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Maciej Potępa

Ja - wolność - samo wiedza
Filozofia wczesnego Schellinga

Podstawowym motywem filozofii Schellinga jest pytanie o jedność: przede
wszystkim nauki, dalej o jedność, jaką w odniesieniu do życia człowieka jest
jedność całej ludzkości1.
Schelling wychodzi we wczesnej pracy Ü b e r d ie Möglichkeit einer Form der
Philosophie überhaupt od pytania o treść i formę, w jakiej m ożna pomyśleć
filozofię jako naukę. Jeśli nauki jako zbiory sensownych zdań pretendują do
poznania prawdziwego, to muszą - twierdzi Schelling za Fichtem - istnieć tzw.
zdania pierwsze uzasadniające zarówno treść każdej nauki, jak i jej specyficzną
formę, w jakiej ta treść zostanie przedstawiona. Zdania tego typu są przez
Fichtego i Schellinga nazwane zdaniami pierwszymi albo inaczej zasadami
! W przedmowie do pracy Vom Ich als Prinzip... daje temu wyraz Schelling w następujący sposób:
,,Es ist schwer, der Begeisterung zu widerstehen, wenn man diesen großen Gedanken (der Einheit)
denkt, daß, so wie alle Wissenschaften, selbst die empirischen nicht ausgenommen immermehr dem
Punkt vollendeter Einheit entgegeneilen, auch die Menschheit selbst, das Prinzip der Einheit, das der
Geschichte derselben von Anfang an als Regulativ zu Grunde liegt, am Ende als constitutives Gesetz
realisieren werde. [...] daß nämlich aus allen verschiedenen Wissenschaften am Ende nur Eine werden
müsse, ebenso auch die verschiedenen Wege und Abwege, die das Menschengeschlecht bis je tz t
durchlaufen hat, endlich in Einem Punkte zusammenlaufen werden, an dem sich die Menschheit wieder
sammeln und als eine vollendete Person demselben Gesetze der Freiheit gehorchen werde”. F.
Schelling, Vom Ich als Prinzip der Philosophie; A A I, 2 = Schelling - Ausgabe der Bayerischen
A kadem ie der Wissenschaften, Stuttgart 1980, s. 79.
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naczelnymi (Grundsätze)2. Jeśli filozofia m a być założeniem wszystkich nauk
zarówno w odniesieniu do ich treści, jak i formy, to musi zawierać zasady
naczelne tych nauk ułożone dzięki niej w ściśle określoną strukturę.
Funkcja filozofii rozumianej jako związek zasad naczelnych, wymagających
ze swojej strony również uzasadnienia, polega na uznaniu filozofii za najpier
wotniejsze założenie wszystkich nauk ujętych zarówno pod względem treści, jak
i formy. Inaczej to formułując: filozofia musi zawierać zasady naczelne, które
dzięki niej zostaną sprowadzone do związku kilku zasad „najpierwotniejszych
i najwyższych” .
I tak postuluje Schelling w pracy Über die Möglichkeit einer Form der
Philosophie überhaupt przyjąć w filozofii pierwotną zasadę naczelną, która m a
obowiązywać bezwarunkowo (unbedingt), a nawet w sposób bezwzględnie
bezwarunkowy (schlechthin unbedingt) 3, ponieważ nie może istnieć poza nią
samą żadna inna zasada, która obejmowałaby formę wszelkich możliwych
form i treść wszelkiej możliwej wiedzy. Jeśli treść zasady naczelnej m a
obowiązywać w sposób bezwzględnie bezwarunkowy, to nie może ona odsyłać
do żadnego warunku, czyli musi zostać ustanowiona przez siebie samą. Innymi
słowy: jeśli pierwsza i najwyższa zasada m a sama siebie ustanawiać, to nie
może tym samym w swoim uzasadnieniu odwoływać się do nauki czy doświad
czenia.
Schelling wprowadza zasadę naczelną już w pracy Uber die M öglichkeit...
poprzez pojęcie Ja (Ich), które m a tę właściwość, że „ustanawia siebie sam o”
(durch sich selbst gesetzt ist)4. Idzie on tu śladem Fichtego, który wskazuje
również na pojęcie Ja jako najwyzszą zasadę wiedzy. Owo Ja nie jest rozumiane
jako empiryczne Ja, lecz jako szczególny rodzaj absolutnego podm iotu, który
podlega określonym, właściwym sobie prawidłowościom, mianowicie jest ono
tym momentem w naszej wiedzy, który jest w sposób bezwarunkowy ustano
wiony przez siebie samego. Jeśli w „Ja to, co ustanowione jest tożsame z tym, co
ustanawiające” (Im Ich sind Gesetztes und Setzendes identisch), a treść najwyż
szej zasady uzasadnia jej formę, a ta zaś, na odwrót, ugruntowywuje jej treść, to
pierwsza zasada może zostać wypowiedziana jako zdanie w ten sposobi ,,Ja jest
2 F. Schelling, Über die M öglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt, A A I, 1, s. 271: ,,Soll
daher die Philosophie eine Wissenschaft seyn, in der ein bestim m ter Inhalt m it einer bestimmten Form,
zwar nicht bloß Willkührlich verbunden ist, so muß ihr oberster Grundsatz nicht nur den gesammten
Inhalt und die gesam te Form der Wissenschaft begründen, sondern auch selbst einen Inhalt haben, der
m it seiner bestimmten Form nicht bloß willkührlich verbunden ist".
3 F. Schelling, op. c/7., A A 1, 1, s. 271: „[...] mithin muß der Inhalt ihres Grundsatzes aus keiner
anderen Wissenschaft genommen, und da er Bedingung alles Inhalts der Wissenschaft selbst seyn soll
ein schlechthin - unbedingt vorhandener Inhalt seyn".
4 F. Schelling, op. cit., A A 1, 1, s. 280: ,,Dieses ist nichts anderes als das ursprünglich durch sich
selbst gesetzte ich, welches durch alle angegebene M erkm ale bezeichnet wird. Denn das Ich ist
schlechthin g esetzt, sein Geseztseyn ist durch nichts ausser ihm bestim m t, es setzt sich selbst ( durch
absolute C aussalität), es ist gesetzt, nicht weil es gesetzt ist, sondern, weil es selbst das Setzende ist".
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Ja ” {Ich ist Ic h )5. Form a tej najwyższej zasdy musi być ustalona na podstawie
absolutnej bezwarunkowości. A więc form a najwyższej zasady musi zostać
określona na podstawie pojęcia Ja i na odwrót: Ja musi być dane przez tę
poszukiwaną formę.
Ale jaka jest ta form a aktu dokonywania się Ja oznaczonego przez Schellinga
przez pojęcie Ja? Otóż form ą tego dokonania się Ja jest „równość ze sobą
samym” (sich-selber-Gleichheit). I dlatego pierwsza zasada, która za swoją
treść m a Ja, jako zdanie zostanie wypowiedziana w formie: Ja = Ja. W tym
zdaniu form a i treść dają się z siebie wyprowadzić.
W formule tej zostaje wyartykułowane, po pierwsze: że ustanawianie (Seizen) i byt (Sein) są w odniesieniu do Ja czymś identycznym, i po drugie: że
forma „równości Ja ze sobą samym” wypływa z pojęcia Ja.
Ponieważ Ja ustanawia tylko samo siebie, a w naszym świecie istnieje to, co
uwarunkowane i różnorodne, uważa Schelling za konieczne ustanowienie
drugiej naczelnej zasady obok pierwszej. Gdybyśmy poprzestali tylko na
pierwszej zasadzie naczelnej, nie moglibyśmy w ogóle wykroczyć z Ja ku światu.
Dołączona do pierwszej zasada druga w sposób konieczny zależy od pierwszej,
bowiem w przeciwnym razie, pierwsza zasada nie byłaby zasadą „najpierwot
niejszą i najwyższą” . Dlatego też treść świata zostaje współzałożona w Ja.
A więc okazuje się, że byt jest u Schellinga immanentny wobec wiedzy, cała
zaś rzeczywistość - zarówno w aspekcie poznawczym (principium cognoscendi),
jak i ontologicznym (principium essendi) - jest wytworem Ja.
D ruga naczelna zasada filozofii sformułowana jest w następujący sposób:
„Nie-Ja nie jest J a ” (Nicht-Ich ist nicht Ich). Przy czym „N ie-Ja” napisane
jest przy pomocy łącznika; treścią tego pojęcia „N ie-Ja” jest to, co różnorodne,
czyli: to co po prostu w ogóle jest dane.
Form a tej drugiej zasady - o ile wyraża ona pewną równość, mianowicie:
Nie-Ja - jest odniesiona do Ja i to bezpośrednio do jego bezwarunkowej formy.
Nie wchodząc w szczegóły m ożna powiedzieć, że jeśli pierwsza zasada naczelna
wyrażała bezwarunkowość bezwarunkowego ustanawiania Ja przez siebie
samo, to druga zasada m a formę uwarunkowaną, ponieważ Nie-Ja, pisane
z łącznikiem, co do treści jest widziane z perspektywy Ja jako jego negacja.
Wniosek z tego taki, że jest ono samo jak i jego ustanowienie uwarunkowane
przez Ja. Powstaje więc problem, w jakim związku pozostają do siebie obie
naczelne zasady. Skąd pochodzi owo „N ie” , negacja w „N ie-Ja”? Odpowiedź
Schellinga brzmi: to „N ie” jest pierwotnie ustanowione przez Ja, o ile w ogóle
istnieje różnorodność w świecie. Owo pierwotnie ustanowione „N ie-Ja” musi
zostać pomyślane w odniesieniu do pierwotnie ustanowionego Ja. Schelling
sądzi, iż to pierwotnie zawarte w „ Ja ” - „N ie-Ja” musi zostać zapośredniczone
5

F. Schelling, A A 1 ,1, s. 280: „Nun ist das Ich bloß als Ich gegeben, mithin kann der Grundsatz nur

dieser seyn: Ich ist Ich.
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w czymś trzecim, które zawierałoby w sobie zarazem oba elementy. Tym
poszukiwanym trzecim elementem musi być coś, w czym Ja zachowuje swój
charakter bezwarunkowości, mimo odniesienia do tego, co uwarunkowane.
Okazuje się, że tym czymś, co zapośrednicza Ja z Nie-Ja - tym samym poddając
je syntezie - jest skończone J a 6. Schelling mówi także w tym kontekście
0 samoświadomości. Ludzka samoświadomość jest więc miejscem, w którym
spotykają się to, co bezwarunkowe, z tym, co uwarunkowane. Wniosek z tego
taki, że akt samoświadomości uwarunkowany jest przez wyższego rzędu akt
ludzkiego ducha, który z kolei odsyła do absolutnego Ja.
Gdybyśmy to sformułowali w języku filozofii K anta, m ożna by powiedzieć, iż
warunkiem możliwości jedności ludzkiej samoświadomości jest Ja absolutne
generujące z siebie sferę „N ie-Ja” . Schelling wyrazi to lapidarnie: „Ta naczelna
zasada jest tą zasadą, która bezpośrednio ugruntowywuje teorię świadomości
1 przedstawienia, i o tyle też teoria świadomości i przedstawienia jest dopiero
w ogóle możliwa dzięki owym trzem zasadom naczelnym - podstawie wszyst
kich naczelnych zasad” 7. W ten sposób wszystko, co może być treścią nauki
zostaje wyczerpane, bo albo jest ono dane jako absolutnie bezwarunkowe, albo
jako uwarunkowane, albo jako oba zarazem. Czwarta możliwość jest wy
kluczona.
W pracy Vom Ich als Prinzip der Philosophie, ale także później w Philosophis
che Briefe über Dogmatismus und Kritizismus, mówi Schelling już otwarcie
o absolutnym podmiocie albo o absolutnym Ja. W pracy Vom Ich..., która
bezpośrednio za przedmiot analizy nie ma naczelnych zasad wiedzy, lecz
pytanie o to, co realnie leży u podstaw tych zasad, pyta on o ostateczną realną
podstawę wiedzy. W tym kontekście zostaje wprowadzone pojęcie Ja. W drugim
rozdziale tej pracy realna podstawa zostanie ujęta przy pomocy pojęcia tego, co
bezwarunkowe (Unbedingte). To właśnie Ja spełnia wymagany warunek
bezwarunkowości. Ja nie jest więc uchwytne w żadnym faktycznym myśleniu
świadomości empirycznej i jest niewyprowadzalne z niego; przeciwnie, to ono
dopiero - jako pierwotny akt samowiedzy - warunkuje wszelką świadomość. Ja
nie jest w tym sensie określone przez jakąkolwiek przypadkową zawartość
świadomości; jest ono określane tylko przez siebie samą, i to określone
w sposób absolutny.
W rozdziale czwartym Vom Ich... w dedukcji praformy Ja mówi Schelling
o konieczności określenia jej jako „czystej identyczności” (reine Identität),
6 F. Schelling A A I, 1, s. 283: „[...] mithin muß es ein D rittes gegeben, das gemeinschaftlich durchs
Ich und Nichtich bedingt, also ein gemainschaftliches Produkt beider ist, in welchem das Ich nur
insofern gesetzt ist, als zugleich ein Nichtich gesetzt wird, und das Nichtich nur insofern als zugleich ein
Ich gesetzt wird".
7 F. Schelling, A A I, 1, s. 284: „[...] Dieser Grundsatz ist nun derjenige Grundsatz, welcher die
Theorie des Bewußtseyns und der Vorstellung unmittelbar begründet; und insofern ist eine Theorie des
Bewußtseyns und der Vorstellung nur erst durch jene drei Grundsätze aller Grundsätze möglich ".
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przechodząc w nim dalej do problemu ustanawiania Ja jako najwyższej zasady
naczelnej. W rozdziale piątym dedukując formy w jakich Ja samo siebie
ustanawia, wprowadza Schelling pojęcie wolności. Przy czym podstawowym
jest tu pytanie: jak to, co bezwarunkowe może zostać ujęte jako to, co dane.
Problem, jaki się kryje za tym pytaniem polega na tym, iż to, co bezwarunkowe
nie może być dane za pośrednictwem tego, co odeń różne, ponieważ nie byłoby
wtedy tym, co bezwarunkowe, lecz tym co uwarunkowane. I dlatego też to co
bezwarunkowe nie może być rzeczą, a więc tym co uwarunkowane (bedingt),
ponieważ rzecz m a swoje miejsce w empirycznej sferze, i tym samym jest zależna
od podziału na podm iot/Ja i przedmiot Nie-Ja (rzecz należy tu do sfery Nie-Ja,
a podm iot do sfery Ja). Jeśli to, co bezwarunkowe nie może być ograniczone
przez coś odeń różnego, to musi zostać ustanowione wyłącznie przez siebie
samo. Ale co to właściwie znaczy, iż coś jest ustanowione przez siebie samo?
Klasycznym pojęciem na określenie bezwarunkowości i jednocześnie spon
taniczności ustanawiania i określania samego siebie - jest pojęcie wolności
(Freiheit). Schelling świadomie nawiązuje do tej filozoficznej tradycji. To, co
bezwarunkowe nie jest niczym innym jak tym, co ustanowione na mocy
wolności (tj. z wolności i w wolności). Ale jeśli już wiemy, że to, co bezwarun
kowe m ożna opisać przy pomocy pojęcia Ja ujętego jako „czysta identyczność”
i „absolutna wolność” , pozostaje jeszcze pytanie, jak to Ja jest w ogóle dane dla
takich istot, jakimi sami jesteśmy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ my sami
jako ludzie uczestniczymy w absolutnym Ja, jako że jesteśmy syntezą Ja
i Nie-Ja.
Odpowiedź, jaką na to pytanie udziela Schelling m ożna tak sformułować: to,
co bezwarunkowe może być tylko dane w „oglądzie intelektualnym” (intellektuale Anschauung) 8. Pierwotne uświadomienie sobie siebie przez Ja, jako
8 Schelling nie wprowadza pojęcia „ogląd intelektualny” za Fichtem, lecz na odwrót; można
zasadnie mówić o wply^wie Schellinga na Fichtego w latach 1795-1798 (zwłaszcza po opublikowaniu
w 1795 r. rozprawy Vom Ich ais Prinzip der Philosophie). Pojęcie oglądu intelektualnego zostało
właściwie narzucone Fichtemu przez Schellinga. Nie występuje ono w tekstach Fichtego przed
rokiem 1795 i w zasadzie znika znów po roku 1800, tj. po zaostrzeniu się konfliktu z Schellingiem.
Na ten aspekt powiązań między Schellingiem a Fichtem trafnie zwrócił uwagę M.J. Siemek w swojej
książce Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, Warszawa 1977, s. 287, oraz A. Philonenko: La
liberté humaine dans la philosophie de Fichte, Paris 1966, s. 78-94. Zasadnicza różnica między
„oglądem intelektualnym” u Fichtego i u Schellinga - zdaniem Philonenko - polega na tym, że
Schelling substancjalizuje podmiot, co prowadzi go do „mistyczno-spekulatywnego” idealizmu
ontologicznego, który zasadniczo obcy jest filozofii Fichtego, dla którego charakterystyczne jest
podejście „antymetafizyczne” i „antyspekulatywne”. Praca Schellinga Vom Ich... jest niewątpliwie
samodzielnym rozwinięciem zasad fichteańskiej filozofii przy jednoczesnym wpływie nań Spinozy.
Dał temu wyraz sam Schelling w liście do Hegla z 4.11.1795 r. (por. Briefe von und an Hegel, Bd. I,
1785, s. 76, 1812, Hrsg. von J. Hoffmeister, Hamburg 1969, s. 22). Schelling pisze w tym liście do
Hegla: „ Ich bin indessen Spinozist geworden ” a nie „ich bin indessen Fichteaner geworden ” . Jest
czymś oczywistym, że to, w jaki sposób Schelling stał się Spinozystą nie daje się pomyśleć bez
wpływu Fichtego. I na odwrót, transcendentalne Ja wczesnej teorii wiedzy Fichtego zostaje
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istniejącego w niepodzielnej jedności podm iotu poznającego i przedmiotu
poznania, nazywa Schelling - jak i Fichte - oglądem intelektualnym. Ogląd
intelektualny jest przeciwstawiony oglądowi zmysłowemu, w którym to, co
zobaczone określa tego, który ogląda. Jako taki jest on tożsamy z aktem
uchwycenia samego dokonywania się Ja, w którym pierwotnie uświadamia ono
sobie, że jest jednością podm iotu i przedm iotu9.
Ogląd intelektualny jest bezpośrednim bezpojęciowym, aczasowym niejako
intuicyjnym wglądem podm iotu w samego siebie, konstytuującym przez ten akt
swoje własne istnienie jako oglądającego i oglądanego zarazem 10.
Schelling zaczyna, podobnie jak Fichte, od analizy podm iotu jako absolutnej
tożsamości podm iotu i przedmiotu uprzytomnianej w akcie samowiedzy, czyli
„apercepcji czystej” . To Ja, jako świadome siebie, jednocześnie podm iot
i przedmiot dany sobie bezpośrednio, jest w punkcie wyjścia systemu niewątp
liwie „faktem ” , a jednocześnie konieczną tezą pierwotną całej teorii wiedzy.
Pierwotnie jako bezpośrednia samowiedza i punkt wyjścia konstrukcji teorety
u Schellinga recypowane w perspektywie absolutu. Nie jest więc poprawna interpretacja tego okresu
twórczości Schellinga (do 1800 r.) jako odprysku, czy komentarza do wczesnej filozofii transcenden
talnej Fichtego. Por. H. Bücher, Editorischer Bericht do Vom Ich..., w: A A I, 2, s. 27. W przedmiocie
odróżnienia wczesnego Schellinga od Fichtego także por. H.M. Baumgartner: D as Unbedingte im
Wissen: Ich - Identität - Freiheit, w: Schelling: Einführung in seine Philosophie, Hrsg. von H.M.
Baumgartner, Freiburg und München 1975, s. 48-53. Pod wpływem Spinozy rozwija Schelling
w dziele Vom ich... spekulatywną ontologię absolutu, która nie jest zgodna z fichteańską koncepcją
„oglądu intelektualnego” ujętego jako podstawy nowej ontologii transcendentalizmu. W transcen
dentalnej samowiedzy rozumu - którą pierwotnie u Fichtego reprezentuje i odtwarza „ogląd
intelektualny” artykułuje się pierwotna jedność działania i poznania, nieświadomego aktu i reflek
syjnej świadomości wytwarzania i wytworu. Stanowisko transcendentalizmu Fichtego nie po
szukuje absolutu w samym bycie, czy w samym mysiemu, lecz w pierwrotncj jedności myślenia i bytu,
wich „absolutnym związku” (das absolute Band). Dla filozofii transcendentalnej absolutem nie jest
ani byt, ani myślenie, lecz tylko całość, która z nich się składa. U Fichtego znika różnica między
bytem a myśleniem - co nie oznacza jednak, jak u Schellinga, spekulatywnej „identyczności” obu
tych członów w jakimś substancjalnym Absolucie. M. Siemek nader przekonująco mówi w tym
kontekście o prawdziwie epistemologicznej perspektywie „ontologii wiedzy” u Fichtego, dla której
„nie ma bytu bez myśienia, i odwrotnie, wszelkie myślenie występuje zawsze wraz z bytem”. Por. M.
Siemek, op. cit., s. 293.
9 F. Schelling, A A I, 3, s. 88: ,.Diese intellektuale Anschauung tritt da ein, wo wir fü r uns selbst
aufhören Objekt zu sein, wo, in sich selbst zurückgezogen, das anschauende Selbst m it dem
angeschauenden identisch ist". R. Lrauth uważa, że praca Vom Ich... została zainicjowana przez część
teoretyczną pracy Fichtego Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Dla Lautha stanowisko
Schellinga z Vom Ich... reprezentuje „dogmatyczny idealizm” i wskazuje na powinowactwo
duchowe z filozofią Spinozy i wczesnego Fichtego. Por. R. Lauth, Die Entstehung von Schellings
Identitätsphilosophie in der Auseinandersetzung m it Fichtes Wissenschaftslehre, München und

Freiburg 1975, s. 16-22.
10 F. Schelling, A A I, 3, s. 88: „[...] In diesem M om ent der Anschauung schwindet fü r uns Z eit und
Dauer dahin: nicht wir sind in der Z eit, sondern die Zeit - oder vielmehr nicht sie, sondern die reine
absolute Ewigkeit ist in uns. Nicht wir sind in der Anschauung der objektiven Welt, sondern sie ist in
unserer Anschauung verloren".
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cznej istnieje tylko Ja. Wszystko, co pojawia się następnie jako treść doświad
czenia Ja pochodzi od samego podm iotu, zarówno co do swej „m aterii” , jak
„form y” .
W akcie oglądu intelektualnego zostaje jednocześnie ustanowiony podm iot
i wiedza o nim. W iedza nie zostaje tutaj sprowadzona do poznania przedmiotu,
lecz ona go wytwarza. Pierwotny akt samowiedzy ujawnia, że przedmiot
poznania jest immanenty świadomości, bo jest przez nią wytworzony. Poznanie
i jego przedmiot są tu w jedności, są właściwie tym samym, tylko rozpatrywane
z różnych punktów widzenia. Fichte pisze: „Ja jest czymś takim, co nie może
być podmiotem, nie będąc - w tym samym niepodzielnym akcie - przedmiotem,
i co nie może być przedmiotem, jeśli w tym samym i niepodzielnym akcie nie jest
także przedmiotem, jeśli w tym samym i niepodzielnym akcie nie jest także
podmiotem i odwrotnie, wszystko, co jest czymś takim, jest Ja. Obydwa
wyrażone znaczą dokładnie to sam o” 11.
Schelling nie dopuszcza w początkowym okresie swojej twórczości, podobnie
zresztą jak Fichte, możliwości istnienia bytującego poza podmiotami ludzkimi
Ja absolutnego. Założenie takie byłoby niezgodne z pierwotną ideą transcendentalizmu, to jest z tezą, że za punkt wyjścia należy brać doświadczenie
rozumiane jako uświadam ianą w akcie poznawczym jedność podm iotu i przed
miotu. Transcendentalizm akcentuje ten fakt jedności i czyni go podstawą
w rozumieniu zarówno wiedzy, jak i rzeczywistości. Cechą charakterystyczną
transcendentalizmu zarówno Fichtego, jak i Schellinga jest jedność wiedzy
i bytu. Ów podm iot transcendentalny nie jest substancją lecz aktem, ak
tywnością.
W konstrukcji wiedzy obu myślicieli ważne są zwłaszcza dwa momenty:
po pierwsze, absolutne Ja pomyślane jest jako źródło wszelkiej realności,
a więc także realności empirycznego przedmiotu (Nie-Ja) oraz wszelkiej
przedstawiającej go świadomości. Po drugie: realność samego absolutnego
Ja jest tożsama z jego czystą aktywnością (T ätigkeit), dzięki której ono
samo siebie wytwarza i określa swój byt. Fichteańsko-Schellingiańskie ab
solutne Ja jest aktem, w którym jest ono zarazem działającym, jak i wytworem
tego działania. Czynność i jej wytwór (Handlung und Tat) są tu jednym
i tym samym. Pierwotne Ja (das ursprüngliche Ich) dokonuje więc absolutnego
samo-siebie-ustanowienia (sich-selbst-Setzen) i to jako ustanawiającego. Ten
pierwotny akt, który nie należy do określeń świadomości empirycznej, tkwi
u podstaw wszelkiej świadomości i dopiero ją um ożliwia12. Absolutne Ja
11 I.G. Fichte, Vergleichung des von Herrn Professor Schm id aufgestellten System s m it der
Wissenschaftslehre, FW II, s. 442 (wg. tłumaczenia M. Siemek w: Idea transcendentalizmu u Fichtego
i Kanta, Warszawa 1977).
12 I.G. Fichte, Grundlage der gescunten Wissenschaftlehre, FW I, s. 91. To samo Schelling w Vom
Ich..., w: A A I, 2, s. 104. ,.Bedenkt ihr überhaupt, daß das Ich, insofern es im Bewußtseyn vorkommt,
nimmer reines absolutes Ich ist, daß es fü r das absolute Ich überall kein Objekt geben, und daß es noch
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jako pierwsza naczelna zasada wyrażająca ten akt jest ontologiczną podstawą
całej podmiotowo-przedmiotowej sfery ludzkiej wiedzy. Oczywiście „absolutny
podm iot” zarazem jest tu także „absolutnym przedmiotem” . „Podm iotowość”
i „przedmiotowość” są w tej strukturze nieodróżnialne.
W rozprawie Vom Ich... szuka Schelling ostatecznego punktu wszelkiej
realności, bez którego nie istnieje wiedza, nie m a żadnego poznania, żadnej
prawdy w universum naszej wiedzy.
Musi istnieć coś takiego - wedle Schellinga - przez co myśl daje uzgodnić się
z bytem, a samo myślenie uzyskuje walor jedności i niezmienności. Tej
prapodstawy (Urgrund) wszelkiej realności nie należy szukać poza samą
wiedzą, „w czymś od niej innym i wyższym” . Ponieważ leży ona w najwyższej
zasadzie, w której byt i jego poznanie są w jedności. Z tego punktu widzenia
zarówno w rozprawie Vom Ich..., jak w Über die Form... osiągnął Schelling
właściwie to samo, a mianowicie: pokazał zasadę absolutnego Ja jako najwyższą
zasadę realności i wiedzy, jedności myślenia i bytu, w której ustanawianie
i wiedza o tym ustanawianiu (sich-als-gesetzt-wissen) pozostają w jedności.
Również w rozprawie Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus
potwierdza Schelling przekonanie o konieczności odwołania się w filozofii do
tego, co bezwarunkowe. W rozprawie tej zostają poddane analizie różne
określenia tego, co bezwarunkowe, na jakie natrafiamy w historii filozofii. Ze
względu na komecznosc adekwatnego określenia tego pojęcia zaczyna Schelling
od analizy pojęcia absolutnego przedmiotu i jego przydatności w zdefiniowaniu
pojęcia tego, co bezwarunkowe.
Zarówno pojęcie absolutnego przedmiotu, które jest jakby granicą zjawiają
cego się nam świata rzeczy, jak i pojęcie uwarunkowanego przedmiotu (ein
bedingtes Objekt) - określonego przez relację podm iot-przedm iot - nie nadaje
się na adekwatne określenia tego, co bezwarunkowe. Również pojęcie uwarun
kowanego podm iotu (ein bedingtes Subjekt) nie nadaje się do tego, ponieważ
wszystkie wymienione pojęcia wciągają to co bezwarunkowe w orbitę wiedzy
skończonej (endliches Wissen). A więc, również w rozprawie Philosophische
Briefe... potwierdza Schelling tezę, że to co bezwarunkowe, o iie m a zostać
poprawnie opisane, musi zostać ujęte jako absolutny podm iot albo jako
absolutne J a 13.
viel weniger selbst Objekt werden kann? - Selhsthewußtsein se tzt die Gefahr voraus, das Ich zu
verlieren. [...] A ber jenes Streben des empirischen Ichs, und das daraus hervorgehende Bewußtseyn wäre
selbst ohne Freiheit des absoluten Ichs nicht möglich, und die absolute Freiheit ist als Bedingung der
Vorstellung eben so nothwendig, wie als Bedingung der Handlung. Euer empirisches Ich würde niemals
streben, seine Identität zu retten, wenn nicht das absolute ursprünglich durch sich selbst aus absoluter
M acht als reine Identität gesetzt wäre".
13 F. Schelling, Vom Ich... op. cit., w: A A 1, 2, s. 136: ,,Das absolute Ich ist also weder bloß form ales
Prinzip, noch Idee, noch O bjekt, sondern blosses Ich in intellektualer Anschauung a h absolute R ealität
bestimmt".
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Z tej perspektywy jedyna różnica między dogmatyczną a krytyczną filozofią
polega na tym, że pierwsza wychodzi od absolutnego przedmiotu (czyli Nie-Ja),
a druga - od absolutnego Ja - nie uwarunkowanego przez żaden przedmiot.
Pierwsza filozofia prowadzi do Spinozy, druga - do K anta. Wniosek z tego taki,
iż filozofia musi wyjść od tego, co bezwarunkowe. Przy czym pytaniem
pozostaje, czy leży ono po stronie Ja, czy Nie-Ja. Schelling pisze w liście do
Hegla z 4 lutego 1795 r.: „Filozofia musi wyjść od tego, co bezwarunkowe.
Jednakże powstaje pytanie o to, w czym ono leży: w Ja, czy w Nie-Ja. Jeśli to
pytanie zostanie rozstrzygnięte, wtedy wszystko będzie rozstrzygnięte. D la mnie
najwyższą zasadą wszelkiej filozofii jest czyste, absolutne Ja - tj. takie Ja, o ile
jest ono Ja nieuwarunkowanym przez żaden przedmiot, lecz jedynie ustanow io
nym przez wolność. Alfą i omegą wszelkiej filozofii jest wolność” 14.
Absolutne Ja obejmuje nieskończoną sferę absolutnego bytu, z której
wyodrębniają się skończone sfery przedmiotowe, dzięki ograniczeniu absolutnej
sfery przez różne przedmioty poznania (dziedzina teoretycznej filozofii). Ale
ostatecznym celem człowieka jest przekroczenie granicy tego, co skończone
(sfera teoretycznej filozofii) i przejście do nieskończoności (dziedzina praktycz
nej filozofii). To zaś wymaga, wedle Schellinga, zniszczenia skończoności
poprzez przejście do sfery ponadzmysłowego świata. A więc, to, co nie było
możliwe dla teoretycznego rozumu, ponieważ był on ograniczony przez przed
miot, m a być możliwe dla praktycznego rozumu. Przy czym przejście do świata
ponadzmysłowego nie jest tożsame z przejściem do świata boskiego.
„Nie istnieje - pisze Schelling - żaden ponadzmysłowy świat, poza światem
absolutnego Ja. Bóg nie jest niczym innym niż absolutnym Ja. Ja - jest
w teoretycznej filozofii - o ile zniszczyło ono to co teoretyczne, równe 0.
Osobowość powstaje dzięki jedności świadomości. Ale świadomość nie jest
możliwa bez przedmiotu; dla Boga, tj. dla absolutnego Ja nie istnieje żaden
przedmiot, w przeciwnym razie nie byłoby ono czymś absolutnym. Wniosek
z tego: nie istnieje żaden osobowy Bóg, i naszym najwyższym dążeniem jest
dążenie do zniszczenia osobowości: przejście do absolutnej sfery bytu, które
jednakże nie jest w wieczności możliwe - dlatego jest tylko możliwe praktyczne
zbliżanie się do absolutu, i przez to do nieśmiertelności” 15.
14F. Schelling, Briefe von und cm Hegel, s. 22 = Pütt, s. 76: „Vom Unbedingten muß die Philosophie
ausgehen. Nun fra g t sich ’s nur, worin dies Unbedingte liegt, im Ich oder im Nicht-Ich. Ist diese Frage
entschieden, so ist Alles entschieden. M ir ist das höchste Prinzip aller Philosophie das reine, absolute
Ich, d.h. das Ich, inwiefern es bloßes Ich, noch gar nicht durch Objekte bedingt, sondern durch Freiheit
gesetzt ist. D as A und O aller Philosophie ist Freiheit".
15 F. Schelling, Vom Ich..., w: A A I, 2, s. 24: ,,Es gibt keine übersinnliche Welt fü r uns als die des
absoluten Ichs - G ott ist nichts als das absolute Ich, das Ich, insofern es Alles Theoretische zernichtet
hat, in der theoretischen Philosophie also = O. Persönlichkeit entsteht durch Einheit des Bewußtseins.
Bewußtsein aber ist nicht ohne Objekt möglich; fü r Gott, oder d.h. fü r das absolute Ich gibt es gar kein
Objekt, denn dadurch hörte es auf, absolut zu sein. - Mithin gibt es keinen persönlichen G ott, und unser
höchstes Bestreben ist die Zerstörung unserer Persönlichkeit, Uebergang in die absolute Sphäre des
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Schelling polemizuje ze Spinozą, który w filozofii wychodzi od pojęcia
Nie-Ja, czyli absolutnego przedmiotu. Stanowisko Spinozy określa jako „pełny
dogm atyzm ” (als vollendeten Dogmatismus), natom iast własne, wychodzące od
absolutnego Ja, jako „pełny krytycyzm” (als vollendeten Kritizismus) .W filozo
fii nie m ają racji bytu stanowiska „niepełnego dogm atyzmu” (unvollendeten
Dogmatismus) i „niepełnego krytycyzmu” (unvollendeten Kritizismus). Al
bowiem pierwsze stanowisko redukuje to, co bezwarunkowe do uw arun
kowanego przedmiotu, natom iast drugie uznaje w tej roli uwarunkowany
podmiot.
W filozofii liczą się właściwie tylko dwa stanowiska, mianowicie: „pełnego
dogmatyzmu” i „pełnego krytycyzmu” , czyli inaczej: filozofia absolutnego
przedm iotu i filozofia absolutnego podm iotu. Oba systemy - Spinozy i Schellinga - m ają ten sam problem, mianowicie problem jedności i zasadę tego, co
bezwarunkowe. Oba zakładają identyczność podm iotu i przedmiotu jako cel
działania, jako praktyczny postulat; różnią się natom iast w określeniu tego
praktycznego postulatu. Dogmatyczny system wymaga nieograniczonej pasyw
ności od podm iotu, zaś krytyczny system - nieograniczonej aktywności.
Schelling formułuje to przeciwieństwo w następujący sposób: „zniszcz siebie
samego w Bogu” (vernichte dich in G ott), „przestań być” (höre a u f zu se in )16
- to postulat dogmatyzmu, natom iast: „bądź” (sei!), „dąż do bycia sobą”
/
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ności” (unbedingter Freiheit und uneingeschränkter Tätigkeit) - to najwyższe
żądanie krytycyzm u17.
Schelling uważa, iż podstawowy problem dogmatyzmu i krytycyzmu nie
może zostać rozwiązany na drodze teoretycznej, tylko w sposób praktyczny - tj.
poprzez wolność. Wydaje się, iż są możliwe dwa podstawowe rozwiązania
podstawowego problem u filozofii, jakim jest pytanie o to, czym jest to, co
bezwarunkowe: „jedno prowadzi do krytycyzmu, drugie do dogmatyzmu
w filozofii. K tóre wybierzemy z tych rozwiązań zależy od wolności ducha, jaką
sobie sami wywalczyliśmy” 18.
Z jednej strony Schelling jest związany ze Spinozą, który broni w filozofii
autonomii rozum u wobec przesądów religii, wolności do filozofowania wobec
Seins, der aber in Ewigkeit nich möglich ist; - daher nur praktische Annäherung zum Absoluten, und
daher Unsterblichkeit".

16 F. Schelling, A A I, 3, s. 84.
17 F. Schelling, A A I, 3, s. 105-106: ,Streben nach unveränderlicher Selbstheit, unbedingter
Freiheit, uneingeschränkter Tätigkeit Sei! ist die höchste Forderung des Kritizismus".
18 F. Schelling, A A I, 3, s. 75: „[...] daß beide System e dasselbe Problem haben, dieses Problem aber
schlechterdings nich theoretisch, sondern nur praktisch, d.h. durch Freiheit gelöst werden kann. Nur
sind nur zw ei Lösungen desselben möglich: die eine füh rt zum Kritizismus, die andere zum
Dogmatismus. Welche von beiden wir wählen, dies hängt von der Freiheit des Geistes ab, die wir uns
selbst erworben haben.
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fantazm atów teologów podających własne przesądy za prawomocną naukę
o Bogu i atakujących rozum jako źródło prawdziwego poznania19. Z drugiej
- w odróżnieniu od Spinozy, który ujmując absolut w sposób dogmatyczny jako
absolutny przedmiot znosi suwerenność podm iotu - rozumie Schelling postulat
zbliżania się do absolutu (Absolutwerdens) jako znoszenie wszystkiego, co
obiektywne dzięki bezwarunkowej wolności i nieograniczonej aktywności
podm iotu ukierunkowanego na realizację w sobie absolutu20.
Przeciwieństwo Schellinga wobec Spinozy bazuje na filozofii transcendental
nej K anta. W olność albo konieczność, „bądź” , „urzeczywistniaj się” , „realizuj
to, co absolutne” , albo - „zniszcz się sam za pośrednictwem absolutnej
kauzalności” . Na tym też polega przeciwstawność dwóch stanowisk - dogmatyzmu i krytycyzmu. Z ideą Boga obiektywnego - zdaniem Schellinga - nie
daje się uzgodnić idei rozumu, wolności i autonomii człowieka. A więc rzecz
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przeciwstawnych biegunach.
Istota rozprawy Philosophische Briefe... leży w apriorycznej analizie różnych
ujęć tego, co bezwarunkowe, która kulminuje w pytaniu o to, kto m a
rację w tej materii: dogmatyzm czy krytycyzm. Analiza ta kończy się je
dnoznacznym opowiedzeniem się Schellgina po stronie stanowiska tzw. „pe
łnego krytycyzmu” .
Nierozwiązany pozostaje wszakże we wczesnej filozofii Schellinga jeden
podstawowy problem, mianowicie - stosunek absolutu ujętego jako absolutne
Ja w formie bezwarunkowej jedności do ludzkiej samoświadomości ujętej jako
jedność w różnorodności. Schelling niewątpliwie substancjalizuje podm iot we
wczesnym okresie filozoficznej twórczości, prowadzi go to do „mistyczno-spekulatywnego” idealizmu ontologicznego, który pod wpływem Spinozy
przechodzi w spekulatywną ontologię absolutu. Samowiedza absolutnego Ja
przekraczająca wymiar ludzkiej samoświadomości - reprezentowana i od
twarzana pierwotnie przez „ogląd intelektualny” - jest podstawą pierwotnej
jedności ludzkiego działania i poznania. Nie jest więc jasne, na czym właściwie
polegać m a tu odniesienie substancjalnego absolutu jako spekulatywnie ustalo
nej „identyczności myślenia i bytu” do - ludzkiej samowiedzy.
19 W polemice z ortodoksją teologiczną teologów z Tübinger Stift Schelling widzi w Spinozie
swojego poplecznika, zwłaszcza sympatyzuje z jego postulatem wolności filozofowania - konieczno
ści odgraniczenia filozofii od teologii, i z jego metodą hermeneutycznego wyjaśniania Pisma
Świętego. W przebiegu krytyki teologów z Tübinger Stift, Schelling zrozumiał, że teologiczno-kantystyczny punkt widzenia teologów nie może zostać zanegowany w sposób teoretyczny, lecz
jedynie na drodze etyczno-praktycznej. Por. Pieper, Editorischer Bericht, w: A A I, 3, s. 22-23.
Schelling jest chociażby w tym sensie spinozystą, że wychodzi w swojej filozofii poza przedstawienie
Boga osobowego. Por. Schelling, Briefe von und an Hegel, I, s. 22.
20 F. Schelling, A A I, 3, s. 105: „Diese Forderung nun kann ich nur durch ein unendliches Streben,
das Absolute in m ir selbst zu realisieren - durch unbeschränkte A ctivität - erfüllen”.
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Wyrażając ten problem w języku wczesnych prac Schellinga - to kwestia
stosunku absolutnego Ja - ustanawiającego siebie samego dzięki absolutnej
wolności jako „czysta niezróżnicowana identyczność” (differenzlose Identität)
- d o samoświadomości czystej, jako jedności złożonej z przedmiotu i podm iotu.
Problem stosunku absolutu ujętego jako bezwarunkowa jedność do samo
świadomości jako jedności w różnorodności pozostaje jednym z najistotniej
szych problemów także w późniejszych pracach Schellinga, powstałych po 1800
r. Otóż okazuje się w wielu analizach wiedzy, opartej na naczelnej zasadzie
absolutnego Ja, że absolut ujęty jako „czysta identyczność” musi zostać
pomyślany jako realna podstawa wiedzy. Ale to właśnie nasuwa problem,
mianowicie jeśli pomyślimy absolut jako różny od wiedzy, to wtedy już zawsze
ustanawiamy go jako przedmiot dla samoświadomości. Albo inaczej to wyraża
jąc: istnienie absolutu nie tylko musi zostać pomyślane, ale tak naprawdę
m
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mości. Ale problemem tu pozostaje to, jak samoświadomość m a siebie samą
zrozumieć: z jednej strony bowiem, nie może ona być swoją własną podstawą,
ponieważ samoświadomość jest w sobie zróżnicowana i tym samym uw arun
kowana, z drugiej zaś - samoświadomość nie potrafi właściwie ani uchwycić,
ani pomyśleć absolutu jako podstawy samoświadomości istniejącej niezależnie
od niej samej. Jednakże wiedza konieczna na temat tej podstawy musi być dana,
bowiem w przeciwnym razie, żadna wiedza nie byłaby wiedzą prawdziwą.
Należy więc odkryć w filozofii prawdziwy związek absolutu z samoświadomoś
cią21.
Podstawowy problem filozofii Schellinga to rzeczywisty związek absolutu
i samoświadomości, absolutnej i relatywnej jedności22.
Problem stosunku absolutu do samoświadomości stopniowo będzie roz
wiązywany u Schellinga poprzez jego odniesienie do idei transcendentalnej
historii Ja.
21 D o tego samego problemu odnosi się zarzut Holderlina; który krytykuje pojęcie absolutnego
Ja. Hölderlin pisze w liście: „Dla absolutnego Ja nie istnieje żaden przedmiot, ponieważ
w przeciwnym razie nie zawierałaby się w nim cała realność; jednakże świadomość nie daje pomyśleć
się bez przedmiotu. Kiedy sam jestem tym przedmiotem, to jako taki jestem ograniczony ponieważ
istnieję w czasie - a więc nie istnieję w sposób absolutny. Wniosek z tego taki, że w absolutnym Ja
nie daje się pomyśleć żadnej świadomości, i o ile jestem absolutnym Ja nie mam żadnej świadomości,
a o ile nie mam żadnej świadomości, o tyle jestem dla siebie niczym; a więc i absolutne Ja jest dla
mnie niczym”. Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 6, 1: Briefe, Hrsg. von A. Beck, Stuttgart 1954,
s. 155.
22 Schelling znajdował w różnych fazach rozwoju swojego systemu filozoficznego dla po
szukiwanej absolutnej jedności różne pojęcia: od „oglądu intelektualnego (intellektuelle Anschau
ung ) , poprzez „czyste myślenie (reines D en ken ), następnie „absolutny rozum” (absolute Vernunft)
do pojęcia „ekstazy rozumu” (E kstase der Vernunft). Por. H.M. Baumgartner, Vernunft im
Übergang zu Geschichte. Bemerkungen zur Entwicklung von Schellings Philosophie a b Geschichts
philosophie, Stuttgart 1977, s. 84.
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Transcendentalna historia Ja - to kolejne następujące po sobie uprzed
miotowienia podm iotu w ciągu skończonych jego upostaciowań, którymi rządzi
początkowo nieuświadamiana przez Ja teologia. Proces stwarzania przedmiotowości przez Ja jest jednocześnie procesem jego narodzin, a celem ostatecz
nym tego ruchu jest sam opoznanie23. Schelling po to tematyzuje w rozprawie
Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre (1796/97)
historię samoświadomości, żeby wykazać, jak duch stopniowo dochodzi do
naoczności siebie samego w czystej samoświadomości, a więc odwołanie się do
prahistorii samoświadomości służy tu zrozumieniu genezy i istoty samoświado
mości. Przejście Schellinga do filozofii natury jest określane przez takie
zrozumienie samoświadomości, które pokazuje niepewność refleksyjnego ujęcia
samoświadomości w jej odniesieniu do absolutu. Idea „oglądu intelektualnego”
popada w niełaskę, a samo refleksyjne myślenie staje się problematyczne,
stopniowo szukając swojego źródła - tym samym możliwości uzasadnienia
filozofii - w obszarze, który leży poza i u podstaw refleksji i rozwijanej
samoświadmości. Schelling zakorzenia, z jednej strony, swoją transcendentalną
historię Ja w bycie przyrodniczym, w dynamice procesów czysto fizykalnych,
następnie zaś organicznych. Z drugiej zaś, próbuje wyprowadzić m aterię ze
świadomości i zinterpretować ją jako jej wytwór24. Nie jest naszym celem
przedstawienie filozofii przyrody Schellinga, jedynie sygnalizujemy ogólną ideę,
przy której pomocy próbuje on rozwiązać problem stosunku absolutu do
samoświadomości. Należy również podkreślić, iż tzw. „późny” Schelling
podejmuje na nowo ten problem 25. Widać już tu wyraźnie, jak daleko odszedł
Schelling od modelu refleksyjnej teorii podmiotowości, która dominowała
w jego pracach do 1800 r. Okazuje się teraz, iż rozum ujęty jako nieskończona
siła poznania, jako absolutna wiedza, nie osiągnął jeszcze w filozofii identyczno
ści, pełnej przejrzystości, albowiem nie pojął on w pełni swojej niemocy wobec
własnej podstawy, która go dopiero umożliwia.
W swojej Philosophie der Offenbarung dokonuje Schelling ostatecznego kroku
w destrukcji refleksyjnego modelu podmiotowości, pokazując to, iż rozum
23 Por. R. Panasiuk, Schelling, Warszawa 1988, s. 31.
24 Ibidem, s. 33. Por. także H.M. Baumgartner, Ich-Freiheit-Natur. Schellings Weg zur Naturp
hilosophie, Stuttgart 1989.
25 Por. H.M. Baumgartner, Vernunft im Übergang zu Geschichte, op. cit., s. 178-179; por. M.
Frank (Hrsg.): Schelling. Philosophie der Offenbarung, s. 43-46, Frankfurt am Main 1979.
Zwłaszcza cenne są tu wykłady Monachijskie z 1832/33 r., które są interpretowane bądź jako
spełnienie się do końca myśli Schellinga, bądź jako krytyczne zniesienie idealistycznej filozofii
(jedno oczywiście nie wyklucza drugiego). Por. W. Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus
in der Spätphilosophie Schellings, Stuttgart 1955. także: W. Schulz. Ich und Welt. Philosophie der
Subjektivität, Pfullingen 1979, s. 241 i 243. Por. M. Theunissen: Die Aufhebung des Idealismus in der
Spätphilosophie Schellings, „Philosophisches Jahrbuch” 83/1976, s. 1-29; również H. Fuhrmans
(Hrsg.): Schelling, Grundlegung der positiven Philosophie. Münchener Vorlesung, W.S. 1832/33 und
S.S. 1833, Torino 1972.
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w swoich dokonaniach odniesiony jest do danego mu w sposób przedrefleksyjny (unvordenklich) bytu jako swojego absolutnego Prius. D opiero z tej
perspektywy może rozum ująć siebie jako jednocześnie ustanowiony i um oż
liwiony, a ów byt (Prius) myśleć przy pomocy własnych apriorycznych pojęć
ujętych jako potencja bytu, takich jak potencje: możliwości, konieczności
i powinności (Seinskönnens, Seinsmüssens und Seinssollens).

Maciej Potępa
Ich-Freiheit-Selbstbewußtsein. Die frühe Philosophie Schellings

Zusammenfassung

Der Verfasser gibt einen Überblick über die einschlägigen frühen Schriften und über
die wesentlichen Gedanken, die Schelling aufgenommen und deren eigenständige
Verarbeitung ihn zu seiner Konzeption einer umfassenden Philosophie geführt hat. Von
Anfang an ausgerichtet auf eine Philosophie des Absoluten, ging es Schelling darum, die
Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes mit dem Systemdenken Spinozas zu
vereinigen.
D ie im Titel des Aufsatzes aufgeführten Begriffe „Ich”, „Freiheit” , „Selbstbe
wußtsein” , aber auch die hier nicht erwähnte „Natur” bezeichnen die ersten Etappen
dieser angezielten Vermittlung. Schellings Philosophieren beschreibt einen Übergang
von der Theorie der Subjektivität zu einer Philosophie der produktiven Natur,
aus der auch das empirische Subjekt, der Mensch und sein Selbstbewußtsein, noch
zu begreifen ist.

