania. Czy
wychodzi się przy tym, jak materialiści, od bytu, czy, jak spirytualiści,
od myśli, jest nieistotne wobec faktu, że na drodze myślowej nie ma mo-
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żliwośoi 'bezpośredniego przejścia od bytu do myśli lub na odwrót. Pierw 
szy jasno dostrzegł i sform ułował to Kant, a mimo to sam nie uniknął
błędu, którego krytyka stanowi główną jego zasługę, i on też bowiem
usiłował wnioskować ze zjawiska o rzeczy samej w sobie.
Świat zjawisk jest światem wew nętrznym , światem dla nas w te r
minologii heglowskiej lub św iatem jako wyobrażenie w term i
nologii Schopenhauera. Gdyby nie istniał równocześnie jako rzecz
sam a (W, sobie pie byłoby problem ów m oralnych, uzgodnienie rzeczy
wistości z ideałem nie nastręczałoby najm niejszej trudności. Trudność ta
jednak istnieje. Choćbyśmy nie wiem jak poznali związki i prawidło
wości między zjawiskami, św iat nie ukształtuje się dzięki tem u zgodnie
z naszym poczuciem m oralnym . W poznawanym świecie musi więc tkwić
elem ent od nas niezależny.
K ant odkrył współudział podm iotu i przedm iotu w procesie pozna
nia. Treść i form a poznania zetknęły isię w ludzkim um yśle dając w re
zultacie zjawisko. Czymkolwiek treść ta jest, punktem styku rzeczy sa
mej w sobie i apriorycznych form i kategorii jest człowiek. A zatem
człowiek jest m e d iu m przejścia m iędzy światem zjawiskowym i światem
sam ym w sobie i on tylko może nam dać klucz do zrozumienia ich
związku.
Znów m am y do czynienia z jedną z centralnych idei klasycznej filo
zofii niem ieckiej. Ważne jest nie to, jakim jest św iat an sich, lecz w jaki
sposób ten świat sam w sobie przekształca się w świat dla nas. Rozwi
janie przez idealizm niem iecki strony czynnej, o którym pisał Marks
w tezach o Feuerbachu, oznaczało spojrzenie na poznanie nie- jako na
związek abstrakcyjnego bytu z abstrakcyjną myślą, jak ujm ował tę spra
wę jeszcze oświeceniowy m aterializm francuski, lecz jako związek mię
dzy światem , w którym człowiek żyje i działa, oraz ludzką myślą o tym
świecie. Że klasyczna filozofia niem iecka pojmowała przy tym działal
ność jako czynność duchową, to już sprawa odrębna.
Zarówno u Hegla, jak u Schopenhauera człowiek jest m e d iu m mię
dzy rzeczą samą w sobie i zjawiskiem, tu i tam człowiek nie tylko myśli,
lecz działa. Różnica polega na tym , jak się pojm uje ludzkie działanie.
W idzieliśmy, że dla Hegla oznaczało ono uczestnictwo w procesie spo
łecznym poprzez działalność w ram ach określonej grupy społecznej,
u'Schopenhauera jest to czynność, a ściślej bezczynność sam otnika.
Aby pojąć związek m iędzy Sein i S ein -S ollen, Hegel usiłował w nik
nąć w proces społeczny. Aby poznać ten sam związek, każe Schopenha
uer swej monadzie oderwać się od św iata i ludzi i w niknąć w siebie. We
własnym w nętrzu m a ona odkryć źródła konfliktu między rzeczywistoś
cią i ideałem.
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Na czym więc polega ten konflikt? W wyobrażeniu sw ym odkrywa
jednostka świat przedmiotowy, nieskończone mnóstwo rzeczy. Równo
cześnie odkrywa w sobie wolę, chęć posiadania tych rzeczy. Wola jest
niczym nie ograniczona, pożądanie nie ma kresu. Ale rzeczy są powiąza
ne łańcuchami przyczynowymi, podlegają konieczności; by posiadać je,
trzeba spełnić odpowiednie wymogi, dokonać odpowiednich czynności.
Gdyby życie ludzkie było nieograniczone w czasie, w szystkie te 'c z y n 
ności mogłyby być wykonane i wola jednostki zostałaby ibez reszty za
spokojona. Tak ujm ował sprawę Hegel: w nieskończonej historii realizu
ją się wszystkie ludzkie potrzeby. Ale Schopenhauer ma do czynienia
z jednostką świadomą tego, że egzystencja jej jest ograniczona, a w ogra
niczonym czasie nieograniczonych potrzeb zaspokoić nie można.
W ten sposób konflikt między potrzebam i i możliwościami ich zaspo
kojenia przybiera postać nieuchronnej i wieczystej tragedii ludzkiej.
Skończony człowiek ma wchłonąć w siebie nieskończony świat. Jest to
syzyfowy trud, bezsensowny w samym założeniu.
Gdyby potrzeby ludzkie m iały charakter wyłącznie m aterialny, moż
na by uznać, że bezsens m a w nich swe źródło. Schopenhauer z po
gardą odnosi się do ludzi, którzy chcą tylko do syta używać życia. Ale
wśród potrzeb ludzkich są potrzeby intelektualne i m oralne, potrzeba
zrozumienia świata i idealnego ukształtowania świata, te zaś nie mogą
być nierozumne. Skoro zaspokojenie ich nie jest możliwe — gdyby zaś
było możliwe, to w nieskończonym czasie, jaki upłynął do chwili obec
nej, m usiałoby to ju ż nastąpić — bezsens musi tkwić w świecie. Widać
naszej woli przeciwstawia się inna wola. Nie może to być wola potęż
niejsza od naszej, bo narzuciłaby swój porządek światu, nie może to być
wola racjonalna, bo byłoby wówczas możliwe porozumienie. Nie widzi
my jej, nie potrafim y pojąć, ale czujemy w oporze, jaki nam stawia
każda m artw a rzecz, każda roślina, każde zwierzę, każdy człowiek, gdy
chcem y podporządkować je naszej woli. Jest to więc powszechna, wiecz
na, niepojęta, niezróżnicowana wola sarna w sobie.
Poznajem y ją tylko w jej przejawach, w jej obiektywacjach — według
term inologii Schopenhauera. Próba powiedzenia czegokolwiek o niej by
łaby tworzeniem filozofii transcendentnej. Sama jest wielką i nieprze
niknioną tajem nicą, 'ale pozwala nam zrozumieć świat, pojąć, skąd się
bierze jego irracjonalność.
Tu jednak znów pojawia się szkopuł. Irracjonalny jest świat ludzki,
w przyrodzie, zwłaszcza w przyrodzie nieożywionej, trudno dopatrzeć
się irracjonalności, świadczy o tym stan nauk przyrodniczych. Odpowiedź
Schopenhauera powtarza rozumowanie Kanta. Porządek panujący w przy
rodzie jest pozorny, polega na uporządkowaniu zjawisk przez umysł po
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znający, człowiek narzucił przyrodzie własne pojęcie ładu, ale za pozo
rami porządku kryje się chaos.
Własną wolę człowiek stw ierdza bezpośrednio. Pojęcie potrzebne mu
jest, by wiedzieć, czego chce, a nie, że chce. Poznanie własnej woli ma
więc ch arak ter intuicyjny i właśnie dlatego nic o niej powiedzieć się nie
da. bo mowa podlega już regułom rozumowania. Ale na tym intuicja się
kończy, bo już poznanie, że świat jest wolą, dokonuje się na drodze ana
logii, a zatem rozumowania (jego poprawność jest odrębnym problemem).
Irracjonalizm Schopenhauera nie na tym więc polega, że nie rozum po
znaje świat, lecz na tym, że świat jest nierozum ny, że nie można zreali
zować w nim ideału.
*
Problem atyka etyczna leżała u podstaw system u Schopenhauera, je
go ukoronowaniem jest odpowiedź na pytanie, jak jednostka ma się usto
sunkować do świata.
Zło ma charakter metafizyczny, wynika stąd, że w istocie świata le
ży niezaspokojone dążenie. W arto przypomnieć, że i ta myśl nie jest
w ówczesnych Niemczech odosobniona. „G erettet ist das edle Glied der
Geisterw elt vom Bósen: «Wer im m er strebend sich bem iiht, den kónnen
w ir erlósen»”. Jest to zakończenie drugiej części Fausta, tylko tu dąże
nie jest najwyższą wartością, u Schopenhauera — źródłem wszelkiego
zła.
Źródłem zła nie jest sama wola, lecz fakt jej uprzedmiotowienia, jej
indywidualizacja. Wola niezróżnicowana, nieskierowana na żaden przed
miot jest moralnie obojętna — znów myśl, którą odnajdziemy u Heg
la — cierpienia przysparza kierunek, jaki przybiera żywiołowo. Czy nie
dałoby się więc jej okiełznać, czy nie można nadać jej świadomie kie
runku? W przyrodzie m artw ej trudno, oczywiście, o tym myśleć, ale
widzieliśmy już, że nie ta dziedzina świata gnębi Schopenhauera. P yta
nie jest skierowane pod adresem ludzi.
Aby zróżnicować się i przybrać kierunek, wola musiała stworzyć so
bie narzędzia, które kierunek ten określają. W świecie nieorganicznym
narzędziem tym jest prawo przyrody, w świecie roślinnym — bodziec,
w świecie zwierzęcym — motyw. Motyw też decyduje o kierunku ludzkiej
woli, ale tu nabiera on charakteru świadomego. Na najwyższym szczeblu
swej obiektywa-cji wola stworzyła sobie najdoskonalsze narzędzie w postaci
rozumu. Z w yjątkiem najprym ityw niejszych funkcji zwierzęcych wszyst
kie czynności ludzkie spowodowane są przez przedstawienia przedmio
tów, a nie same przedm ioty. Chciałoby się powtórzyć w tym miejscu
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za M arksem „wszystko, co w praw ia ludzi w ruch, musi naprzód przejść
przez ich głowy”. M arks znał Schopenhauera50, lecz nie od niego zaczer
pnął tę myśl, jest to myśl Hegla, który w czasie kolokwium habilitacyj
nego o to w łaśnie pytał Schopenhauera. Rozum rodzi się u Schopenhau
era jako sługa woli. Pow staje pytanie, czy może stać się jej panem.
Etyka Schopenhauera daje na to pytanie odpowiedź pozytywną. Już
w estetyce twierdził Schopenhauer, że kontem placja piękna łagodzi chwi
lowo cierpienie, bo oznacza bezinteresowny zachwyt, zapomnienie na
mom ent o wszystkich, przede wszystkim o m etafizycznych potrzebach
i brakach. Ale jest to tylko chw ila wytchnienia, bo nieubłagany rozum
daje natychm iast znać o sobie, podsuwając nowe dążenia. Kontem placja
piękna jest bezpośrednim przeżyciem emocjonalnym bez udziału rozumu.
Dopiero gdy rozum, zamiast przysparzać cierpień, włączy się do walki
z nim i, można ich uniknąć.
W pierwszej chwili zadanie w ydaje się niewykonalne i samo posta
wienie go wygląda na sprzeczność w systemie. Przecież rozumowo usu
nąć cierpienia nie można, nie można zracjonalizować świata. Ale teraz
problem stoi inaczej, mianowicie: czy można tak zracjonalizować włas
ne działanie, by nie wyrządzać krzywdy.
Praw o zajm uje się doznawaniem, moralność wyrządzaniem krzywdy,
filozof zajm uje się drugim, troskę o pierwsze zostawia praw nikom i pań
stwu. Idzie o spełnienie m oralnego obowiązku, o wybór postawy, która
w świecie irracjonalnym , w świecie, w którym nieuchronne jest cierpie
nie i śmierć, zwalnia od odpowiedzialności za świat.
Odpowiedzialność, wina m a m iejsce dzięki temu, że człowiek dla
zachowania egzystencji osobniczej musi zaspokajać potrzeby, kieruje swo
ją wolę na określone przedm ioty popadając przez to w konflikt z wolą
w nich uprzedmiotowioną i z wolą innych ludzi. Konfliktu z wolą zo
biektywizowaną w niezbędnych do życia dobrach przyrody uniknąć nie
sposób, ale nie ten konflikt jest dla Schopenhauera problem em. Kon
fliktu z ludźmi dałoby się uniknąć, gdyby rozum potrafił do tego stop
nia zapanować nad wolą, b y skłonić ją do powstrzym ania się od pożądań
i do dobrowolnych wyrzeczeń, czyli do ascezy w imię złagodzenia cu
dzych cierpień. Trzeba wielkiego um ysłu lub ewangelicznej prostoty du
cha, by to osiągnąć, niem niej jest to możliwe. Motorem takiego działa
nia może być współczucie, które każe odczuwać cudze cierpienia, jak
gdyby były własnymi, ale może też być nim potęga ducha, która prze50
Por. List Koppera do Marksa z 3.VI.1871, w którym pisze: „Przypominasz
sobie zapewne, że rozmawialiśmy czasem o zwariowanym doktorze Schopenha
uerze”. Cyt. za H. Maus, K ritik am Justemilieu, Bottrop i. W., 1940, s. 48.
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niknąwszy źródło zła istniejącego na świecie zmusza wolę do dobrowol
nej rezygnacji.
W młodzieńczych notatkach Schopenhauera widnieje zdanie: ,,Całą
moją filozofię można w yrazić za pomocą jednego zw rotu: św iat jest samopoznaniem w oli” 51. Wola wcielona w przyrodę stw arza na najwyższym
szczeblu swej obiektyw acji um ysł ludzki i dopiero za jego pośrednictw em
zdobywa ukojenie. Tak jak u Hegla idea absolutna realizowała się w świe
cie dzięki ludziom, u których poznawanie świata wiązało się nierozłącz
nie z racjonalizacją własnego życia społecznego, tak u Schopenhauera
ma też miejsce powrót woli do samej siebie i też dokonuje się on dzię
ki człowiekowi, ale pojętem u jako izolowana jednostka, poza czasem
i poza historią. Dlatego u Hegla proces realizacji idei jest zarazem pro
cesem postępu społecznego, u Schopenhauera samopoznanie woli pociąga
za sobą skutki tylko w skali indywiduum . Zrozumienie świata jest dla
niego równoznaczne ze zrozum ieniem własnej bezsilności w świecie. Nie
pozostaje więc człowiekowi nic innego, jak odwrócić się do niego ple
cami.
W ten sposób uzasadniona została totalna negacja świata, negacja,
która niczego w nim nie zmieniła i godziła się z tym , że niczego w nim
zmienić nie można, w której ram ach możliwa była postawa konserw a
tysty połączona z nieakceptowaniem istniejącej rzeczywistości.

Jan G a r ew ic z
GESELLSCH AFTS- UND GESCHICHTSAUFFASUNG IN DER PHILOSOPHIE
ARTUR SCHOPENHAUERS

Zusammenfassung
Der Verfasser sehildert die gesellschafts-geschichtlichen Ideetn Schopenhauers
im Vergleich mit denen von Hegel und der Romantischen Schule. Schopenhauer
wird meiistens ais Hauptgegner Hegels bezeich.net und es wird ofters betont, jdass
er seiner Zeit vollkommen fremd gegeniiberstand. Dieser ziemlich verbreiteten
Meinung nach, gehort Schopenhauer eine:r amderen Denkfarmation, ais die ihm
zeitgendissisch vorwiegende, und sei dem Denken der zweiten Halfte des XIX
Jhrts verwandt, wobei die Vertreter dieser Meinung besonders auif seinen A ntihistorismus verweisen.
Dem Verfasser scheint die abenerwahnte Meinung unberechtigt. In seiner Geschichtsauffassung steht Schopenhauer zwar tatsachlich Hegel und der Romantik
schroff gegeniiber, nichtdestoweniger bedeutet seine Philosophie eine Antwort auf
denselben Fragekreis, der den Inhalt aller zeitgenossischen Richtungen bestimmt
hat. Bei allen Gegensatzen bildet der Antihistorismus Schoipenhauers nur die
Kehrseite der Hegelschen Gesellschaiftsauffassung.
51 Frauenstadt, jw., s. 723.
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Das Hauptproblem jener Epoche, der Umsturz der iiberlieferten Staats- und
Gesellschaftsordnung und der iiberlieferten Werte, bildet auch den Kern der P hi
losophie Schopenhauers. Es galt einen neuen Massstab zur Beurteilung der neuen
Wirklichkeit zu finden und izu begrunden. Dahetr kamimt es, dass die moiralischen
Fragen, insbesondere das Problem der individuellen Freiheit zum Brennpunkt aller
damaligen Systeme, einschliesslich des Hegelschen und Schopenhauerschen, w er
den. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage bedingt. aber eine einheitliche Auf
fassung von Natur und Gesellschaft vom antropozentrischen Standpunkt aus. Eine
solche bemiiht sich auch Schopenhauer zu schaffen.
Schopenhauer istellt sich auf den Standpunkt der aussersten Tatsachlichkeit
und lehnt schroff jede Spekulation iiber das Sein-Sollen ab. Sein Antiutopismus
erinnert an den Hegels>. Den Gegenstand der Philosophie bildet fiir ihm ausschliesslich die reale, gegebene Wirklichkeit. Die Erkenntnis iihres Weserns soli seiner
Meinung nach dem Menschen ais moralische Richtschnur dienen. Der Mensch, nur
auf sich selbst angewiesen, muss ohne Zuflu;chł aur Transzendenz mit der Welt
und seinem eigegen Schicksal fertig werden.
Der Grundunterschied zwischen Hegel und Schopenhauer liegt dagegen in der
Auffassung des Menschen. Hegel, sowie auch die Romantik, erblickt im Menschen
ein gesellschaftliches Wesan und fasst alle menschlichen Probleme ais Fragen
einer Gesellschaftsordnung auf. Die Geschichte gewinnt bei ihm 'besonderen Wert,
da nur in ihr alle m ensehliche Fragen gelóst werden. Schopenhauer dagegen be
trachtet den Menschen ausschliesslich ais Individualerscheinung. Alle Fragen sind
ihm daher nur auf indmdueille Lebensdauer begrenzt und da sie sich inmitten
dieser Rahmen nicht losen lassen, kommt er zum Schluss, dass sie unlosbar sind.
Bei diesem Standpunkt gewinnt der Toid besondere Bedeutung. Vom Standpunkt
des unvermeindlichen Toides wird alles menschliche Tun und Treiben ais unsinnlich
erkannt. Die ganze Weltordnung ist also vollkommen inrationell und so kommt
Schopenhauer zum Schluss, dass aller Erscheiinung ein irrationelles Wesen zu
Grunde liegen muss. Diese Erkenntnis bildet den Grundstein seiner Metaphysik
und seiner Ethik.
Dieser Irrationalismus ist jedoch dem romantischen Irrationalismus grund*verschieden. Man sieht es vorwiegend in ihrer Gesellachaftslehre. Gbwohl die
Weltordnung volldg irrationell ist, so is ł jedoch die Gesellschaftsordnung bei Scho
penhauer rationell. Gesellsehaftliche Institutionen sinid ktinstliche Einriichtunigen, die
dem Wohl des Einzelnen dienen sollen. Siie sind niitzlich, isowejit sie sich auf S icherstellung des Lebens, des Eigentums und der Ehre des Einzelnen beschranken,
stiften dagegen Unheil, falls sie in das Gebiet der Sittlichkeit einzugreifen versuchen. Im Gegensatz zu Stirner leugnet also Schopenhauer den Staat nicht,
spricht ihm aber, im Gegensatz zu Hegel, ingendwelche moralische Bedeutung ab.
Sittlichkeit ist ausschliesslich eine Angelegenheit des Individuum, das nur auf der
Eimsicht, dass es in der Welt keine Ordnung ga.be, seine Einstellung der Welt
gegeniiber griinden und seelische Ruhe errekhen kann.

