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Milan Sobotka

WPŁYW SCHELLINGA NA HEGLA PODCZAS ICH WSPÓŁPRACY 
W „KRITISCHES JAHRBUCH DER PHILOSOPHIE”

I

Jedno z najbardziej paradoksalnych zjawisk ku ltu ry  mieszczańskiej 
XVII i XVIII w. polega na tym, że rozwinęły się w niej dwa biegunowo 
przeciwstawne wątki: wątek autonom ii podmiotu i jego władztwa nad 
ziemią oraz myśl o ściśle m echanistycznym  procesie przyrodniczym, w 
którym  człowiek jest elem entem  podporządkowanym. Oba wątki w ystę
pują już u Kartezjusza, chociaż natu rę  pojętą mechanistycznie rozum ie on 
jeszcze w ten sposób, iż umożliwia ona, nie zaś ham uje, urzeczywistnienie 
ludzkiej autonomii. W toku dalszego rozwoju tej podstawowej myśli, k tó
ra przyrodę u jm uje jako dziedzinę podległą ścisłym prawom naturalnym , 
przypada jednak człowiekowi pozycja coraz bardziej podporządkowana: 
staje  się on m alutką cząstką ogromnego mechanizmu, który  przesądza o je
go działalności. Ideologicznemu rozwojowi przyrodniczo zorientow anej li
nii francuskiego m aterializm u towarzyszyła na dodatek okoliczność, że 
burżuazyjna jednostka widziała niejako na własne oczy wzrost siły świata 
mechaniki: w XVIII w. zastosowano w praktyce odkrycia przyrodnicze 
oparte na m echanistycznym  ujęciu na tu ry  i zbudowano na nich tech
nikę przemysłu, który  kierował się z kolei podobną zasadą, mianowicie 
zasadą podziału pracy.

Sytuacja burżuazyjnej jednostki w społeczeństwie podobna jest także 
do funkcji kółka w  olbrzymiej maszynie. Jednostka tkwi jeszcze w feudal
nym, a zatem obcym jej porządku społecznym i służy cudzym interesom  
klasowym. Wzmaga to jej poęzucie bezsilności i rezygnację, ale wywołuje 
też bunt. Znamy to np. z Schillerowskich Listów o es te tycznym  w ych ow a
niu człowieka.

Ta zasadnicza antynom ia nowożytnego rozwoju nabrała z różnych, 
przede wszystkim politycznych, ale również religijnych względów szcze
gólnej aktualności w protestanckich Niemczech pod koniec XVIII w. W 
spinozjańsko zabarwionym „Bogu” Herdera, ale również w pism ach H er
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dera nt. filozofii dziejów, w  tzw. „młodzieńczych pismach teologicznych” 
Hegla i w  jego System fragm ent  z roku 1800, w Schillerowskich ListacJt
o es te tyczn ym  w ychowaniu  człowieka, a  wreszcie we Wstępie do Ideen zu 
einer Philosophie der Natur  Schellinga dochodził do głosu nowy świato
pogląd, akcentujący jedność natu ry  przeciw rozbijaniu jej przez analizę 
na poszczególne części składowe, jedność człowieka i na tu ry  przeciw pro
stem u włączeniu człowieka w m echanizm  natury , jakościowy porządek na
tu ry  przeciw jej zwykłej redukcji do praw  mechaniki.

W stęp Schellinga do Ideen, jeden z najw ażniejszych wykładów nowego 
światopoglądu, pokazuje ówczesną sytuację duchową przede wszystkim  na 
przykładzie najrozm aitszych sporów w ew nątrz kantyzm u. Dla Schellinga 
K ant jest przede Wszystkim autorem  refleksji filozoficznej, w której do
konuje się odróżnienie świata zewnętrznego od naszych przedstawień. 
Przed K antem  nie rozróżniano przedstaw ienia i przedmiotu. K ant tego 
dokonał, ale za cenę uznania świata zewnętrznego na świat niedostępny 
naszemu poznaniu. Niemniej całe poznanie filozoficzne zaczyna się od 
tego rozróżnienia, któire uniezależnia świadomość od świata zewnętrznego, 
gdy dotąd „nie m iała ona władzy nad własnym i postrzeżeniam i” 1.

Ale zarazem stanowisko samej jedynie refleksji obarcza filozofię grze
chem pierworodnym , albowiem analityczny punkt wyjścia sprawia, że ży
wy obraz rzeczywistości rozpada się na swe 'poszczególne składniki bez 
możności połączenia ich z powrotem  na wyższym szczeblu.

K ontynuacją idei autonom ii podmiotu, która u K anta wyraża się w 
podkreśleniu, iż znamy nie św iat zewnętrzny, lecz jedynie nasze przedsta
wienie, jest idea kategorii. K ant sądzi, że autonom iczny podmiot nie mo
że być tylko określony zewnętrznie, że na naszą wiedzę o nim  nie składają 
się czysto obiektywne Określenia, które docierają do nas ze świata zew
nętrznego w niewiadomy sposób. S tąd ty lko krok do pomysłu apriorycz
nych kategorii, przede wszystkim kategorii przyczynowości.

Według K anta przyczynowość jest kategorią aprioryczną, którą „prze
nosim y” na empiryczną naoczność. Ale tę naoczność empiryczną zawdzię
czamy oddziaływaniu „rzeczy samej w  sobie”. Z pojęciem „rzeczy samej 
w sobie” pojawia się u K anta inny elem ent filozofii nowożytnej, m iano
wicie czysto obiektywna w ykładnia natury , k tóra właściwie neguje pod
miot. Czymże jest na dobrą sprawę „¡rzecz sam a w sobie”? „W ewnętrzną 
właściwością m aterii”? Ale jeśli tak, to K ant — zdaniem Schellinga — w y
powiada się o zewnętrznej rzeczywistości podobnie jak filozofowie mecha- 
nistyczni, k tórzy nie uznają autonom ii podmiotu. Przekonaliśm y się — po
wiada Sehelling — że według K anta w przyczynowości wyraża się we

1 F. W. J. Sehelling, Ideen zu  einer Philosophie der Natur,  w: Frühschriften,  t. I, 
B erlin 1971, s. 176.
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w nętrzna właściwość podmiotu- Natomiast teoria „rzeczy sarniej w sobie” 
wymaga, by oddziaływanie rzeczy samej w  sobie ująć obiektywnie, a nie 
tyklo transcendentalnie (tj. jako coś, co nas obowiązuje, bo jest uw arun
kowane przez aprioryczne form y naszej wiedzy). W podobny sposób roz
ważane są w filozofii K anta czas i przestrzeń przedmiotów empirycznych. 
Ale wówczas nasuwa 'się pytanie, jak może wpływać na nas rzecz sama w 
sobie, która nie istnieje w czasie ani w przestrzeni.

Te wahania między stwierdzeniami, do których dochodzimy w nauce 
i które pretendują do czysto obiektywnej ważności (nie odpowiadając na 
pytanie, w jaki sposób podm iot może być zgodny z przedmiotem), oraz 
określeniami, które m ają swą podstawę w podmiocie i obowiązują tylko 
podmiot, są — zdaniem Schellinga — zapleczem sprzeczności między świa
tem  zjawisk i „rzeczą samą w sobie”. Schelling podkreśla, że K ant uwikłał 
się w  tę sprzeczność i nie jest w stanie jej rozwiązać.

Inna antynom ia filozofii nowożytnej, k tó ra  ujawnia się u Kanta, do
tyczy stosunku między duchem i m aterią. Dalej wymienia Schelling roz- 
dźwięk między skończonością i nieskończonością, widoczny u Spinozy, 
a usunięty przez Leibniza. Jest rzeczą niepojętą, w jaki sposób w nieskoń
czonej, zewnętrznej wobec nas substancji możliwe są określenia skończo
ne; dają się one jednak zjednoczyć w pojęciu indywidualności, która mo
że być zarazem i czynna (a więc nieskończona), i bierna (tj. skończona).

Istnieje dalej problem teorii i praktyki. „Albowiem istotą człowieka 
jest działanie. Ale im mniej sam  nad sobą myśli, tym  bardziej jest czynny 
[...] Skoro człowiek staje  się sam dla siebie przedmiotem, nie działa już 
cały człowiek: część jego działalności zostaje zniesiona, aby mogła być re 
fleksem innej części” 2. Z drugiej strony refleksja staje się koniecznym wa 
runkiem  autonomii; bez refleksji człowiek byłby „falą, k tóra w nurcie za 
tacza kręg i” 3. Idzie o to tylko, aby nie poprzestać na samej refleksji, k tó 
ra pozbawia człowieka zdolności zachowania w życiu kontaktu ze światem  
i wpływania nań. Oddzielenie przedstaw ień od przedmiotów, pojęcia od 
obrazu, siebie samego jako przedm iotu refleksji od siebie samego jako 
części świata zmysłowego — oto jedyny sposób, aby zająć właściwe stano
wisko wolbec rzeczywistości. Spowodowane refleksją oddzielenie człowieka 
działającego od świata nie może być trw ałe, jak  to  ma miejsce w  filo
zofii Kanta.

Cała ku ltu ra  umysłowa epoki nosi piętno niedosytu, które objaw iło się 
w filozofii K anta. Z jednej strony  kontynuuje się naukową wykładnię 
świata, k tóra wszelkie określenia trak tu je  jako niesubiektyw ne (Newton), 
a tymczasem jest rzeczą niew ątpliw ą, że niejedno określenie na tu ry  wiąże

2 Ibidem,  s. 171.
3 Ibidem,  s. 176.
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się z uczuciami, wywołanymi w nas przez w pływ y zewnętrzne. Po drugiej 
stronie stoją filozofowie w rodzaju Leibniza, którzy przyjm ują przeciw
staw ny punkt wyjścia, mianowicie, że wszystkie określenia na tu ry  wyjaś
nia nasz podmiot. Sam Schelling uważa za zasadniczy problem  okolicz
ność, że fizykalna analiza ¡postrzeżenia w yjaśnia wprawdzie, w jaki sposób 
dociera do nas wpływ rzeczy zewnętrznych, ale nie może wyjaśnić, w ja 
ki sposób podnieta spowodowana przez świat zew nętrzny może się stać 
przedm iotem  naszej świadomości.

W ten sposób w kulturze epoki w yrażane są — bez wzajemnego powią
zania — zarówno myśl, że wszystkie określenia świata zewnętrznego po
chodzą od autonomicznego podmiotu, jak też — myśl, że są one czysto 
obiektyw nym  przejawem  'rzeczywistości. Sam  Schelling uważa pytanie
o obiektywną celowość za problem  zasadniczy w tym  kontekście. Nie moż
na uchwycić ani rośliny, ani zwierzęcia bez kategorii celowości, celowości 
jej części i jej czynności. Ale ponieważ celowość można ująć tylko jako 
rezultat m yślenia (rozsądku), 'powstaje pytanie, w jak i sposób możliwe 
są rzeczy celowe, które istnieją poza mną, tj. pierwotnie? Gdyby celowość 
była tylko ideą naszego podmiotu, jak  tw ierdzi Kant, w jaki sposób moż
na  wyjaśnić, „że idea ta  tylko na niektóre rzeczy, a nie na wszystkie” 
zostaje przeniesiona i „że bynajm niej nie czujecie się wolni przy tym 
przedstaw ieniu tworów celowych, lecz wprost musicie je uznać?” 4.

W szystkie te problem y dają isię, według Schellinga, rozwiązać, jeśli 
nastąpi połączenie jednostronnych stwierdzeń, do których doszła refleksja, 
podobnie jak cała ku ltu ra  um ysłowa epoki. Rozwiązaniem jest idea „ducha 
im m anentnego”, k tó ry  organizuje natu rę  wznosząc się na kolejne szczeble. 
Szczeble różnią się coraz wyższym stosunkiem  dwóch wzajem nie przeciw
staw nych sił natury  (przyciągania i odpychania). Schęlling kładzie przy 
tym  ogromny nacisk na spotęgowanie życia, tj. — w jego ujęciu — celo
wych wytworów, które są dla niego dowodem intelligibilności, czyli możli
wości określenia owych rzeczy przez ducha. Z drugiej strony Schelling 
odrzuca zdecydowanie ideę pozaświatowego Boga.

W jaki sposób można połączyć te dwie myśli, mianowicie myśl o okre- 
śloności rzeczy przez ducha oraz myśl, że nie ma żadnego ducha poza rze
czami? Schelling podkreśla przede wszystkim, że jedność, k tórą znaleźć 
można w pewnej istocie organicznej, jest jednością pojęcia, a nie jednoś
cią m aterii (tzn. na przykład nie jest jednością ukonstytuow aną przez 
continuum  rozciągłości rzeczy). „Jedność ta  istnieje tylko ze względu na 
jakąś istotę oglądającą i refleksy jną” 5. Jest to wskazówka, że stwórcą 
form  celowych w naturze nie może być nikt inny, prócz samego ducha 
ludzkiego.

4 Ibidem,  s. 202.
5 Ibidem,  s. 200.
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II

Dla nas program  Schellinga wyłożony we wstępie do Ideen ważny jest 
z uwagi na związek, jaki zachodzi pomiędzy tymi myślami a tokiem m yśli 
Hegla w jego „pierwszych pismach drukow anych”. Zarówno w Differenz 
des Fichteschen und Schellingschen Systems, jak w Glauben und Wissen  
wychodzi Hegel od podobnej kry tyki filozofii refleksyjnej, w obu pra
cach pojaw ia się 'też myśl o „potrzebie filozofii” w  w yniku refleksji 
(notabene słowo „refleksja” przejął Schelling od Hegla w  drugim  w y
daniu Ideen, zastępując n im  pierw otny -termin „spekulacja”) 6. Kreśląc 
obraz ówczesnej sytuacji pozostawał Hegel pod silnym  w pływem  owego 
ujęcia konfliktu między jednostronnym  obiektywizmem  i subiektyw iz
mem, jakie znamy ze wstępu Schellinga. Idzie nam  następnie o wpływ 
Schellinga na koncepcję absolutu jako „punktu obojętności” między pod
miotem i przedm iotem  lub między „podmiotowym podm ioto-przedm io- 
tem ” (tj. świadomością) i „przedmiotowym  podm ioto-przedm iotem ” (tj. 
naturą), chociaż w tym  wypadku w  grę wchodzi już w pływ  późniejszego 
(w stosunku do Ideen) Schellinga. N aturalnie wszystkie te m otyw y ule
gają u Hegla daleko idącej modyfikacji i przetworzone zostają w  jedno
litą całość, w której widać już ślady dalszej jego drogi; drogi ku  dia- 
lektyce absolutnego pojęcia li absolutnego ducha.

P rzejdźm y teraz do analizy Heglowskiego stanowiska, tak  jak wyrażało 
się ono w przepracow aniu zaznaczonych powyżej wątków. Idzie przede 
wszystkim  o Heglowską koncepcję filozofii refleksyjnej. Refleksja roz
sądkowa (zobaczymy później, że Hegel zna również refleksję rozumową) 
może ustalać jedynie pojedyncze dane naoczności jako jednostronne okre
ślenia. W odróżnieniu od Schellinga Hegel nie odnosi refleksji rozsądko
wej wyłącznie do K anta, a  jej przezwyciężenia też nie uważa za możli
we „raz na zawsze” 7.

Refleksja rozumowa jako moc rozdwajania (Schelling posługiwał się 
w tym  samym sensie wyrazem  „rozdział”, k tó ry  Hegel zna również, cho
ciaż rzadziej go używa) jest „faktem  życia duchowego, k tó re  kształtu je się 
wieczyście drogą przeciw staw ienia” 8. O ile dawniej refleksja rozszczepiała 
natu ralną naoczność w  przeciw staw ne określenia „ducha i m aterii” , duszy 
i ciała, w iary i rozumu, wolności i konieczności” 9, o tyle obecnie idzie

6 K. Düsing, Spekulation und Reflexion. Zur Zusam m enarbei t  Schillings und 
Hegels in Jena,  „H egel-S tudien”, t. V, 1969, s. 95 i n.

7 F. W. J. Schelling, op. cit., s. 172. Na różnicę tę  zwrócił uwagę W. M arx, Ver- 
nuft und Welt,  Haag 1970, s. 5.

8 G. W. F. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen S ystem s,  w: 
Jenaer Schriften,  B erlin  1972, s. 14.

9 Ibidem.
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o przeciw ieństwa „rozumu i zmysłowości, inteligencji i n a tu ry  [...] abso
lu tnej podmiotowości i absolutnej przedmiotowości” 10 lub „istoty rozm yś
lającej i m yślanej w  przeciwieństwie do świata rzeczywistości” u .

Jak  już wspomniano, również dla Hegla — podobnie jak dla Schellinga 
•— „rozdwojenie” Określeń w „ustalone przeciw ieństwa” jest „źródłem 
potrzeby filozofii” 12. Hegel nie umieszcza „potrzeby filozofii” wyłącznie 
w  sferze intelektu, „rozdwojenie” przenika według niego wszystkie dzie
dziny życia społecznego i dlatego „przywrócenie całości” oznacza tyle, 
co odnowienie całości tego życia (ducha, powiedziałby Hegel później), nie 
zaś filozofii. Hegel ładnie to w yraża w następujących słowach: „Kiedy 
zjednoczenie traci moc w życiu ludzi, kiedy zanika żywy związek p rze
ciwieństw i  zdobywają one samodzielność, w tedy rodzi slię potrzeba 
filozofii” 13. Nieco później Hegel będzie mówił o związku między roz
wojem „świadomego siebie ducha” (tj. filozofii) i rozwojem „ducha 
św iata” 14.

Widzieliśmy, że Hegel refleksji rozsądkowej i filozofii rozsądkowej nie 
uważa tylko za zjawisko dzisiejsze, lecz za zjawisko, k tóre pojawiło się już 
kiedyś w historii filozofii. To powtarzanie się sytuacji, w  której m omenty 
pierwotnego światopoglądu rozpadają się na „ustalone przeciw ieństwa”, 
wiąże się ze sposobem, w jaki tworzone są określone pojęcia.

Wszelkie myślenie zaczyna się od tego, że „szczegóły” (Einzelheiten) 
naoczności zmysłowej ustalone 'zostają jako określenia pojęciowe. Przy 
tym  każde Określenie pojęciowe m usi odróżniać się od innych: „[...] czer
wień (istnieje) w tedy tylko, gdy przeciwstawia się jej żółtość lub niebies- 
kość” ls, powie później Hegel. Tu tkwi przyczyna, dla której w om a
wianej przez nas pracy każde określenie pojęciowe nazywa Hegel „ogra
niczeniem ”. Jest to ograniczenie, ponieważ z konieczności odnosi się do 
innego określenia pojęciowego, a równocześnie zostaje ustanowione sa
modzielnie 16.

Tę jednostronność, k tó ra  towarzyszy wszelkiemu tworzeniu pojęć (al
bowiem tworzenie pojęć jest rzeczą rozsądku)17, równoważy częściowo 
tendencja filozofii do całościowości, do totalności światopoglądu 18. Ale

10 Ibidem,  s. 14.
11 Ibidem,  s. 15.
12 Ibidem,  s. 13.
13 Ibidem,  s. 14.
14 Por. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, W arszawa 1963, s. 39.
15 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 42, do

datek.
16 Hegel powie później: „abstrahow anie przez rozsądek (od określenia przeciw 

stawnego) oznacza kurczowe czepianie się pew nej określoności, wysiłek, zm ierza
jący do zaciem nienia i pozbycia się innej (określoności)”. Ibidem, § 89.

17 G. W. F. Hegel, Nauka logiki,  t. I, W arszawa 1967, s. 8 .
18 G. W. F. Hegel, Differenz..., s. 18.
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w dalszym rozwoju taka całościowość, k tó ra  może być tylko względna, 
a nie może być pełna, zostaje zniszczona, gdyż dochodzi się zawsze do 
ustalenia innych znaczeń rzeczy, przeoczonych w dotychczasowych poję
ciach, a tym  samym też do innego ustalenia absolutu- Sytuacja rozdwo
jenia, do której doszła obecnie ku ltu ra  myślowa, nie jest więc czymś 
jednorazowym. Już dawniej określenia, za pomocą których rozsądek 
starał się uchwycić absolut, zaostrzały się w  podobne przeciwieństwa 
(np. ducha i m aterii, duszy i ciała, w iary i wiedzy).

Jak  już była o tym  mowa, jednym  z zasadniczych wątków wpływu 
Schellinga na Hegla był rozdźwięk między autonom ią podmiotu i czysto 
przedmiotowym spojrzeniem na naturę, reprezentow anym  przez przyrodo
znawstwo. Hegel odbiera przy tym  ten  w pływ  zupełnie samodzielnie — 
zachowując schem at ogólny. Zgadza się z Schellingiem, że „w m iarę roz
woju ku ltu ry  (Bildung) przeciw ieństwa przeszły w  postać opozycji rozumu 
i zmysłowości, inteligencji i n a tu ry  [...] absolutnej podmiotowości i abso
lutnej przedmiotowości”, ale przeciw ieństwo między filozofiami podmioto
wości i filozofiami przedmiotowości u jm uje inaczej niż Sohelling.

Na pierwszy plan wysuwa się, zwłaszcza w Glauben und Wissen, mo
tyw  obawy względnie powściągliwości filozofii nowożytnej, ilekroć ma 
ona powiedzieć coś pozytywnego na tem at absolutu, oraz m otyw dobro
wolnego ograniczania się filozofii do prezentacji podmiotowości. Hegel 
widzi w tym  kontynuację protestantyzm u, który  nie ¡pozwala sobie na 
ogląd Boga, ,,gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że (niedialektyczny) roz
sądek zobaczy to, co ogląda, jako rzecz, a w  lesie zobaczy tylko drze
w a” 19.

Jak  widać, w  zbudowany przez Schellinga schemat sporu między obiek
tywizm em  i filozofią podmiotowości, która podporządkowuje świat zew
nętrzny autonom ii podmiotu, Hegel wkłada treść znacznie już od poprzed
niej odbiegającą. O ile zgodnie ze wstępem  Schellinga do Ideen  filozofię 
K anta cechuje ogólnie rzecz biorąc to, że rzeczy są w niej określone przez 
„ Ja”, o tyle Hegel rozważa filozofie Kanta, Fichtego i Jacobiego z takiego 
oto punktu  widzenia, że nie dopuszczają one do przekroczenia granic św ia
domości an i do jakiejkolw iek wypowiedzi na tem at absolutu {przy czym 
absolut nie jest, w edług Hegla, tożsamy po prostu z faktycznością, ale nie 
istnieje też poza rzeczami). Oczywiste jest dla nich tylko to, „że istnieje 
m yślący podm iot” 20. Człowiek zajm uje w nich miejsce c e n tra ln e 21.

Na pozór filozofie te reprezentu ją  wyłącznie stanowisko „podmiotowo
ści”, ale Hegel odkryw a w  nich też pozytywny wpływ empiryzmu lub 
eudajm onizm u oświeceniowego. Zarzuca im, że w  nich protestancka „poe

18 G. W. F. Hegel, Glauben und Wissen, w: Jenaer Schriften, s. 129.
20 Ibidem, s. 137.
21 Por. ib idem , s. 138.
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zja [...] cierpienia” (spowodowanego nieosiągalnością absolutu) przetwo
rzona została „w prozę usatysfakcjonowania ową skończonością i owym 
bytem  em pirycznym ” 22.

Za iprzykładem Schellinga, k tóry  w filozofii identyczności ujął różnicę 
między podmiotem i przedmiotem jako im m anentne przeciwieństwo właś
ciwego życia „idei”, ale zarazem przeciw ieństwo konieczne, ponieważ „ono 
i jedynie ono otw iera dostęp do w szechśw iata” 2S, również Ilegel znajduje 
rozwiązanie w koncepcji, zgodnie z k tó rą  rozdwojenie absolutu na pod
miot i przedm iot jest po prostu „przejaw em ” absolutu, ale przejawem  ko
niecznym  24. Oba rozwiązania 'zmierzają do takiego ujęcia, wedle którego 
ludzkie poznanie absolutu jest nieosobową samowiedzą Boga (tj. „idei”, 
„rozum u”, „absolutu”). Koncepcja ta zachowuje Fichteański schemat 
poznania (poznanie zrównane zostaje z samopoznaniem ducha), ale nie 
chodzi już o samopoznanie skończonego ducha osobowego, lecz o koncep
cję panteistyczną, k tóra w poznaniu ludzkim osiąga niejako pozaosobową 
samo wiedzę.

Związek między Fichteańską koncepcją a ujęciem absolutu, które głosi 
Hegel, pozwała nam wyjaśnić szczególne miejsce, jakie — zdaniem Hegla
— przysługuje Fichtem u w ram ach filozofii podmiotowości. Hegel nie od
mawia filozofii Fichteańskiej spekulatywnego, tj. dialektycznego znacze
nia wobec niepojednanych w dotychczasowej filozofii przeciwieństw. W 
pracy Differenz des Fichteschen and Schellingschen System s  ujm uje on 
filozofię Fichtego jako filozofię „identyczności podmiotu i przedm iotu” ; w 
tym  sensie nie brak  jej bynajm niej „czysto spekulatyw nej zasady” 2S. Nie
mniej zasadą tą jest tylko „podmiotowy podm ioto-przedm iot” (albowiem 
natu ra  nie posiada u Fichtego bytu rzeczywistego, niezależnego od osobo
wego „ Ja ”), a nie identyczność podmiotu z rzeczywistym  przedmiotem. 
Wychodząc z tych założeń pojm uje Hegel Fichteańską filozofię praktycz
ną, k tóra kończy się postulatem  praktycznego przekształcenia natury , 
jako próbę dotarcia do jedności podmiotu z przedmiotem realnym  w ten 
sposób, że „Ja samo się przekształca w przedm iot [...] że w ytw arza siebie 
praktycznie jako identyczność, tj. jako podm ioto-przedm iot” 26- Ale ta 
próba uzyskania prawdziwej identyczności podm iotu z przedm iotem  po
zostaje niepełna, albowiem rozwiązaniem jest tylko postulat nieskończo
nego postępu ku identyczności, zgłoszony w takiej postaci, w jakiej -nie 
może być w pełni zrealizowany.

22 Ibidem,  s. 133.
23 F. W. J. Sehelling, Über das absolute Id en titä ts-S ys tem ,  w: Säm m tliche  

Werke, t. V, S tu ttg a rt 185», s. 26.
24 G. W. F. Hegel, Differenz..., s. 17.
25 Ibidem,  s. 4—5.
26 Ibidem,  s. 56.
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Wróćmy jednak do stosunku Schelling — Hegel. W spomniany przed 
chwilą zarzut przeciw Fichtem u sformułował Hegel pod wpływem ujęcia 
przez Schellinga absolutu jako „punktu obojętności” (lub identyczności) 
podmiotu i przedmiotu. Teraz jednak okazuje się sprawą ważną, że zgod
nie z pierwotną koncepcją identyczności punkt obojętności jest przedmio
tem  filozofii natury, która była jego w łasnym  dziełem. Początkowo Schel- 
Fiohteańskiej (ostatnim i najdojrzalszym  jego dziełem jest w  tym  szeregu 
System  idealizmu transcendentalnego  z roku 1800), ale również przedm io
tem filozofii transcendentalnej, k tórą Schelling rozwijał w  duchu tra 
dycji Fichteańskiej (ostatnim  i najdojrzalszym  jego dziełem jest w tym  
szeregu S ystem  idealizmu transcendentalnego  z roku 1800), ale rów nież 
przedm iotem  filozofii natury , która była jego własnym  dziełem. Począt
kowo Schelling upraw iał oba rodzaje filozofowania bez wzajemnego 
związku 27, ale w Einleitung zu dem  Entwurf eines Sys tem s der Natur
philosophie, następnie we wstępie do S ystem u  idealizmu transcenden
talnego (§ 1, 2), w pracy Uber den wahren Begriff der Naturphilosophie 
i wreszcie nawet jeszcze w pracy Über das absolute Iden titä ts -Sys tem  
(dwie ostatnie prace pochodzą z roku 1801) uzasadnia on oba toki m yślenia 
jako uzupełniające się nawzajem  „nauki filozoficzne”. Każda z tych 
„nauk filozoficznych” zmierza do przedstawienia punktu identyczności 
w jednym  z jego przeciwstawnych „ognisk” lub „względnych punktów  
identyczności” 2S, którym i są z jednej strony natura, a z drugiej świa
domość; a więc treści każdej z nich obowiązują tylko częściowo. „Punkt 
identyczności” jest przedmiotem obu, każda z nich ujm uje go z włas
nej perspektywy, ale też każdej częściowo się on wymyka.

Już jednak w Vorerinnerung  do pracy Darstellung meines System s der 
Philosophie robi Schelling uwagę: „Po tym, kiedy od w ielu lat starałem  
się przedstaw ić jedną i tę samą filozofię, k tórą uważam za prawdziwą, od 
dwóch różnych stron: jako filozofię na tu ry  i jako filozofię transcendental
ną, czuję się obecnie zmuszony przez ak tualną sytuację w nauce [...] za 
prezentować publicznie sam system, który  leżał u podstaw owych moich 
rozm aitych wykładów [...]” 20. Istnieje zatem  tylko jedno jedyne przedsta
wienie absolutu, i to nie przedstawienie pośrednie, jakie miało miejsce w 
teorii dwóch „nauk filozoficznych”, lecz bezpośrednie i jednoznaczne. Od
tąd  jednak au to r „pierwszych pism drukow anych”, jak nazwał Lasson 
prace Hegla z owego okresu, nie szedł już śladam i Schellinga, lecz pozostał

27 Por. W. Schulz, Der Briefwechsel Fichtes und Schillings, V orbem erkung, w: 
F ichte-Schelling Briefwechsel,  F ran k fu rt am Main 1968, s. 34.

28 F. W. J. Schelling, Über das absolute Iden titä ts -Sys tem ,  s. 27.
29 F. W. J. Schelling, Darstellung meines S ys tem s  der Philosophie,  w: Säm -  

mtliche  W erke,  t. IV, S tu ttg a rt 1858, s. 107.
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w ierny teorii „dwóch nauk” : „Każda z tych nauk domaga się, aby abstra
howała od niej zasada drugiej. W system ie inteligencji (tj. w filozofii 
transcendentalnej) przedm ioty same w  sobie są niczym, natu ra  istnieje 
tylko w świadomości; abstrahuje  się od tego, że przedm iot jest na tu rą  
i że inteligencja jako świadomość jest przezeń uwarunkowana. W syste
mie natu ry  zapomina się, że jest ona czymś znanym  [...] Ale sprzeczność 
tych nauk nie ulega izniesieniu przez to, że ty lko  jedna z nich uznana 
zostaje za naukę jedyną, a druga ulega unicestwieniu ze stanow iska tam 
tej [...] Punktem  widzenia wyższym, k tó ry  napraw dę znowi jednostron
ność obu nauk, jest ten, k tóry  rozpoznaje w obu ten sam absolut”30. „Fi
lozofia m usi oddać sprawiedliwość oddzieleniu podm iotu od przedmio
tu ” 31 powiada Hegel dodając, że podział absolutu na podmiot i przed
miot, którem u podporządkowany jest podział filozofii na dwie nauki 
filozoficzne, filozofia „ustanawia rów nie absolutnie jak  przeciwstawną 
podziałowi identyczność, [...] k tóra [...] także jest tylko względna” 32.

Jak  widać, w  dwóch najw ażniejszych dziełach z okresu współpracy 
z Schellingiem Hegel nie godzi się na zaakceptowanie Schellingiańskiej 
filozofii identyczności w jej drugim  wariancie, w którym  Schelling do
szedł do bezpośredniego i nierelatyw nego przedstawienia absolutu. Hegel 
zarzuci potem tej koncepcji Schellinga, że „zaczyna bezpośrednio, jak w y
strzał z pistoletu, od wiedzy absolutnej” 33; nie bacząc na to on sam dojdzie 
również w swym rozw oju do filozofii wiedzy absolutnej, którą wykłada 
Nauka logiki. Różnica polega na tym , że Heglowską filozofię absolutnego 
poznania poprzedza fenomenologia ducha, którą Hegel trak tu je  jako his- 
toryczno-logiczny dowód, że poznanie ludzkie lub mówiąc inaczej „świa
domy siebie duch” rozwija się prawidłowo w „naukę”, tj. w wiedzę ab
solutną.

P rzekład  Jan G arewicz

Milan Sobotka

SCHELLINGS EINFLUSS A UF HEGEL ZUR ZEIT 1HRER 
ZUSAMMENARBEIT IM „KRITISCHEN JOURNAL DER PHILOSOPHIE”

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Philosophie des 17. und 18. Jts. hat zwei entgegengesetzte Motive entw iokelt: 
das der Autonomie des S ubjekts und das eines streng m echanistischen N aturges- 
chehens. Diese grundlegende A ntinom ie des neuzeitlichen Denkens w urde am  Ende

M G. W. F. Hegel, Differenz... , s. 88, 89.
81 Ibidem,  s. 84 .
32 Ibidem.
*  G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha,  t. I, s. 38.
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des 18. Jts . in D eutschland besonders aktuell; alle grossen deutschen D enker such
ten  sie zu beseitigen.

In der Einleitung zu den Ideen zu einer Philosophie der Natur  kam  Schelling 
auf die im K antianism us verborgenen Gegensätze zurück, welche, seines Erachtens, 
die geistige S ituation der Zeit w iderspiegelten. Ih r gem einsam er G rund lag in den 
einseitigen Feststellungen der philosophischen Reflexion. Diese zu beseitigen w ar 
die Aufgabe der Idee eines die N atu r in einer aufsteigenden S tufenreihe organisie
renden Geistes.

Die K ritik  der Reflexionsphilosophie bildete auch den A usgangspunkt Hegels 
erste r D ruckschriften. Die Entzweiung betrifft nach ihm  alle Gebiete des gesel
lschaftlichen Lebens, kann  also n u r durch die W iederherstellung der „T otalität ’ 
aufgehoben werden, die jedoch states re la tiv  bleiben muss. Die Entzweiung ist also 
kein M erkm al n u r der gegenw ärtigen Denkweise; sie ist v ielm ehr ein ständiges 
Elem ent des Denkens aller Zeiten.

Hegel folgt Schelling’s Schema des Gegensatzes der absoluten Subjek tiv itä t und 
der absoluten O bjektivität. Nimmt aber Schelling anfangs an, es gäbe zwei „philo
sophische W issenschaften”, die sich von entgegengesetzten Seiten dem Indifferenz
punkt zwischen O bjekt und Subjekt annähern , so verw irft er nach, her seine b is
herige Auffassung zugunsten einer direkten  und eindeutigen D arstellung des Abso
luten. In  diesem P unkt gahen die Wege der beiden Denker auseinander. Hegel 
betonte, dass die Philosophie dem Trennen in S ub jek t und Objekt sein Recht w ider
fahren  lassen muss. E r verw arf die ¡zweite V ariante der Schelling’schen Iden ti
tätsphilosophie, die das absolute Wissen „wie aus der P istole” zu gewinnen glaubte. 
Seiner Philosophie des absoluten W issens schickte Hegel die Phänomenologie des  
Geistes  voraus, welche als geschichtlich-logischer Beweis dienen sollte, dass sich 
die m enschliche Erkenntnis zur „W issenschaft”, d.h. zum absoluten W issen entw ic
keln kann.


