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Honorata Jakuszko

NOVALIS: CHRZEŚCIJAŃSTWO W STRUKTURZE CZASU
HISTORYCZNEGO

Jednym z impulsów dla narodzin historyzmu były dyskusje na temat
starożytności i czasów nowożytnych toczące się u schyłku XVIII w.1 Obok
zachwytu dla osiągnięć starożytnej kultury filozofowie przejawiali zrozumienie
dla specyfiki, odrębnych podstaw nowożytnej formacji, usprawiedliwiając tym
samym jej inny duch czy charakter. Jako przykład można by przytoczyć pracę
F. Schillera Über die naive und sentimentale Dichtung (1795), F. Schlegla Über das
Studium der griechischen Poesie (1795, wyd. w 1797), Die Griechen und Römer
(1797) i inne. Kult antyku jako niedoścignionego ideału dość często wiązał się
z niechęcią i wrogością względem chrześcijaństwa, które obarczano winą za
upadek kultury politycznej i intelektualnej, za hamowanie postępów oświecenia.
Tak ustosunkowuje się do chrześcijaństwa Eduard Gibbon, autor Zmierzchu
i upadku Cesarstwa Rzymskiego. Była to postawa powszechna dla oświeceniowe
go dziejopisarstwa. W biografiach intelektualnych tych myślicieli, którzy później
przełamali ten stereotyp, można wskazać okres zupełnego identyfikowania się
z ocenami oświeceniowymi, a dotyczy to zarówno młodego Hegla, autora
Volksreligion und Christenheit, Der Positivität der christlichen Religion, Das
Leben Jesu, Der Geist des Christentums und sein Schicksal jak i Novalisa
twórczości gimnazjalnej z lat 1788-902.
1 Zob. W. Krauss, H. Kortum, Antike und Moderne in der Literaturdiskussion des 18. Jahrhunderts,
Berlin 1966; F. Meinecke, Die Enstehung des Historismus, München 1936.
2 G. W. F. Hegel, Theologische Jugendschriften, (hrsg.) H. Nohl, Tübingen 1907. Warto zwrócić
uwagę na chronologię prac Hegla: Volksreligion und Christentum (1793), Das Leben Jesu (1795), Der
Positivität der christlichen Religion (1795-6), Der Geist des Christentums und seine Schicksal (lato
1799), w tym bowiem okresie (albo dokładniej pod koniec tego okresu 1798-1800) Novalis, będący
rówieśnikiem Hegla (Hegel ur. 1770, Novalis 1772) wyzwolił się już z oświeceniowych uprzedzeń
względem chrześcijaństwa i zbliżał się do historycznego ujęcia religii. Wynika stąd, że szybsze było
dojrzewanie intelektualne Novalisa, skoro odpowiednikiem wspomnianego etapu rozwoju Hegla jest
gimnazjalny okres Novalisa (1788-90), w którym powstały np. takie fragmenty, jak Über die Ordalien
oder Gottesurtheile, Mythologie fü r Frauenzimmer, Der Entwurf zu einer Geschichte der alten
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Filozofowie oświecenia bądź w demokracji ateńskiej, bądź w republice
rzymskiej dostrzegali wzór organizacji politycznej oraz przejawiali złudne
nadzieje, że światła epoka XVIII w. zrealizuje ten ideał ponownie. Oznaczało to
niepogodzenie się z dotychczasowym biegiem dziejów, dążenie do utworzenia
abstrakcyjnego królestwa rozumu ponad doświadczeniem historycznym i nieza
leżnie od niego. Także w dziedzinie sztuki dominował pogląd o naśladownictwie
kanonów piękna wypracowanych w starożytności. Przeciwnie twórczość czer
piąca inspirację z pierwiatków chrześciajańskich uznawana była za barbarzyńs
ką (np. Szekspir czy Dante). Jest niewątpliwą zasługą przedstawicieli klasycyzmu
niemieckiego, że w dyskusjach nad zrozumieniem programu naśladownictwa
antyku odróżnili manierę (niewolnicze próby dochowania wierności literze) od
stylu (naśladowania totalności ducha greckiego). Toteż Goethe i Schiller
osiągnęli świadomość, że wartości kultury starożytnej winny być ożywiane
w nowych strukturach ducha współczesnego. Zatem nie wbrew dziejom nowoży
tnym, ale w pojednaniu z nimi należy dokonać twórczej syntezy tego, co
starożytne i tego, co nowe oraz inne.
Romantycy niemieccy solidaryzują się w tym względzie z Goethem i Schil
lerem. Oryginalość ich stanowiska polega jednak, naszym zdaniem, na odkryciu
znaczenia formacji chrześcijańskiej w Bildungsgeschichte. To, że dostrzegali oni
- wbrew oświeceniowej ocenie - pewne niezaprzeczalne wartości chrześciajaństwa, nie usprawiedliwia jednak tezy podjętej przez pewnych interpretatorów,
jakoby romantyzm niemiecki stał się tym samym wrogiem antyku, także
klasycyzmu niemieckiego3. Tymczasem warto przypomnieć, że na gruncie
niemieckim nie było walki romantyków z klasykami, wprost przeciwnie tym
ostatnim romantycy zawdzięczali szereg inspiracji.
Poczynione uwagi odnoszą się m.in. do Novalisa, jednego z przedstawicieli
wczesnego romantyzmu niemieckiego. Sympatyk fichteańskiej Wissenschafts
lehre pozostawał także pod osobistym urokiem wykładów Schillera w Jenie,
a także pism przyrodniczych i utworów artystycznych Goethego. To przecież
z inspiracji klasycyzmu wynika pomysł utworzenia syntezy filozoficznej, na
zwanej terminem Realidealismus. Ta synteza Goethego i Fichtego zostaje nawet
nazwana mianem religii (t. IV, F. Schlegel an Novalis, 2.12.1798, s. 509)4. Dzięki
studiowaniu myśli fichteańskiej (1795-6) i systematycznemu czytaniu prac
klasyków, a także czasopism „Horen” i „Musenallmanach” Novalis wy
Philosophie, Über Anakreon und seine Dichtungsart, Der Griechen Vorfahren, Apologie von F. Schiller
i inne. Zob. Novalis Schriften. Die Werke F. von Hardenbergs, hrsg. P. Kluckhohn und R. Samuel
unter Mitarbeit H. Ritter, G. Schulz, H.J. Mähl, Stuttgart 1960-81, t.II. s. 7-24. Także por.
młodzieńcze poezje, t. I, Ans Kloster in Ruinen (s. 469), Cäsar Joseph, An Joseph den Zweiten
(s. 471-5), Franz von Sickingen (s. 565-8).
3 F. Strich, Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit, Bern 1949. Inaczej
sądzi K. Friedemann, Antike und M ittelalter im Lichte der Romantik, „Philosophisches Jahrbuch” ,
1931 (44).
4 Wszystkie cytaty wewnątrz tekstu pochodzą z Novalis Schriften, op. cit., zob. przyp. 2.
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pracował pojęcie podmiotu dziejów i umożliwiło mu to zrozumienie wzajemnego
oddziaływania, relacji między odrębnymi indywidualnościami, jakimi był antyk
i chrześcijańska w swym charakterze epoka nowożytna. Toteż pisał do
F. Schlegla 20.01.1799 (t. IV, s. 274): „Absolutna abstrakcja - anihilacja tego, co
teraźniejsze - apoteoza przyszłości - tego właściwego lepszego świata, to jest
jądro tajemnicy chrześcijaństwa - i tu przyłącza się ono do religii starożytnych
- boskości antyku - przedstawienia starożytności jako drugie podstawowe
skrzydło - Oba utrzymują uniwersum, jako ciało anioła, w wiecznym kołysaniu
- w wiecznym rozkoszowaniu się przestrzeni i czasu” . Przytoczony cytat
potwierdza, że Novalis nie musi dewaluować antyku, by uzasadnić wartości
chrześcijaństwa, przeciwnie wskazuje on na wzajemne dopełnianie się obu
nurtów w żywym procesie historycznym. To stwierdzenie chcemy potraktować
jako tezę tego artykułu.
Nie jest więc tak, że romantyzm zachwycał się antykiem w początkach swego
rozwoju i był wtedy jeszcze nieromantyczny, natomiast w tzw. właściwym
romantyzmie ulubioną epoką z przeszłości byłoby wyłącznie chrześcijańskie
średniowiecze, zdecydowanie odmienny ideał kulturowy. Wydaje się raczej, że
romantycy traktowali jedną i drugą epokę jako relatywne reprezentacje (choć na
inny sposób) idei spełniającej się w procesie historycznym. Taka postawa nie
wykluczała jednakże różnic indywidualnych między romantykami zgrupowany
mi wokół „Athenaeum” . Np. F. Schlegel wykazywał więcej znawstwa i zamiło
wania do kultury starożytnej, toteż zbyt śmiałe i przedwczesne wydawały mu się
poglądy Novalisa, który wbrew periodyzacji Gibbona wyraźnie oddzielał
chrześcijaństwo jako punkt przełomowy w dotychczasowej historii5. Prostował
więc przekonanie swego przyjaciela, pisząc, że „Tylko w tym muszę ci odmówić
racji ze względów historycznych, że utrzymujesz strożytnych bogów również za
pośredników, tylko za mniej doskonałych. Oni wcale nie byli nimi, lecz
prawdziwymi bogami samymi. O jedności Boga, która starożytnym, nie tylko
filozofom, była dobrze znana, posiadano lepsze pojęcia niż tłum chrześcijan. Nie
uznawano jej za sprzeczną z wielością; równocześnie jedno i wiele. To, o czym
mówię, dotyczy całości, tego, co najważniejsze. Bywają pojedyncze wyjątki” . (IV
t., an Novalis, 28.05.1798, s. 494). Fragment ten nawiązuje do koncepcji
pośrednika (sformułowanej przez Novalisa w Vermischte Bemerkungen nr 73, t.
II), zgodnie z którą w miarę usamodzielniania się ludzkości w rozwoju religii
można zauważyć zmniejszanie się ilości pośredników przypadkowych - od
fetyszy, zwierząt, herosów, bogów aż po ideę jednego Boga-Człowieka. Chrześ
cijaństwo więc - w jego interpretacji - oznacza najwyższy etap postępu
samowiedzy i wolności.
5 E. Gibbon w Zmierzchu i upadku Cesarstwa Rzymskiego omawia okres 180-1453 tj. do upadku
Konstantynopola. Novalis natomiast prezentuje -ja k sam to stwierdza - „nowy punkt widzenia dla
historii, którą Gibbon opracował - Rozcięcie starego i nowego świata, Starego i Nowego
Testamentu” (t. III, Fragmente und Studien, nr 73).
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Można powiedzieć, mając na uwadze dalsze koleje romantyzmu niemiec
kiego (zwłaszcza późny romantyzm), że Novalis wykazał pewne nowatorstwo
w ocenie znaczenia chrześcijaństwa - i to tłumaczy także ogromne zaciet
rzewienie, kontrowersje, jakie wzbudzały jego prace o charakterze niemal
prowokacji u schyłku XVIII w. Nawet bardzo liberalnie usposobieni i tolerancy
jni myśliciele oponowali przeciwko drukowaniu Christenheit oder Europa. Zbyt
silne było ciążenie wychowania oświeceniowego i zbyt wielki wpływ klasycyzmu
rozmiłowanego w niepodważalnym autorytecie starożytnych, by współcześni
Novalisowi odbiorcy mogli bez niepotrzebnych emocji ustosunkować się do jego
idei (wyraźnie przedwczesnych). Również poetycki sposób wyrażania własnych
koncepcji powodował wiele nieporozumień, jak np. przypisywanie Novalisowi
chęci restauracji katolicyzmu w jego wersji średniowiecznej. Dla umysłowości
protestanckiej brzmiało to niemal oburzająco i spowodowało serie ataków
wymierzone przeciwko autorowi Christenheit oder Europa. Taki odbiór idei
Novalisa został utrwalony w stereotypowej interpretacji na dłuższy czas6.
Warto zapytać, kiedy Novalis podejmuje apologię chrześcijaństwa, przeła
mując tym samym własne typowo oświeceniowe uprzedzenia. Wprawdzie
większość jego prac poświęcona tej tematyce ( Teplitzer Fragmente, Christenheit
oder Europa, Hymnen an die Nacht, Geistliche Lieder, Randbemerkungen zu
F. Schlegels Ideen, Das allgemeine Brouillon, Dialogen, Fragmente und Studien,
Heinrich von Ofterdingeń) powstała od jesieni 1798 do pierwszej połowy 1800 r.,

to jednak można wskazać, że do tej pracy przygotowała go wcześniej chłonięta
lektura Zinzendorfa, Lavatera, Niethamera, później także Lutra, Lessinga,
Schleiermachera, Böhmego i wreszcie Kanta oraz Fichtego7. Z listu F. Schlegla
do Novalisa (2.12.1798, s. 507, t. IV) wynika, że obaj przyjaciele sądzili, iż Kant
i Fichte doprowadzili filozofię do progu religii, a później zerwali ten związek.
Dlatego romantykom bliski wydawał się Lessing ze swą intuicją nowej ewangelii,
6 Christenheit oder Europa napisane w 1799 r. zostało w ydrukowane po raz pierwszy dopiero
w 1826 r. Protestow ał przeciwko jego drukow aniu sam Goethe, także Schelling, który w odpowiedzi
na ten esej napisał Epikuräisch Glaubensbekenntnis H einz Widerporstens. Również F. Schlegel i L.
Tieck ze względu na opinię publiczną uznali za konieczne wstrzymanie się z drukow aniem tego
tekstu. Por. także późniejsze niechętne oceny A. Rugę, T. Echtermeyer, D er Protestantism us und die
Rom antik, W: G. Schul (hrsg.) Novalis. Beiträge zu W erk und Persönlichkeit F. von Hardenbergs,
D arm stadt 1970; H. Heine, D ie romantische Schule , Leipzig 1917; G. Lukacs, Rom antyzm ja k o punkt
zw rotny w literaturze niemieckiej, tł. R. Matuszewski, W: O d Goethego do Balzaka. Studia z historii
literatury X V III i X IX w., W-wa 1958.
7 Pisma Zinzendorfa, Lavatera i N ietham era poznawał Novalis w latach 1795-6, zestawiając je
z lekturą pism Fichtego (t. IV, Novalis an F. Schlegel, 8.07.1796, s. 188). N atom iast rozczytywanie się
w Luters Schriften datuje się na lata 1799-1800. W tym też okresie Schleiermacher wydaje swoje
mowy Über die Religion, a jednocześnie poprzez znajomość z L. Tieckiem Novalis odkrywa
fascynującą go myśl Boehmego (t. IV, Novalis an Tieck, 23.02.1800, s. 322). Co zaś do Lessinga,
można stwierdzić, że poznany przez Novalisa już w latach gimnazjalnych został niejako na nowo
odkryty w recenzji F. Schlegla, pozostającego przecież w bliskich stosunkach z Novalisem (t. IV, an F.
Schlegel, 26.12.1797, s. 241).
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której potrzeba wynika z nowych czasów. Zarodki przyszłej syntezy religijnej
miałyby tkwić w chrześcijaństwie, lecz dotychczasowa postać chrześcijaństwa
jest czymś historycznym i przebrzmiałym. Toteż, mając to na względzie, pisał F.
Schlegel do Novalisa: „Masz wybór, albo być ostatnim Chrystusem, Brutusem
starej religii, albo Chrystusem nowej ewangelii” (jw., s. 508). Z wypowiedzi
Schlegla wynika, że czyste chrześcijaństwo winno wyzbyć się ambicji politycz
nych i zainteresowania światem materialnym. Natomiast Novalis, zgadzając się
na przemiany chrześcijaństwa, przeciwnie bronił tezy o jednoczącym wpływie
religii na trwały pokój w Europie. Uznawał bowiem, że nie powinno się
rozdzielać chrześcijaństwa jako teorii wolności ( Willkür) od praktyki (Anwen
dung) aproksymatywnego realizowania tej idei we wszystkich sferach Bildungs
geschichte (także w polityce, nauce, sztuce). Z samej istoty religii wynika, jego
zdaniem, że głosi ona pojednanie ( Versöhnung) świadomości i bytu.
Do takiego przekonania dochodzi Novalis stopniowo, jak przekonuje o tym
prowadzona przez niego korespondencja. Różnice zdań między nim a F.
Schleglem pomagają mu w uświadomieniu odrębności chrześcijaństwa. M.in.
podejmuje on zamiar „tetycznego opracowania Nowego Testamentu” (t. II,
Teplitzer Fragmente, nr 596) wyraźnie wskazującego na swe dopełnienie
w przyszłości. Z notatki tej F. Schlegel wyciąga wniosek, że jego przyjaciel
rozumie chrześcijaństwo w sensie pozytywnym i zapytuje: „Czy można w pew
nym przynajmniej sensie ustawiać chrześcijaństwo jako absolutnie negatywnie?”
(t. IV, an Novalis 2.12.1798, s. 508). Na tę kwestię uzyskuje następującą
odpowiedź: „Twój sąd o negatywności chrześcijańskiej religii jest znakomity”
(t. IV, an F. Schlegel 20.01.1799, s. 273). Trudno oprzeć się wrażeniu, że, być
może, mówią oni różnymi językami i co innego mają na myśli, używając terminu
„negatywny” , „pozytywny” , także niesłychanie wieloznacznego pojęcia „chrześ
cijaństwo” . W każdym razie Novalis przez negatywność rozumie „anihilację
teraźniejszości” , skierowanie na przyszłość, projektującą siłę nowej budowli
świata i człowieczeństwa. O ile epoka starożytna mistrzostwo osiągnęła w wyko
rzystaniu zmysłu przestrzeni (czego świadectwem jest architektura i rzeźba),
o tyle chrześcijaństwo wyraża twórczą (w tym i destrukcyjną) siłę czasu,
porównywalną z muzyką. Substancja historyczna oznaczałaby więc aktywność
przestrzeni i czasu, relacje między statyką i dynamiką, wypełniające się bogatymi
treściami w procesie rozwoju (jw., s. 274). Podejmując ten temat, F. Schlegel
(zawsze zdający się na bardziej kompetentnego w sprawach religii Novalisa)
pisze: „Zgadzam się z tobą, że chrześcijaństwo jest religią przyszłości tak jak
grecka religia, nawet u samych starożytnych, jest religią przeszłości. - Lecz czy
nie jest ono bardziej jeszcze r e l i g i ą ś m i e r c i , jak klasyczna jest religią
życia?” (t. IV, an Novalis, styczeń 1799, s. 525). O rozróżnieniu między antykiem
a chrześcijaństwem przesądza tu, po pierwsze, interpretacja złotego wieku, który
sytuowany był u Hezjoda i w późniejszej tradycji w czasie przeszłym, natomiast
dla myśli chrześcijańskiej istotną wagę miało nie tyle wspomnienie raju, ile raczej
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perspektywa przyszłego odkupienia. Po drugie, Schlegel sądzi, że cezurą
odmiennych formacji religijnych może być różnica centralnych zainteresowań
- życiem (antyk) i śmiercią (chrześcijaństwo). Według Novalisa jednak, chrześ
cijaństwo wyraża wyższy poziom świadomości poprzez to, że rozumie dialek
tyczną jedność śmierci i życia w rozwoju, jest więc ono raczej religią życia
absolutnego8.
Uzasadnieniu tej tezy służą Hymnen an die Nacht, w których Novalis
nawiązując do obrazu radosnej starożytności kreślonego z wyraźnym uwiel
bieniem chociażby u Schillera w wierszu Die G ótier Griechenlands, wprowadza
pewną własną poprawkę - zauważa mianowicie, że życie szczęśliwych, zaprzyjaź
nionych z bogami ludzi było zakłócane przez troskę, związaną z nieuniknionym
przeznaczeniem, m.in. ze śmiercią, która odłącza człowieka od wszystkiego, co
on ukochał i co uznawał za wartość w krótkim przecież życiu. To, że starożytni
wyobrażali sobie śmierć jako pięknego i melancholijnego młodzieńca, gaszącego
pochodnię życia, nie upoważnia do wniosku, że rozumieli oni sens tego
zdarzenia. Wprost przeciwnie, był to dla nich czynnik zakłócający ucztę życia
i dlatego bezwolnie poddawali się fatum. Inną zupełnie perspektywę przynosi
chrześcijaństwo, toteż Novalis odnotowuje: „Stary świat. Śmierć. Chrystus
- nowy świat. Świat przyszłości - Jego męka - młodość - posłannictwo.
Zmartwychwstanie.” (t. I, Hymn V, s. 140). Zrozumienie śmierci jako przemie
nienia (Verklárung), wyparcia zasady egoizmu, osiągnięcia wyższego szczebla
wspólnoty jest zasługą Boga-Człowieka, który w osobistym przeżyciu doświad
czył śmierci i zmartwychwstania. Toteż w odniesieniu do Chrystusa stwierdza
Novalis: „Bez niego czym byłby nasz rodzaj i o czym mówiliby ludzie, jeśli nie
o nim, swym założycielu, swym duchu?” (t. I, Hymn IV, s. 140). O ile bohaterowie
starożytni z protestem i oporem przyjmują śmierć - jak ukazuje to np. jeden
z artystów w słynnej Grupie Laokoona - o tyle postawa Chrystusa wskazuje na
dobrowolną ofiarę życia dla pewnej wartości - wyzwolenia ludzkości z więzów
przeznaczenia (t. III, D as allgemeine Brouillon, nr 745). Pojęcie ofiary zakłada
możliwość wyboru, świadomy akt osoby ludzkiej, która mocą swej decyzji
uzasadnia swą godność względem rzeczy i innych bezświadomych istot. Przy
takiej interpretacji posłannictwo Chrystusa okazuje się dla Novalisa wyróż
nikiem wyższej postawy na tle herosów starożytnych9.
W pewnym sensie można by widzieć analogię między fatum starożytnych
8 W związku z tą kwestią pisał Novalis o chrześcijaństwie - „Zniesienie różnicy między życiem
a śmiercią. Anihilacja śmierci” (t. II, Teplitzer Fragmente , nr 461). Por. także t. III, D as allgemeine
Brouillon, nr 100).
9 W arto porów nać to stanowisko z Heglowską oceną w Theologische Jugendschriften, op. cit., s.
57. Hegel stwierdza, że Jezus wychowywał swych uczniów na bohaterów męczeństwa, podczas gdy
Sokrates uczył aktywności, bohaterstw a w życiu obywatelskim. W jego interpretacji zresztą Jezus
uległ losowi, zaś, zdaniem Novalisa, Jezus uosabiał wyższą świadomość, wolną od zewnętrznego
losu, wybierającą kształt swego życia i wartości, jakim ono m a służyć. Zob. t. III, Fragmente und
Studien, nr 677.
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a grzechem pierworodnym, który spowodował takie konsekwencje jak śmierć
i cierpienie. A jednak różnica jest daleko bardziej istotna, gdy uprzytomnimy
sobie, według Novalisa, że grzech był pierwszym aktem woli człowieka,
negującym nieświadomą, naturalną jedność na rzecz historii, która przynosi
cierpienia, ale poprzez nie prowadzi jednak do wyższej syntezy10. Dla starożyt
nych fatum wyrażało tylko konieczność przyrodniczą, której podlegali nawet
bogowie. Zdaniem Novalisa, dopiero Chrystus rozwiązał problem śmierci i losu,
„pogrzebał własną ręką stary, z nim zmarły świat” , „zmartwychwstał w nowej
boskiej wspaniałości, obudzony na wyżynach odmłodzonego, zrodzonego na
nowo świata” (t. I, Hymn V, s. 148). Wynika stąd, że Jezus jest interpretowany
jako jednostka i powszechnik, jako „nowy Adam” , wyzwoliciel ludzkości i całej
natury. Dzięki niemu dokonuje się nowa synteza, znosząca długi okres rozdziału
( Trennung) pierwiastka boskiego i ludzkiego, natury i ducha, charakterystycz
nego dla judaizmu.
Novalis wyraża zdziwienie, że właśnie barbarzyński naród judejski, nie zaś
światły kraj Hellady, został wybrany do ważnej, historycznej misji (t.II, Teplitzer
Fragmente, nr 426). Jednak mimo że w tym narodzie pojawił się Mesjasz, Żydzi
nie przyjęli tego do wiadomości, zasklepili się w daremnym czekaniu na realizację
swoich partykularnych celów przez czynnik transcendentny, gdy tymczasem
chrześcijaństwo stawało się religią kosmopolityczną, uniwersalną. Taka postawa
zdarza się, zdaniem Novalisa, i w czasach mu współczesnych. Religijność wielu
ludzi (i przez analogię także poziom ukształtowania ducha w innych dziedzi
nach) wyraża dualizm starotestamentowy. Wydaje się, że myśl oświecenia może
być przykładem sytuowania złotego wieku jako powinności w abstrakcyjnej
zasadzie rozumu czy natury, radykalnie oddzielonej od istniejącej rzeczywistości,
która została uznana za niezgodną z ideałem. Nie doceniają więc myśliciele
oświecenia, że zasada pojednania jest już (i wciąż jeszcze niezupełnie) uobecniona
w poszczególnych fazach procesu historycznego11. Skazuje ich to na złudną
nadzieję, że natura zrealizuje ten ideał wbrew dotychczasowym dziejom.
Tymczasem wyzbycie się takiej dogmatycznej postawy warunkuje postępy
w Bildungsgeschichte. Jest jeszcze jeden istotny rys różniący oba stanowiska:
pierwsze cechuje pasywne czekanie na realizację ideału przez Boga czy prawo
natury, drugie wyraża się w aktywnym dążeniu do przemieniania świata już
teraz, nie zaś w dalekiej przyszłości w myśl zasady „Tu jest Ameryka, Złoty Wiek
lub nie ma go nigdzie” 12.
10 Zob. filozoficzne interpretacje grzechu pierworodnego w myśli niemieckiej: I. K ant, M utm as
slicher Anfang der Menschengesehichte, W: Säm m tliche Werke , hrsg. K. Vorländer, Bd VI, Leipzig
1913; F. Schiller, E twas über die erste M enschengesellschaft nach dem Leitfaden der mosaischen
Urkunde (1790), W: Schillers Werke. D ie historisches M emoires. Kleine historische Schriften, hrsg. R.
Boxberg, t. 10, Berlin, b.r. wydania; F. Schleiermacher, Über die Religion, H am burg 1970, s. 49.
11 Zob. t. II, Dialogen (1), s. 661-2 (4), s. 667, zwl. fragment „już tu możemy żyć w duchu
w absolutnej rozkoszy i wieczności” .
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Zarówno w odniesieniu do Izraelitów, jak i do myślicieli oświecenia używa
Novalis określenia „przedwcześnie dojrzali” , co oznacza świadomość rozdarcia,
ściganie nieosiągalnego ideału, złą nieskończoność w rozumieniu Hegla czy
sentymentalną postawę w sensie Schillera13. O ile zatem dziecko symbolizuje
nieświadome pojednanie (Złoty Wiek), o tyle dojrzewający młodzieniec zrywa
z postawą naiwną, dążąc do osiągnięcia wielkości nieskończonej, dualistycznie
przeciwstawionej wszystkiemu, co skończone. Novalis zauważa, że zbyt wczesne
nieumiarkowane stosowanie religii (a odnosi się to także i do sfery kształcenia
filozoficznego) jest szkodliwe dla wzrostu ludzkości, co można śledzić w kulturze
Wschodu. Zupełnie odmienną postawę zajmuje prozelityzm, gdzie religia staje
się uzasadnieniem aktywności, nie zaś biernego kwietyzmu (t. III, Das allgemeine
Brouillon, nr 82). Posługując się określeniami fizjologii Browna14, Novalis
nazywa wspomnianą szkodliwość astenią tj. ogólnym osłabieniem konstytucji,
która staje się nadto wrażliwa na bodźce zewnętrzne. Oznacza to sytuację braku
wolności, stwarza realną groźbę przekształcenia się tej dyspozycji chorobowej
w stan ekstremalny, własne przeciwieństwo, czyli stenię, stan zapalny, chorob
liwą aktywność. Toteż konstatuje Novalis, że „jak Żydów doprowadziło to do
upadku, tak Francuzów doprowadziła do upadku obecna rewolucja” (t. II,
Teplitzer Fragmente, nr 426).
Z pewnego punktu widzenia można uznać oświecenie za krok wstecz
względem etapu, jaki w rozwoju świadomości wniosło chrześcjaństwo. Domina
cja zasady egoizmu i partykularyzmu wyraża regres względem zasady uniwersal
nej wyrażanej przez metaforę miłości. Podobnie idea pojednania nieskoń
czoności ze skończonością oznacza wyższy etap niż świadomość rozdarta15.
Oświecenie zatem zwalczając chrześcijaństwo, nieświadomie popada w stanowis
ko powielające judaizm, stanowisko wyraźnie przebrzmiałe, choć nie ulega
wątpliwości, że ślady jego dałyby się wykryć w pewnych anachronicznych
wykładniach czy interpretacjach chrześcijaństwa. Z drugiej strony jednak
Novalis sądzi, że błąd oświecenia, tak jak wcześniej judaizmu, spełnia pozytzwną
12 T. III, Das allgemeine Brouillon, n r 782, t. II, Vermischte Bemerkungen, n r 17, Poeticismen, nr 88.
Określenie „Tu jest Ameryka lub nie m a jej nigdzie” jest właściwie cytatem z J. W. Goethego, Wilhelm
M eisters Lehrjahre, ks. VII, rozdz. 3. Por. Heglowskie „Hic Rhodus, hic saltus” sparafrazowane
przez niego w powiedzeniu „T u jest róża, tu tańcz” . W: G. W. F. Hegel, Z asady filozofii prawa, tł.
A. Landm ann, W-wa 1969, s. 19.
13 Novalis Schriften, t. II, Vermischte Bemerkungen, nr 60, t. I, Hymnen an die Nacht (V), s. 146.
G. W. F. Hegel, Glauben und Wissen, W: Werke, hrsg. K. L. Michelet, Bd I, Berlin 1832, s. 11-12.
Tenże, Fenomenologia ducha, tł. A. Landm ann, W-wa 1963, t. I, s. 25, 75-8, zwł. s. 278 (schlechte,
verständige, leere Unendlichkeit). Por. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej, W: L isty
o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, tł. I. K rońska, J. Prokopiuk, W-wa 1972, s. 309,
335,337. Przeciwstawienie naiwny - sentymentalny odpow iada opozycji człowiek natury - człowiek
kultury, a także realista - idealista.
14 John Brown (1735-1788) - lekarz szkocki, którego dzieło Elementa medicinae (1779) w niem.
przekładzie C. H. Pfaffa, K openhaga 1798 uznał Novalis za istotne uzupełnienie fichteanizmu.
15 Por. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, op. cit., t. II, s. 106-112.
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rolę w krystalizowaniu sie prawdy w procesie historycznym. Dopiero po
wyczerpaniu wszystkich konsekwecji tego błędu możliwa jest wyższa świado
mość, odradzająca pewne zarodki zlekceważone uprzednio przez dogmatyczne
postawy myślicieli oświecenia. Za punkt przełomowy, kulminację idei oświece
niowych uznaje Novalis Rewolucję Francuską, która udowodniła, że żadna
tajemna alchemia społeczna nie potrafi utworzyć ładu z egoizmu jednostek ( t. II,
Glauben und Liebe , nr 36). Trzeba było zatem powrócić do innych założeń
teoretycznych, które w pewnych okresach historii wykazały swą praktyczną
skuteczność.
I tak dla Greków starożytnych taką zasadą znajdującą swe zastosowanie
w sferze prawno-politycznej było piękno w jego polifonicznym charakterze,
dlatego Novalis nazywa ten etap religią sztuki (Kunstreligion ). Dla myślicieli
antycznych religia stanowiła „praktyczną poezję” (t. II, Poeticismen, nr 55), tzn.
w jego rozumieniu aktywność organizującą wszystkie sfery życia w godny
podziwu ład. Dla tych przyczyn odnosi się on z aprobatą do haseł Nowej Grecji
głoszonych w jego wieku16, stwierdzając, że to, co było faktem dla Greków może
być traktowane jako powinność nowożytnych. Nie jest to pusta, formalna
powinność, jaką głosili przedstawiciele oświecenia, lecz cel, którego zarodki
wykształciły się w tradycji. Hasło naśladowania starożytnych oznacza dla
Novalisa budzenie w swych współczesnych wrażliwości estetycznej (Kunstsinn ),
aktywne nastrajanie się na tworzenie rzeczy przewyższających dokonania
starożytności. Grecy osiągnęli doskonałość prawie wzorcową w dziedzinie
formy, lecz nowożytni mogą ich zdystansować pod względem głębi, zakresu
i różnorodności treści, traktując relikty czasów starożytnych jako bodźce, które
można formować w nieskończoność. Wyraźnie w duchu inspiracji kantowskiej
Novalis stwierdza, że antyk i poznanie antyku powstają równocześnie (t. II, Über
Goethe, nr 445), że nie istnieje w sensie niezależnym od podmiotu (wzbogacające
go się przecież w historii) czysty przedmiot, starożytność, którą można
fetyszystycznie uwielbiać. Jeśli tak jest, to wnioskując dalej, zauważa on, że przez
pilne i uduchowione studiowanie starożytności mogą powstawać dzieła, których
sami starożytni nie mieli. Termin dzieła należy rozumieć w sensie maksymalnie
szerokim, nie tylko jako domenę sztuki literackiej czy plastycznej. Zauważmy
więc, że w odróżnieniu od oświeceniowych entuzjastów antyku, Novalis nie
traktuje tej epoki jako realizacji ahistorycznie rozumianej natury tożsamej
z rozumem. W odróżnieniu z kolei od klasycystycznych pisarzy nie zgadza się na
traktowanie antyku jako nieprześcignionego ideału, lecz widzi w epoce starożyt
nej aproksymatywne urzeczywistnienie zasady rozumu praktycznego.
16 Zob. T. Namowicz, D ie aufklärerische Utopie. Rezeption der Griechenauffassung J .J . Winckelmanns um 1800 im Deutschland und Polen, W-wa 1978, s. 128, 144; R. Brinkm ann, Deutsche
Frühromantik und Französische Revolution, W: Deutsche L iteratur und Französische Revolution,
G öttingen 1974; W. Weiland, D er junge F. Schlegel oder die Revolution in der Frühromantik, Stuttgart
1968.
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Tak jak dla Greków zasadą organizującą wszystkie sfery życia było piękno
albo sztuka, tak dla ludzi średniowiecza podobną funkcję spełniała wiara albo
religia chrześcijańska. Dlatego obie te epoki określa Novalis jako naiwne w tym
sensie, w jakim termin ten wyłożył F. Schiller. Oznacza to maksymalne
osiągnięcie pewnej skończonej syntezy teorii i praktyki, pojednania idei i bytu,
wartości i faktu. U Greków w formie niemal doskonałej zrealizował się
republikanizm, w średniowieczu zaś zasada monarchii. Wbrew myślicielom
oświecenia zafascynowanym ideą republikańską, która, ich zdaniem, winna
znajdować swe zastosowanie we wszystkich czasach, Novalis podkreśla, że dla
ludzi średniowiecza skuteczna, stosowna i odpowiednia była forma monarchiczna, wspierająca się o posłuszeństwo, zaufanie, autorytet. Dlatego z wyraźną
intencją prowokującą współczesnych mu czytelników zaczyna swój esej Chris
tenheit oder Europa od słów: „Były to piękne, świetlane czasy, kiedy Europa była
krajem chrześcijańskim, kiedy j e d e n chrześcijański lud zamieszkiwał tę część
świata, nadając jej ludzki kształt; j e d e n wielki wspólny interes łączył najbar
dziej odległe prowincje tego rozległego duchownego państwa. Nie mając
wielkich świeckich posiadłości, j e d e n zwierzchnik kierował i jednoczył wielkie
siły polityczne” (t. III, s. 507). A zatem skoro ludzkość była na etapie dzieciństwa
i miała przed sobą długą drogę do pełnoletności, istniała potrzeba wyodrębnienia
spośród społeczeństwa takiego stanu, który, będąc biegły w sprawach ducho
wych, pełniłby funkcje nauczania, wychowywania, rozgrzeszania, zjednywania
przychylności Boga, zabezpieczania swoim wiernym szczęścia wiecznego. Koś
ciół zmierzał do realizacji Królestwa Bożego także poza Europą i w tym celu
prowadził misje w innych częściach świata. Wiara była potężnym instrumentem
jednoczenia i pokoju, zwyciężającego prymitywne zachłanne namiętności. W jej
imieniu papież sprawował kuratelę nad niewczesnymi i niebezpiecznymi od
kryciami naukowymi, pełnił funkcję rozjemcy w spornych kwestiach polityki
między władcami państw (jw., s. 508-9). Ten porządek musiał jednak ulec
zachwianiu, gdy duchowni, mający reprezentować stan wykształcony ( Gebildete,
Kunststand) zapomnieli o swym powołaniu i stali się niewolnikami własnej,
zmysłowej natury, przechodząc tym samym do stanu Ungebildete (Rohe, Träge,
lub inaczej Naturstand). Przeciwnie u laików zaczął się budzić duch, a rezultatem
tego przebudzenia były owoce „we wszystkich dziedzinach nauk praktycznych
i sztuk” oraz w rozwoju handlu, o czym świadczył przykład Hanzy (jw., s. 510).
Porządek katolicki stopniowo zmierzał do swego kresu, a stało się to, zdaniem
Novalisa, na długo przed gwałtowną insurekcją, zwaną protestantyzmem (jw.,
s. 510). Novalis uznaje to za rzecz naturalną, że Luter, będący sam duchownym,
zbuntował się „przeciw despotycznej literze ówczesnego ustroju” , przeciw
niesprawiedliwemu gwałtowi zadanemu sumieniu (jw., s. 511). Przez Lutra
zostaje zanegowana „epoka naiwna” , ustępując miejsca „sentymentalnej” ,
której cechą charakterystyczną jest polaryzacja sfer ideału i rzeczywistości.
Czyste pojęcie protestantyzmu okazuje się zasadą nie znajdującą pojednania
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w sferze empirycznej, tak jak udało się to zasadzie katolickiej przed jej
wyobcowaniem. Zdaniem Novalisa, „dlatego też dzieje protestantyzmu nie
ukazują nam już wielkich i wspaniałych nadziemskich zjawisk; jedynie jego
początek, niby pożar, rzucił przemijający odblask na niebo, zaraz potem widać
już wygasanie świętego zmysłu; górę wzięła światowość, sympatetycznie współ
cierpi zmysł sztuki i tylko rzadko zdarza się, że tu i ówdzie rozbłyśnie samorodna,
wieczna iskra życia i skupi wokół siebie jakąś małą gminę. Iskra gaśnie i gmina
rozpływa się, znowu unoszona prądem. Tak było w przypadku Zinzendorfa,
Jakoba Boehmego i wielu innych (jw., s. 512). Wynika z tego fragmentu, że
Novalis dostrzega pozytywne znaczenie protestantyzmu jako negacji wyalieno
wanej formy chrześcijaństwa, ale jednocześnie jest on świadomy pewnego
paradoksu, wyrażającego się w tym, że protestantyzm, zmierzając do odnowy
religii chrześcijańskiej, praktycznie w swych rezultatach doprowadził do anarchii
religijnej i niewiary, triumfu zasady świeckości. Owocem protestantyzmu było
usamodzielnienie się polityki poszczególnych książąt od tronu papieskiego,
popieranie przez nich słuszności zasady indywidualizmu, co w uproszczonej
interpretacji stawało się opcją za ciasno pojętym egoizmem, który mógł
uprawiedliwiać postawy „kramarskie” i wynikające z nich dzałania, takie jak np.
wojny religijne i zaborcze. Pogrzebany zatem został uniwersalistyczny charakter
chrześcijaństwa, zdolnego stać się podstawą trwałej wspólnoty międzyludzkiej.
Novalis odróżnia pojęcie protestantyzmu od luteranizmu jak ideę (skądinąd
godną szacunku) od jej konkretyzacji, niekiedy parodiującej samą zasadę. Luter,
jego zdaniem, traktując „chrześcijaństwo nader samowolnie, nie ocenił należycie
jego ducha i wprowadził inną literę oraz inną religię, a mianowicie świętą,
powszechnie obowiązującą wykładnię Biblii” (jw., s. 512), przez co naprawdę
przeciwstawił się zasadzie protestującej przeciw zewnętrznemu względem sumie
nia autorytetowi. Uzasadnił ważność badań filologicznych (świeckich) nad
tekstem Pisma i to dało asumpt do tworzenia się najróżniejszych, opozycyjnych
względem siebie religii litery, nie zaś ducha17. Novalis zastanawia się, w jakim
sensie luteranizm wynika z cech osobowych swego założyciela (przesądów
i uprzedzeń tkwiących w indywidualnym charakterze), a w jakim jest warun
kowany przez samą zasadę protestantyzmu (t. III, Fragmente und Studien, nr
609).Nie daje na to zdecydowanej odpowiedzi, choć niekiedy odnosi się
wrażenie, że akcentuje bardziej tę drugą możliwość, wskazywałoby na to użycie
terminu „sentymentalny” .
Charakter dualistyczny staje się więc wyróżnikiem tej fazy dziejów, która
17
M ożna przypuszczać, że krytyczny stosunek Novalisa do protestantyzm u ma swe źródło we
wpływach pietystycznych, w których on wzrastał w dom u rodzinnym. Jednakże Novalis przejawia
dystans wobec tych wpływów, stwierdzając np. że herrnhuci chcą wprowadzić duch dziecięctwa
i zapytuje, czy faktycznie nie odradzają oni ducha zniewieściałości (t. III, Fragmente und Studien,
nr 31). D la niego więc ideałem jest pełnoletność, dojrzałość duchowa, do której dochodzi się także
przez kryzys dojrzewania. Por. także o herrnhutach t. III, Fragmente und Studien, nr 10, 32).
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zaczyna się wystąpieniem Lutra i poprzez oświecenie znajduje swą kulminację
w ogłoszeniu „permanentnych rządów rewolucyjnych” (t. III, Christenheit..., s.
512). Znaczenie Reformacji można by widzieć w tym, jak utrzymuje Novalis, że
„mądre umysły wszystkich narodów potajemnie dojrzały” do przeciwstawienia
się przestarzałemu przymusowi (jw., s. 515). Zwróćmy jednak uwagę, że tę
pełnoletność uzyskały niektóre jednostki i wokół nich miał ogniskować się
rozwój ducha aż do uzyskania celu - wspólnoty ukształtowanych, stanowiących
o sobie indywidualności (t. II, Vermischte Bemerkungen, nr 94). Przy czym przez
pojęcie indywiduum rozumie Novalis nie tylko jednostkę ludzką, lecz i naród,
Europę, wreszcie ludzkość całą. Można chyba sądzić, że kosmopolitycznemu
w swym charakterze średniowieczu brakło zrozumienia dla własnej wartości
indywiduum i chyba dlatego, charakteryzując porządek katolicki, zauważa on:
„ale ludzkość nie była jeszcze dostatecznie dojrzała i ukształtowana, by mieć tak
wspaniałe państwo” (t. III, Christenheit..., s. 509). Warto więc podkreślić wbrew
obiegowym interpretacjom, że Novalisa ocena Reformacji jest ambiwalentna18,
a swoje źródło ma to - jak sądzę - w dialektycznym widzeniu rzeczywistości
historycznej, w obrębie której wszelki postęp okazuje się z innego punktu
widzenia regresem. Novalis nie przejawia wcale tęsknoty do przestarzałej formy
chrześcijaństwa średniowiecznego, przeciwnie uznaje jego negację w historii nie
tylko za coś nieuchronnego, ale nawet i pozytywnego, zwłaszcza z punktu
widzenia wartości przyszłych, które nie mogłyby się w żadnej mierze ukon
stytuować, gdyby nie nastąpiło radykalne zerwanie z pierwotną, niedostatecznie
dojrzałą syntezą. Dzięki protestantyzmowi ten krok, zwany grzechem pierwo
rodnym nowożytności, został dokonany i choć protestantyzm sam nie znajduje
nigdy pojednania z rzeczywistością empiryczną, stanowi przecież warunek
wyższej wspólnoty, która ma zaistnieć po wyczerpaniu wszystkich konsekwencji
wynikających z reformacji.
Ponieważ historia charakteryzuje się „przemiennością (Wechsel) przeciw
stawnych ruchów” (jw., s. 510), z powodu swej jednostronności luteranizm
sprowokował pojawienie się na arenie dziejowej swego przeciwnika, reprezen
tanta zasady katolickiej w kontrreformacji. Był nim, zdaniem Novalisa, zakon
jezuitów, który zrozumiał (dzięki Lutrowi zresztą) znaczenie upowszechniania
oświecenia. W swym dążeniu do uniwersalnej społeczności, która reprezentować
miała najwyższy poziom ukształtowania ducha (Bildung ) jezuici „wszędzie
18
Uproszczne ujęcie stosunku Novalisa do Reformacji, zob. przyp. 6. Także R. H aym , Die
romantische Schule, Berlin 1870, s. 464-467. N atom iast nowsze opracow ania oddają w tym względzie
sprawiedliwość bogatej wizji procesu historycznego, jak ą zarysował Novalis. Np. H. W. K uhn, Der
A pokalyptiker und die P olitik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis, Freiburg 1961; W. Malsch,
Europa. Poetische Rede des Novalis, Stuttgart 1965; H. Schanze, Rom antik und Aufklärung.
Untersuchungen zu F. Schlegel und Novalis, N ürnberg 1966; C. Träger, Novalis und die ideologische
Restauration, „Sinn und F orm ” 1961 (13); H. Timm, Universalität und Individuation. D as K onzept des
frühromantischen Christianismus, W: R. Brinkm ann (hrsg.), Rom antik in Deutschland, Stuttgart 1978.
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zakładali szkoły, przenikali do konfesjonałów, wstępowali na katedry i zaj
mowali się prasą, zostawali poetami i filozofami, ministrami i męczennikami i na
ogromnym obszarze, od Ameryki poprzez Europę po Chiny żyli w cudownej
zgodności czynu i doktryny” (jw., s. 514). Niepowodzenie ich próby ponownego
zjednoczenia ludzkości wokół idei katolicyzmu można tłumaczyć prawidłowoś
cią rozwoju, w którym „naturalny wzrost całego rodzaju ludzkiego niechybnie
tłumi sztuczny wzrost jednej tylko części” (jw., s. 513-14). Jednak ten ważny
historyczny zarodek był kontynuowany w ideach masońskich żywych nawet
w okresie wrogiego wobec religii oświecenia.
Oświecenie traktuje Novalisa jako kontynuację protestantyzmu w sferze
politycznej i filozoficznej, co wyrażało się w atomizmie, sensualizmie i utylitaryzmie. Triumfująca „uczoność” osądziła, że religia jest przyczyną wszelkiego
zastoju i hamulcem oświecenia wąsko pojętego. Początkowo ocena ta odnosiła
się tylko do dotychczasowej postaci średniowiecznego katolicyzmu, później jak
fala rozszerzająca koncentrycznie swój zasięg objęła cały fenomen chrześcijań
stwa, a nastepnie wszelką religię. Pewnego rodzaju namiastką była sfor
mułowana przez filozofów tzw. religia rozumu, religia naturalna, przeciw
stawiana odtąd wszelkim religiom objawionym czy też pozytywnym. Jak
zauważa sarkastycznie Novalis, wiara ta została mechanicznie posklejana
z samej wiedzy, która „nieskończoną twórczą muzykę wszechświata sprowadziła
do jednostajnego stukotu ogromnego młyna, napędzanego strumieniem przypa
dków i pływającego na nim, młyna samego w sobie, bez budowniczego
i młynarza, właściwie prawdziwego perpetuum mobile, młyna mielącego tylko
siebie” (jw., s. 515). W sensie właściwym można by to stanowisko nazwać
nowoczesną niewiarą, która nasiliła się zwłaszcza na gruncie francuskim w II poł.
XVIII w., prowokując własną negację w postaci rewolucji, czyli tzw. drugiej
reformacji. I znów śledzimy tu paradoks: tak jak Luter nie zamierzając tego,
spowodował anarchię religijną i niewiarę, tak podobnie myśliciele oświecenia
zmierzający do zdławienia religii, spowodowali faktycznie jej odrodzenie. Od
Lutra po rewolucję odbywało się samowyzwalanie (Selbstbefreiung) człowieka
z wszelkich więzów, określanych metaforycznie jako władza obcych istocie
człowieka demonów, ucileśniających to, co pozytywne. Novalis zauważa, że po
zerwaniu wszystkich tych ograniczeń człowiek „jakby spontanicznie wspina się
ku niebu, wyższe organy same przez się wyłaniają się z ogólnej niezróżnicowanej
pod względem formy mieszaniny i całkowitego rozkładu wszelkich ludzkich
predyspozycji i uzdolnień jako prajądro ziemskiego ukształtowania (jw., s. 517).
Metafora powracającej fali, która roztapia to, co skostniałe, zakrzepłe, nie
wyraża - moim zdaniem - idei powrotu do średniowiecza w jego przebrzmiałej
postaci, lecz wskazuje na konieczność powrotu człowieka do pierwotnej funkcji
swej istoty, tj. do jedności teorii i praktyki (Wissen und Tun). Jedność ta (albo
synteza) powstała po długiej epoce świadomości rozdartej między ideałem
a rzeczywistością będzie wyższą zapośredniczoną jednością w porównaniu ze
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swym średniowiecznym poprzednikiem. Dltego też wcale nie katolicyzm - jedna
z relatywnych form tzw. zastosowanego (angewandte ) chrześcijaństwa pełni
funkcję celu, ku któremu winna zmierzać rzeczywistość epoki porewolucyjnej,
lecz ekumenicznie rozumiane nowe chrześcijaństwo.
Nowy kościół, jedyna wiecznie trwała gmina przejawia wiele podobieństw do
loży masońskiej - zniesiony w niej jest podział na wtajemniczonych i profanów,
na stan duchowny i świecki, zniesiony także duch sekt wspartych o ortodoksję
i dogmatyzm. Według Novalisa, znajdzie tu swe ucieleśnienie idea panteistyczna,
dokona się zatem - jak pisze - „intymne poczęcie Mesjasza jednocześnie
w tysiącznych członkach Kościoła” (jw., s. 519). Takie przebudzenie religijne
wyniknie spontanicznie z inicjatywy samych wierzących i „nikt już nie będzie
wtedy protestował przeciw chrześcijańskiemu i świeckiemu przymusowi, al
bowiem istotą Kościoła stanie się prawdziwa wolność, a wszystkie konieczne
reformy będą przebiegać pod jego kierownictwem jako pokojowe praworządne
procesy państwowe” (jw., s. 524). W ten sposób wbrew myślicielom oświecenia
uzasadnia Novalis religię jako podstawę więzi społecznej, tworzącej się na nowo
po okresie anarchii, który był rezultatem protestantyzmu. Dla oznaczenia nowej
historii, przyszłej epoki „pełnoletności” , pojednania słowa i czynu, wspólnoty
autonomicznych, ukształtowanych indywidualności znajduje zastosowanie za
równo obraz Złotego Wieku (kojarzony zazwyczaj z ulubioną ideą konserwatys
tów), jak i metafora wiecznego pokoju (wiążąca się z myślą liberalną), a nawet
motyw 1000-letniego królestwa, charakterystyczny dla chiliazmu19. Od utopii
oświeceniowej różni tę koncepcję to, że wyrasta ona z doświadczenia historycz
nego, porządkowanego jednak, dodajmy, przez aprioryczną zasadę rozumu
praktycznego - wolność. W swych analizach wydarzeń historycznych Novalis
wskazuje na aproksymatywne urzeczywistnianie wartości moralnych w kolej
nych relatywnych formach, zmierzające ku stanowi dojrzałemu. Jeśli nowe
chrześcijaństwo służy w jego koncepcji osądowi wcześniejszych postaci, to w tym
sensie, w jakim całość procesu (universum ) osądza je i relatywizuje zależnie od
miejsca w tej strukturze. Dopiero z punktu widzenia tej krystalizującej się na
podstawie wielu historycznych zarodków perspektywy można, unikając przesą
dów oświeceniowych, podjąć dowartościowanie średniowiecza, bez zaciem
niania jego braków, także zasług i ograniczeń protestantyzmu. Wspomniany
szkic religii przyszłości zawdzięcza swą inspirację G. E. Lessingowi20, pod
którego wpływem Novalis planował napisanie II części Wychowania rodzaju
ludzkiego (t. III, nr 608,644), a także F. Schleiermacherowi, autorowi Reden. Jest
19 J. Kreft, Die Entstehung der dialektischen Geschichtsmetaphysik aus den Gestalten des utopischen
Bewusstseins bei Novalis, „D eutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesges
chichte” , 1965 (39) n r 2. Także H. J. M ähl, D ie Idee des goldenen Z eitalters im W erk des Novalis,
Heidelberg 1965. Zob. także K. M annheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt a/M ain, 1952, Aufl. 3.
20 O wpływie Lessinga zob. W. Emrich, Der Universalismus der deutschen Rom antik, D arm stadt
1964. Zob. także przyp. 7.
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rzeczą znamienną, że wbrew oświeceniowym wyobrażeniom przyszłego racjonal
nego, wiecznego pokoju w wizji nowego chrześcijaństwa podkreślona zostaje
obok zasady twórczej wolności także zasada różnorodności, oryginalności i pełni
wewnętrznych uzdolnień człowieczeństwa (t. III, Christenheit..., s. 519). Za
Schleiermacherem21Novalis akcentuje, że każdy członek tej wspólnoty reprezen
tuje ludzkość na własny, niepowtarzalny sposób, dlatego równość nie oznacza tu
monotonii, jednakowego odczuwania czy myślenia. Źródłem religii przestają być
jakiekolwiek dogmaty (ani religii pozytywnych ani też naturalnej), lecz staje się
nim doświadczenie wewnętrzne - serce, Gemüt22, tj. totalna całość wszystkich sił
ducha odczuwającego kontekst nieskończoności, w którym istnieje oraz staje się
wszystko, co skończone i ograniczone.
Rozumieli to bardzo dobrze kacerze wszystkich czasów, także oskarżani
o ateizm myśliciele np. Spinoza czy Fichte23. O Spinozie zauważa Novalis, że
uniwersum było jego jedyną miłością, dytyrambicznym uniesieniem, w którym
jednoczył się on z bóstwem. Można więc uznać, że stanowisko to jest dokładną
antytezą niewiary (braku boskiego organu) i że przeciwnie wyraża nadmiar
wrażliwości serca przesyconego czy upojonego boskością (t. III, Fragmente und
Studien, nr 552, 562). Oskarżać go o ateizm mogli jedynie ograniczeni filistrzy,
którzy sprowadzali nieskończoną religię do roli środka dającego im błogie,
przyziemne zadowolenie w rodzaju opium. To zadowolenie czerpali oni
z mechanicznych praktyk religijnych, traktując je jako bilet wstępu do szczęś
liwości wiecznej, wyobrażanej na podobieństwo kiermaszu czy balu. Właśnie
takiej postawie można by, zdaniem Novalisa, odmówić miana religii z tego
względu, że ucieleśnia ona pogrążenie w skończoności, gnuśności, egoizmie
czynnika partykularnego, jest wyrazem kardynalnego nieporozumienia, polega
jącego na myleniu znaku z jego przedmiotem, traktowania nieskończoności na
podobieństwo prozaicznego, doczesnego świata interesu ( t. II, Vermischte
Bemerkungen, nr 76). Ponieważ serce zostało uznane za religijny organ, tworzący
swój przedmiot, zatem od poziomu ukształtowania ducha zależy, jaką religię
21 F. Schleiermacher, Über die Religion, H am burg 1970, s. 52.
22 Zarów no termin H erz, ja k i Gewissen czy Gemüt cechuje pewna wieloznaczność. Novalis stosuje
je jako synonimy niepodzielnej całości, jaką stanowi życie wewnętrzne czy duch. Z tego powodu
sprzeciwia się on np. kantowskiemu dualizmowi rozum u teoretycznego i praktycznego, zwąc to
adwokackim rozróżnieniem (t. III, D as allgemeine Brouillon, nr 782). Porównując Fichtego
Wissenschaftslehre z K anta D er S treit der Fakultäten przyznaje wyższość Fichtemu, który
z produktive Einbildungskraft wyprowadza wszystkie władze duchowe (t. III, op. cit., nr 775).
23 Podobne idee głosił G. A rnold, Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie. Geschichte der Kirche
und die K etzer (1699). Zob. W. Krauss, Über die Konstelation der Aufklärung in Deutschland, „Sinn
und F orm ” 1961 (13) nr 1-2. Wydawcy Novalis Schriften nie odnotow ują znajomości tej pracy przez
Novalisa. Jest jednak rzeczą niewątpliwą, że Novalis bardzo rzetelnie przygotowywał się do
napisania swej syntezy historiozoficznej. Czytał Spittlera Kirchengeschichte (1782), Schmidta
Geschichte der Deutschen (1784-1791), 10 t., Scriptores rerum Germanum praecipae Saronicarum ...,
(hrsg.) J. B. Mencke, Leipzig 1728-30, 30 t., E. G ibbona, Die Geschichte der Blüte und des
Unterganges des römischen Reiches, tł. Wenck, 1796-98.
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wyznaje dana jednostka. Novalis twierdzi, że im ktoś więcej ma ducha, tym
bardziej ukształtowana i historyczna będzie jego religia (t. III, Fragmente und
Studien, nr 552). Kto zaś nie ma religii w wysublimowanym sensie tego słowa, ten
z konieczności przyjmie coś przypadkowego na jej miejsce, tzw. irreligię, np. kult
pieniądza czy innej namiętności, ponieważ „gdzie nie ma bogów, rządzą
demony” (t. III, Christenheit..., s. 520). Wynikałoby stąd, że każdy wyznaje
religię, na jaką go stać. Zatem i zwolennicy sensualizmu czy utylitaryzmu czy
sobie to uświadamiali czy nie, uznając prymat czynnika zmysłowego, egoistycz
nego ustanawiali pewną religię - sferę wartościowania.
W związku ze sporami o ateizm Novalis zestawia Spinozę z Fichtem. Po
pierwsze konstatuje on, że Fichtemu brakuje nieskończonej idei miłości (t. IV, an
F. Schlegel , 8.07.1796, s. 188), co skłania do przypuszczenia, że w tej filozofii nie
ma pojednania nieskończoności ze skończonością, jest tylko wieczny ich
rozdział, charakterystyczny dla postawy sentymentalnej. Mimo to, zdaniem
Novalisa, zarówno katolicyzm jak i fichteanizm mogą służyć jako przykłady tzw.
stosowanego chrześcijaństwa (t. III, Fragmente und Studien, nr 110). Filozofia ta
nasuwa analogie z duchem protestantyzmu, nie zaś ateizmu. Novalis zauważa
ponadto podobieństwo Ja Fichtego i Boga Spinozy, wyrażających czysty,
ponadzmysłowy rozum, moralny porządek, w którym jedynie istnieje to, co
empiryczne i jednostkowe (t. III, Das allgemeine Brouillon, nr 1098). Obaj
przeciwstawiają się koncepcji Boga osobowego, zewnętrznej i niezdeterminowa
nej przyczyny świata. Fichte, broniąc się przed zarzutem ateizmu24, nazwał swych
przeciwników ateistami i eudajmonistami z tego względu, że ich Bóg jest dawcą
rozkoszy (Genuss), osobniczej nieśmiertelności po życiu doczesnym, że reprezen
tuje on zmysłowego, kapryśnego bożka, będąc odzwierciedleniem ograniczone
go ducha swoich wyznawców. O sobie zaś (nie bez dumy) stwierdzał, że
opowiada się on za prawdziwym Bogiem, tj. za moralnym i rozumnym
porządkiem. Novalis zauważa, że szokuje w twierdzeniach Fichtego konstatacja:
„Czym jest ateizm? Chrześcijańską religią” (t. III, D as allgemeine Brouillon, nr
1100). W gruncie rzeczy jednak sam nie jest tak bardzo oddalony od paradoksal
nych ustaleń w swej koncepcji nowego chrześciajaństwa, w którym - z po
szanowaniem tolerancji - mają istnieć obok siebie najbardziej różnorodne
religie, wyzwolone z dogmatycznego zacietrzewienia.
Wszystkie te religie, choć w różnych postaciach, są ożywiane przez jeden
duch, który, zdaniem Novalisa, winien być nauczycielem chrześcijaństwa
zamiast martwej, ziemskiej, dwuznacznej litery (t. III, Fragmente und Studien, nr
688). Dlatego stwierdza on, że nie ma religii, która nie byłaby chrześcijaństwem
24 Spór o ateizm Fichtego wybuchł z pow odu jego pracy Über den Grund unsers Glaubens an eine
göttliche Weltregierung, opublikowanej w „Philosophisches Journal” 1798, H f 1. Odpowiedzią na
zarzuty była Appelation an das Publicum... Z przedstawionymi w niej ideami solidaryzował się
Novalis (t. IV., Novalis an D. von M iltitz , 6.02.1799, s. 277). Fichte przez Schlegla dziękował
Novalisowi za obronę w sporze o ateizm (t. IV, H egel an F. Schlegel, 2.08.1799, s. 635).
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(jw., nr 82), tzn. religią wolności od granic wyrażanych przez grzech, śmierć,
chorobę i zło. Nawiązując do dyskusji z F. Schleglem, sprzeciwia się traktowaniu
chrześcijaństwa jako religii grzechu, ponieważ, mówią po fichteańsku, grzech
stanowi raczej Nie-Ja chrześcijaństwa (t. III, Randbemerkungen zu F. Schlegels
Ideen, nr 63, s. 491). Jego zdaniem, formacji chrześcijańskiej zawdzięczamy
odkrycie, że „wolnej woli sprzeciwia się kaprys, niewolnicza samowola, przesąd,
zachcianka, przewrotność, samowola zdeterminowana czystym przypadkiem”
(t. III, Fragmente und Studien, nr 678) - to przeciwstawienie wyraża opozycja
Boga i diabła. Diabeł jest więc rzeczywistym urojeniem tylko dla świadomości,
która nie wzniosła sie jeszcze do prawdy, cnoty i religii. Stwierdzenie, że „gdzie
nie ma bogów, tam rządzą demony” (t. III, Christenheit..., s. 520) akcentuje, że
zniewolenie człowieka przez wrogie zewnętrzne siły jest naprawdę jego zniewole
niem przez wytwory własnej świadomości, przejawiające się jako obce. Innym
językiem wyraził to przecież Fichte. Tak jak wyobrażenie diabła uległo zmianie
interpretacji, tak podobnie ma się rzecz z wyobrażeniem cudu. Novalis zapytuje:
„Czy cuda mogą wywołać przekonanie? Czy prawdziwe przekonanie, ta
najwyższa funkcja naszej duszy i naszej osobowości, nie jest jedynym, praw
dziwym, zwiastującym Boga cudem? Każdy cud musi pozostać w nas izolowany,
nie związany z resztą naszej świadomości, musi pozostawać snem. Ale wewnętrz
ne moralne przekonanie, boski pogląd, byłby realnym, trwałym cudem” (t. III,
Fragmente und Studien, nr 699). Tu religia łączyłaby się z moralnością, jej
wyobrażeniami o cnotliwym działaniu wynikłym z moralnego usposobienia, nie
zaś z heteronomicznych czynników. Skoro historię można, zdaniem Novalisa,
określić jako „stosowaną moralność i religię” , to zgodnie z tym, co dotychczas
zostało powiedziane, historia nieodłącznie wiąże się z chrześcijaństwem, które
spowodowało przebudzenie ducha ludzkiego, jego skierowanie ku samemu sobie
(t. III, Fragmente und Studien, nr 688).
W odrożnieniu od kierunku chrześcijaństwa (hinein), starożytność reprezen
towała dążenie na zewnątrz (heraus) (t. III, Das allgemeine Brouillon, nr 22).
Novalis unika jednak dualistycznej skłonności, traktując obie tendencje jako
nieodłączne, przenikające się jak pewne przeciwstawne siły organiczne. Za
stanawiając się nad fenomenem greckiej mitologii stwierdza, że „w Grecji
twórczość artystyczna poprzedzała religię, a nieskończenie wzniosły idealizm
religii był u Greków czymś instynktownym. Religia była zasadniczo przed
miotem ludzkiej sztuki. Sztuka wydała się boska albo religia artystyczna
i ludzka. Zmysł artystyczny był zmysłem tworzącym religię” (t. III, Fragmente
und Studien, nr 673). I w związku z tym grecka mitologia znajdowała odbiorców
wśród ludzi wykształconych, natomiast religia chrześcijańska miała możliwości
upowszechniania się wśród prostaczków. To stanowi wyjaśnienie sukcesu
szybkiego rozprzestrzeniania się nowej religii w imperium rzymskim wyraźnie
chylącym się ku upadkowi. Nie znaczy to jednak, że chrześcijaństwo stoi
w sztywnej opozycji względem kultury, nauki i sztuki; przeciwnie dzieje
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wykazały, że umie ono pozostawać w sojuszu z Bildungsgeschichte, np. jako
mecenas sztuki, twórca systemów oświaty, wychowawca moralności, podstawa
ustroju państwowego, mediator między partykularyzmami społecznymi czy
narodowymi. Chrześcijaństwo można określać jako ruch świadomości, dla
której aktywizującymi bodźcami są jej własne granice w postaci złudzeń,
przesądów, jednostronnych naświetleń pewnych problemów.
Mimo różnic w interpretacjach chrześcijaństwa nie da się zaprzeczyć - jak
twierdzi Novalis - że różne teologie, wsparte o mniej lub bardziej szczęśliwie
pojęte objawienia (tzn. wewnętrzne doświadczenia wierzących) przebiegają paralelnie do Bildungsgeschichte ludzkości i wydają się porządkować we wzrastający
szereg (t. IV, an Just, 26.12.1798, s. 272). W nim właśnie znajdują swe uzasadnienie
takie wartości jak przyjaźń, miłość, tolerancja, pokój, moralność, aktywność,
osobowość. Rozwijanie się tego szeregu w postępie geometrycznym można
porównać do ciągłego procesu dyferencjacji prostego zarodka, który przez
różnorodne wariacje i postaci osiąga w końcu kształt dojrzały ( t. III, Das allgemeine
Brouillon, nr 446). Ponieważ jednak ta pełnoletność jest sprawą przyszłości, mającej
służyć jako kryterium osądu wszystkich faz, filozof musi m.in. dzięki stosowaniu
analogii odnaleźć we własnej teraźniejszości nasiona czasów przyszłych. Dlatego
Novalis mówi o sobie: „W historii i naukach chrześcijańskiej religii widzę
symboliczny wzorzec ogólnej, do każdego kształtu zdolnej, religii świata” (t. IV, an
Just, op. cit., s. 272). Jego wyobrażenie nowego chrześcijaństwa wspiera się o ideę
„symultanicznego” współistnienia różnych postaci religijności, wyzbytych przeko
nania o własnej nieomylnej racji. Będą to zatem - jak powiada on - „oczyszczone
w strumieniu czasów” stanowiska (t. III, Christenheit oder Europa, s. 524), które
poprzez wzajemne polemiki uświadomiły własną jednostronność, zasymilowały
pobudzające je do rozwoju inspiracje z opozycyjnych kierunków. A zatem zasada
pojednania wcale nie jest absolutnie nieosiągalna i sytuowana w odległej przyszłości,
lecz raczej spełnia się ona już i zarazem jeszcze nie do końca, nie w maksymalnie
doskonałej konkretyzacji. To stanowisko (nazwane panteistycznym, a w innym
miejscu syntezą panteizmu i monoteizmu)25 przeciwstawia Novalis świadomości
dualistycznej (sentymentalnej, rozdartej), którą reprezentują Żydzi wciąż czekający
na Mesjasza mimo że on był już pośród nich. Poprzez analogię odnosi się sposób
myślenia Izraelitów do protestantów, myślicieli oświecenia i rewolucjonistów.
Z kolei jako reprezentantów panteistycznej (naiwnej) postawy wymienia on Greków
starożytnych, katolików średniowiecznych, jezuitów okresu kontrreformacji,
wreszcie tzw. „świeckich jezuitów” nowego kościoła (t. III, Christenheit... s. 518).
Takie wymienienie przykładów, dających się przecież wpisać we wzrastający szereg
rozwojowy prowadzi do wniosku o inspirującej roli świadomości rozdartej dla
wzbogacającego się chrześcijaństwa i jego samopoznania. Z tego względu
chrześcijaństwo ujmuje siebie jako kontynuację Starego Testamentu mimo że
25 O syntezie panteizmu i monoteizmu, t. II, Vermischte Bemerkungen, nr 73.
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przekształca jednocześnie „stan prawny” , rozdział powinności i bytu w syntezę
wyrażaną w idei miłości. To tłumaczy także konieczność zanegowania niedostatecz
nie dojrzałej syntezy średniowiecznego katolicyzmu przez zasadę protestancką.
Z tego też względu Novalis rozpoznaje „osobliwe krystalizacje historycznego
tworzywa” w skrajnych koncepcjach oświecenia, stwierdzając, że chciałby uścisnąć
dłonie uczonych i filozofów, zaprosić ich do nowego kościoła, ponieważ - jak
stwierdza - „dla dobra potomków obłęd ten trzeba było wyczerpać do końca
i uprawomocnić naukowy pogląd na rzeczy” (t. III, Christenheit..., s. 520). Zauważa
on zresztą, że wbrew teoretycznym konstatacjom „anachoretów z pustyni rozsądku”
byli oni jednak „pierwszymi, którzy ponownie w czynach swych uznali i głosili
świętość natury, nieskończoność sztuki, konieczność wiedzy, szacunek dla rzeczy
świeckich i wszechobecność tego, co naprawdę historyczne, i którzy położyli kres
panowaniu demonów, potężniejszemu i straszliwszemu niż sami sądzili” (jw., s. 520).
W słowach tych przebija wyraźne uznanie dla czynu rewolucyjnego, który
uświadomił problematyczność więzi społecznej, budowanej na akceptowanej przez
rozsądek namiętności egoistycznej. Wynika stąd, że trudno byłoby sytuować
Novalisa jako przeciwnika oświecenia, skoro twierdzi on, że w nowym chrześcijańst
wie są zasymilowane także i te wartości, które wypracowali encyklopedyści
i myśliciele oświeceniowi.
Powracając do sformułowanych na początku artykułu zarzutów oświecenia
pod adresem chrześcijaństwa, zauważamy, że Novalis do jego obrony posiłkuje
się metodą historyczną. Stara się wykazać, że te zarzuty stosują się do pewnych
przejaskrawionych, skostniałych dogmatycznie konkretyzacji zasady chrześ
cijańskiej, nie zaś ducha chrześcijaństwa, dla którego rozwoju pomocne, a nawet
niezbędne są takie krytyki wnoszone przez świadomość reformatorską, heretyc
ką, czy nazywającą siebie ateistyczną albo antychrześcijańską. W tej grupie
krytyk mieści się też oświecenie, które, nie zamierzając tego, oddało przecież
ogromną przysługę chrześcijaństwu.

Honorata Jakuszko

NOVALIS: DIE C H R IST E N H E IT IN D ER ST R U K TU R D ER G ESC H IC H T L IC H E N ZEIT
Zusammenfassung
In der Philosophie von Novalis gibt es eine Periode der völligen Identifizierung mit der
aufklärerischen Bewertung des Christentums als eines Feindes des Fortschritts. In seinen reiferen
Jahren änderte Novalis seine Meinung über die Rolle der christlichen Form ation in der Bildungsges
chichte. Die Aufwertung des Christentums hinderte den Philosophen nicht, das Altertum , welches
das Ziel der Weltgeschichte a u f eine eigentümliche Weise verwirklicht hat, hoch zu schätzen. Indem er
die Phänom ene der christlichen Religion untersuchte, bemerkte Novalis, daß jede ihrer entfremdeten
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Gestalten ihre Verneinung hervorrief. F ür Novalis w ar das katholische M ittelalter eine naive Epoche,
d.h. eine'Synthese von Sein und W ert. D er Protestantism us dagegen vertrat die sog. sentimentale
Epoche, welche die Idee der Erscheinung entgegensetzte. Die protestantische Denkweise äußerte sich
in der Sphäre der Politik, insbesondere in der Französischen Revolution. N ovalis sah in ihr einen
K ulm inationspunkt und zugleich einen Anfang einer neuen Synthese in der Bildungsgeschichte. W as
ihm vorschwebte, w ar eine neue Christenheit, bereichert durch die vorangehenden Fehler.

