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Justyna Nowotniak

Między początkiem filozofii a jej zasadą
(Fichte i Schelling)

Pytanie o początek filozofii interesuje mnie jako jedna z warstw pytania
o filozofię w ogóle - autorefleksji filozofii, w której dochodzi do głosu jej
problematyczność. W myśli Schellinga i Fichtego problematyczność ta wyraża
się na wiele sposobów, tak iż nie może tu być mowy o przedstawieniu jej
w całym wymiarze. Muszę też pominąć milczeniem filozofię K anta, która dla
sytuacji, w jakiej filozofują ci dwaj myśliciele, m a znaczenie ogromne - w tym
choćby, zasadniczym, sensie, że są oni postawieni przed niezliczoną ilością
pytań wypracowanych w filozofii krytycznej, a wieie z nich dotyczy samej
filozofii.
Jak pytanie o filozofię w ogóle, tak i kwestia początku jest żywa w myśli
wskazanych filozofów nie tylko i nie przede wszystkim w formie dosłownej, tzn.
pytania o początek i mówienia o nim wprost. Będąc obecny pośrednio problem
ten współokreśla całościowy kształt ich myśli. Ten zaś ogólny kształt należy mieć
na uwadze także przy rozważaniu jakichkolwiek węższych fragmentów ich
koncepcji, a zwłaszcza powiązań tych fragmentów, te bowiem powiązania są,
jak się wydaje, dla tej filozofii istotniejsze niż wąsko pojmowane wątki
przedmiotowe.
Przy licznych i wielobarwnych różnicach pomiędzy myślą Fichtego i Schellin
ga, zarówno teoretyczno-systemowych, jak i bardziej światopoglądowych,
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w kwestii początku filozofii pod niejednym względem zgadzają się oni ze sobą.
Różnice, które i tu dochodzą do głosu, m ają zaś z dwóch względów znaczenie
drugoplanowe. Po pierwsze, jednym z celów niniejszych rozważań jest wydoby
cie na jaw właśnie pewnych wspólnych ich filozofowaniu wątków - co nie
oznacza ani negowania różnic, ani też nie uniemożliwia dopatrywania się
jedności na gruncie różnic (a nie w abstrakcji od nich). Po drugie zaś, wydaje się,
że łatwiej jest o zgodność, a przynajmniej niesprzeczność i koegzystencję
różnych poglądów w takim przypadku, jak ten, w którym mamy do czynienia
z różnie przeżywaną, a zwłaszcza różnie wyrażaną świadomością problematyczności filozofii, niż w przypadku jakichkolwiek odmiennych przedmiotowych
i pozytywnych, czy wręcz dogmatycznych, zapatrywań. Innymi słowy, kryty
cyzm i autorefleksja w wydaniu różnych myślicieli łatwiej i dobitniej ukazuje ich
wspólnotę niż czynią to systemowe rozstrzygnięcia. Czy jest tak dlatego, że
rzeczywiście myśliciele ci (i inni) są bardziej zgodni co do wątpliwości i pytań,
a o wiele mniej pod względem udzielanych odpowiedzi i rozstrzygnięć pojęcio
wych, czy też dlatego raczej, że w tym drugim przypadku „po prostu” trudniej
znaleźć wspólny język, gdy myśli nie są zbyt odległe od siebie? Nie wdając się
w rozważanie tej kwestii, zaznaczę tylko, iż owa druga strona, pojęciowo-systematycznego (nawet połączonego z krytycyzmem) wyrazu i nośnika
myśli jest w filozofii sprawą szalenie ważną i że jednak filozofowie, zwłaszcza ci
wielcy, upatrują wartość swej aktywności i swego dzieła w tym, co ich odroznia
od innych.
I tak też było - i to bardzo wyraźnie, a skądinąd przesadnie wręcz
- w przypadku Fichtego i Scheiiinga, w którym mamy do czynienia z tw ardą
(wcale niekoniecznie fair) rywalizacją w myśleniu, czy raczej w przedstawianiu
jego „efektów” . Jednakże z kwestią, o którą tutaj chodzi, rzecz m a się o tyle
inaczej, że nie była ona dla nich właściwie jakimś oddzielnie i systematycznie
rozważanym zagadnieniem i nie stała się też przedmiotem konfrontacji. Oby
dwaj czynią uwagi na ten tem at tu i ówdzie, przy okazji rozważania innych
problemów, i uwagi takie odnajdziemy u obydwu od najwcześniejszych tekstów,
wyrażane, jak się wydaje, w sposób niezależny i, by tak rzec, równie spontanicz
ny. I wszystkie właściwie podstawowe składniki problemu początku filozofii
ujawnione zostały już w latach 90-tych, przed „rozejściem się” Fichtego
z Schellingiem, choć niewątpliwie sam problem później również jest aktualny.

„Początek” kojarzy się nam m.in. z czasem i dziejami, w tym przede
wszystkim, w kontekście rozważanego tu pytania, z dziejami filozofii. Nie jest to
skojarzenie od rzeczy, zwłaszcza na gruncie tej filozofii, tego jej okresu i nurtu,
w którym mieści się myśl Fichtego i Scheiiinga, a w którym z całą mocą
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dochodzi do głosu świadomość dziejowości, w tym właśnie dziejowości myś
lenia. Szczególnie ta ostatnia - świadomość dziejowości myślenia filozoficznego
- jest tu rozwinięta i bodaj po raz pierwszy w dziejach filozofii wyraża się
w sposób tak całościowy i natarczywy.
Stąd dzieje - od różnych stron widziane - stają się oddzielnym przedmiotem
refleksji. Ale ponadto świadomość ta kształtuje i wymusza na myślicielach
widzenie własnej filozofii w relacji do całości filozofii, filozofii „w ogóle” .
Widzenie to owocuje m.in. rozwojem refleksji historycznofilozoficznej (podjętej
przez Schellinga, a przez Hegla doprowadzonej do pewnej skrajności), ale nie
tylko rozwojem jakichś nowych przedmiotowych obszarów refleksji. Świado
mość ta rzutuje też - co wydaje się charakterystyczne zwłaszcza dla omawianych
myślicieli - na sam kształt refleksji filozoficznej, staje się konstytutywnym
elementem samej filozoficzności, jej strony „podmiotowej” .
Teoria wiedzy Fichtego - zwłaszcza jej „część teoretyczna”, bo w tej na
największą skalę dokonuje się autoproblem atyzacja myślenia i „wiedzenia”
- je s t ciągłym poświadczaniem koniecznej sukcesywności refleksji, manifestacją
własnego stawania się, a przez to zarazem i nieuchronnych ograniczeń. D la
Schellinga również ograniczoność refleksyjnych zdobyczy poznania jest czymś
ewidentnym, choć nie prezentuje jej on w sposób tak namacalny i uporczywy
jak Fichte.
„Dzieje” są tylko jedną z form myśli o Całości, myśli, z którą boryka się
filozofia przełomu wieku XVIII i XIX. „Całość” , „totalność” , „system” to
określenia odsyłające m.in. do ujęcia filozofii jako systemu czy wręcz nauki, ale
także - co w przypadku Schellinga należałoby wymienić raczej na pierwszym
miejscu - do totalności jako wszechstronnie pojmowanej pełni, doskonałości
i harmonii, bynajmniej nie czysto pojęciowej, lecz i praktyczno-moralnej,
estetycznej, społecznej.
W raz z myśleniem o całości w tych różnych aspektach podejmuje się namysł
nad ewentualnymi granicami tejże całości, w tym więc jej najpierwotniejszymi
warunkami, jej „początkiem ” i „końcem ” czy celem. Stąd też - myśląc o tych
filozofiach w całości i jako całościach - w pytaniu o początek filozofii splata się
pytanie o początek w sensie warunku i podstawy z pytaniem o początek dziejów
w ogóle. „Początek” m a tu sens bliski temu, jaki mamy czasem na myśli mówiąc
o dp%rj: początku w sensie podstawowej zasady, tego, co włada czy rządzi
wszystkim innym, tu - zwłaszcza refleksją filozoficzną.
Jakiego rodzaju jest to zasada - czy logiczna, czy m oralna może, czy czysto
formalna, czy też ontologiczna - tego właśnie nie rozstrzyga się w tym
poszukiwaniu początku. O to m.in. pyta się tutaj, poszukując - by użyć
określenia drogiego Schellingowi, a później Heideggerowi - tego, co pierwotne
czy źródłowe (das Ursprüngliche).
Zarówno dlą nich, jak i dla nas, przypatrujących się ich myśleniu, oczywiste
jest, że filozofii nie m ożna uchwycić, a tym bardziej zrealizować, „zrobić” ,
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poprzestając na jakichś pojedynczych, wyrwanych z odniesień do całości,
w której myśfe się dzieje, twierdzeniach czy enuncjacjach na temat tego, czym
ona jest lub być powinna. Innymi słowy, dopiero filozofia in extenso może dać
jej samookreśienie.
A mimo to, mimo tę świadomość, podejmuje się przecież pytanie o filozofię,
w tym m.in. o jej początek - pomimo tego, że „skądinąd” sam bieg i rozwój
myśli jest właśnie mozolnym poszukiwaniem tego, co pierwsze i pierwotne.
W pytaniu tym jest już właściwie zawarta pewna odpowiedź, ale nie w pełni
zadowalająca, odpowiedź, by tak rzec, idealna, tzn. ujmująca „początek” jako
idealny horyzont odniesienia dla faktycznej, uwikłanej w dzieje i różne ograni
czenia, bieżącej refleksji filozoficznej. Myśląc o początku jako - umykającym
- punkcie wyjścia i zarazem celu dążenia refleksji umieszcza się tę bieżącą
refleksję z konieczności poza, przynajmniej częściowo poza, czy po początku.
Początek zaś miałby być tym „miejscem” , w' którym nie byłoby wszystkich
dotyczących refleksji ograniczeń, miałby więc być nade wszystko Jednością,
znajdować się ponad rozdziałem na to, co dziejowe (czasowe) i to, co czysto
abstrakcyjne (formalne).
To Jedno, będące idealnym horyzontem myślenia - nawet nie tyle jedną z idei
regulatywnych, co raczej Ideałem - jest z drugiej strony przedmiotem jak
najbardziej realnego dążenia filozofii Fichtego i Schellinga. „Pełny początek” ,
równoznaczny właściwie z przebyciem przez filozofię całej jej możliwej i konie
cznej dziedziny, nie tylko nie jest „jeszcze” zrealizowany, ale też, co ważniejsze,
istnieją wątpliwości co do możliwości jego osiągnięcia - zwłaszcza na czysto
teoretycznej drodze. Tak więc, pomimo świadomości idealnego charakteru tak
widzianego Początku, ta jedność i pełnia, którą on uosabia, jest niemożliwa do
wyrugowania z obszaru dążeń filozofa.
Zarazem jednak to bardziej „zewnętrzne” podejmowanie kwestii początku,
tzn. namysł nad nim i napomykanie o nim jakby „obok” systematycznie
rozwijanej całości myśli, która dopiero stopniowo miałaby do niego doprow a
dzić, pełni w tej filozofii rolę dodatkowego nośnika krytyczności. Albowiem
w warstwie systemotwórczej jej własna problematyczność jest niejako mimo
woli odsuwana na dalszy plan, „mimo woli”, tzn. m ocą samego dyskursu
pojęciowego, który niesie w sobie dogmatyczną pretensję do rozstrzygania
i rozwiązywania. Pytanie o początek zaś to przypominanie filozofii jej własnego
źródła, a przez to zarazem i własnej problematyczności. Jeśli bowiem nawet
uzna się, że początkiem filozofii jest jedność, to - przy najskromniejszej nawet
dozie autorefleksji - musi się dodać, że zarazem równie koniecznym jej
warunkiem jest właśnie odejście czy oddalenie od tej jedności, co w sumie daje
wprawdzie schematyczny obraz ekstremów, pomiędzy którymi znajduje się
filozofia, ale nie daje podstaw do przekonania, że może ona w tej sytuacji zrobić
coś sensownego, tzn. być czymś więcej niż samym tym „pomiędzy” , samą tą
sytuacją.
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Pytanie to przypom ina też o tym, jak głęboka jest iluzja refleksji, która
- wciąż wikłając się w nowe problemy i napotykając kolejne ograniczenia
- wciąż na nowo łudzi się, iż rzeczywiście rozwiązała czy wręcz zniosła
problemy, z którymi się borykała. Innymi słowy, uprzytamnia ono, iż ich
rzeczywiste rozwiązanie nie jest możliwe na gruncie samej, wąsko pojmowanej
aktywności pojęciowej i dyskursu, gdyż bynajmniej nie jest powiedziane, że
tylko z niego one się biorą. Co więcej - wiele z tych problemów jest własnym
wytworem refleksji, który jednak w jej ram ach nie może zostać przezwyciężony,
gdyż ona sama potrafi właśnie je produkować, w nieskończoność dzielić
i odróżniać, ale nic ponadto.
*
*

*

Idealnie wyobrażony początek miałby być czymś ponad podziałami, m.in.
wspomnianym rozdziałem dziejowości i niedziejowości (abstrakcyjności), jak
również czymś ponad podziałem na porządek subiektywno-empiryczny z jednej,
a obiektywno-transcendentalny („ogólnie obowiązujący”) z drugiej strony. Ta
jednak „powinność” - iż miałby być czymś takim - nie jest w stanie wymóc na
refleksji filozoficznej tego, aby wyzbyła się ona swej własnej, odróżniającej
t
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pokazać w dalszym ciągu tych rozważań, w refleksji nad początkiem z koniecz
ności mówi się o nim zawsze wychodząc od jakiegoś ograniczonego, częś
ciowego punktu widzenia, aie zarazem w mówieniu tym dochodzi do głosu
„druga strona” , stanowiąca hipotetyczne (bo refleksyjne) dopełnienie tego
częściowego punktu widzenia.
Gwoli porządku należy tu przypomnieć jeden, bardzo popularny w owym
czasie, topos myślowy, który - jak się zdaje - wykracza właśnie poza ten
nieuchronnie dzielący sposób odnoszenia się do początku. Chodzi o bujnie
rozkwitające wówczas wizje starożytnej Grecji, w których występuje ona jako
„pełnia początku” , jako i reaine, i iaeaine zjednoczenie tego wszystkiego, co
„my” musimy dzielić i rozważać z osobna. Jeśli jednak nawet to widzenie
początku naprawdę pozwala wznieść się ponad refleksyjne ograniczenia to
jest to możliwe głównie dzięki temu, że są to wizje na poły mityczne, które
funkcję swą, nośnika jedności, pełnią właśnie m.in. dzięki swemu niedookreśleniu. Nieokreśloność zaś - choć filozofia ta nieraz ociera się o nią, a często
też uznaje potrzebę zadowolenia się nią - nie może jednak jako taka być jej
celem, a przeto w rozważaniu początku nie satysfakcjonuje jej ta idealna wizja
Grecji.
Schelling na różne sposoby będzie przedstawiał „wyjście” człowieka z owego
idealnego (i realnego) świata jedności, próbując łączyć refleksyjność z elemen
tem mitologicznym i estetycznym. W wizjach tych powraca doświadczenie
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„rozstępu” istniejącego między ludzką skończonością, na gruncie której po
wstaje filozofia, a ową pierwotną jednością absolutną, do restytucji (czy
rekonstrukcji) której skądinąd filozofia zmierza. Relację tę chętnie charak
teryzuje on mówiąc o odpadnięciu człowieka od absolutu, przeciwstawiając
takie jej widzenie m.in. pojmowaniu jej na modłę religii ludowej, gdzie stosunek
ten określony jest w pierwszym rzędzie jako stworzenie. Myśl o odpadnięciu od
absolutu różni się, jak sądzę, od widzenia skończoności jako specjalnie
stworzonej przede wszystkim tym, iż w tej pierwszej zdecydowanie więcej jest
miejsca na „tajemnicę” , na coś niewiadomego i niepojmowalnego, z czym duch
ludzki właśnie jako takim - niepojętym - obcuje, nie dążąc za wszelką cenę do
„raqonalizacji” w sensie jakiegoś łagodzenia i tuszowania napięć rodzących się
w dziedzinie tej relacji.
Zaznaczanie tego, że u podłoża naszej skończoności i naszego filozofowania
leży coś z owego innego porządku, którym nie władamy, zwiększa dystans do
własnej filozoficznej aktywności i oddala dogmatyczne pretensje do wszech
wiedzy i całkowitej samowystarczalności myślenia.
Rzecz jasna, z drugiej strony za konieczny warunek filozofii uznaje Scheliing
jedność człowieka, a dokładniej, duszy ludzkiej z absolutem, tak iż nawet ta
najogólniejsza figura relacji człowiek - absolut musi się refleksyjnie rozpadać na
dwa, przeciwne jak się zdaje, założenia. Toteż Scheliing nie waha się powiedzieć,
że Mnrzeciwieństwo
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przeciwieństwem filozofii, o zniesienie którego w niej chodzi1, a z drugiej strony,
że identyczność tych dwóch momentów jest jej niezbędnym warunkiem 2.
Dokładniejsze rozważanie zasadniczej relacji, o której była tu uiowa, po
prowadziłoby nas za daleko. Najistotniejsza jest tu dla nas ta ogólna struktura
- jedności i „odpadnięcia” - która będzie powracała również na innych
płaszczyznach mówienia o początku, już bardziej „konkretnych” .
*
*

*

Pytanie o początek filozofii, stawiane na gruncie świadomości i problemu
relacji własnej filozoficznej aktywności i jej wytworów do filozofii w ogóle,
przybiera m.in. kształt pytania o indywidualny, subiektywny i empiryczny jej
początek. W płaszczyźnie tej jawi się on przede wszystkim jako pewien akt. Ten
pierwotny akt filozoficzny czy też niezbędny do filozofowania to głównie
1 Propädeutik der Philosophie, w: Schellings Werke, hrsg. v. M. Schröter, 2. Ergbd., München
1956, s. 22-23.
2 Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in das Studium dieser Wissenschaft, w:
Frühschriften, hrsg. v. H. Seidel u. L. Kleine, Berlin 1971,1 .1, s. 216. Zob tez: Vorlesungen über die
Methode des akademischen Studiums, w: Schellings Werke, hrsg. v. O. Weiss, Leipzig 1907, s. 545.
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abstrahowanie. A zatem akt dokonywany „wbrew” , a przynajmniej w od
niesieniu do czegoś innego. Czegoś, co jest poniekąd „naturalne” . W kontekście
tym bardzo ważną rolę odgrywa tzw. „pospolity rozsądek” czy „naturalna
świadomość” .
Ta „zwyczajność” jest jednym z punktów, od których odbija się refleksja
Filozoficzna. „Pospolity rozsądek” należy do planu tego, co „dane” , tego, co
faktyczne, tego, co jest i jako takie jest z jednej strony nieprzekraczalne,
a z drugiej, dom aga się - w przeświadczeniu filozofa - wyjaśnień, i to bardzo
domaga się. Skądinąd w rozsądku tym skłonni są filozofowie (Fichte zwłaszcza)
odnajdywać właściwości najróżniejsze, nieraz wręcz sprzeczne, modelując sobie
jego postać m.in. w zależności od tego, czym akurat m a się różnić od niego
filozofia, tzn. chcąc wydobyć - również wykreować - różne specyficzne dla niej
właściwości. Zostawiając jednak na boku rodzące się w tym punkcie problemy,
należy podkreślić to, że „pospolitość” jest tu ważna przede wszystkim jako
pewna faktyczność, pewien stan czy też poziom, na którym nie znajduje się
filozofia. W jego obrębie są zaś zarówno takie momenty, które trzeba „tylko”
wyjaśnić, jak i takie, które należy przekroczyć (m.in. zanurzenie w świecie
zmysłowym, rozproszenie świadomości indywidualnej w wielości - to ostatnie
szczególnie u Fichtego).
Faktyczność taka jest czymś niepierwotnym, jest równoznaczna z „byciem po
początku” , z tym, że jednostka w ogóle, także filozofujący podmiot, znajduje się
już zawsze w pewnej określonej sytuacji i jest wrzucona w odnoszenie się do Abstrahowanie jawi się jako czynność, którą może podejmować każdy,
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wskazówkami, jakie Fichte daje czytelnikowi (przede wszystkim słuchaczowi,
gdyż żywą i mówioną formę wykładu uznaje on za zasadniczą), prowadząc go
za rękę ku coraz wyższym zasadom. Prócz retorycznych i moralno-pedagogicznych zabiegów i słów zachęty chodzi tu głównie o logiczno-krytyczne po
stępowanie, w którym bierze się w nawias kolejne postaci „faktycznej”
świadomości. Postaci te są nieraz reprezentowane przez różne „naturalne”
przeświadczenia i stany ducha. Przeświadczenia takie są często u obydwu
filozofów punktem zaczepienia dla refleksji (a przynajmniej dla wykładu), choć
u Schellinga nie m a miejsca na tak dokładne i stopniowe - jak u Fichtego
- prowadzenie czytelnika. Wiąże się to z brakiem owej pedagogicznej stylistyki
(i nie tylko stylistyki), która u Fichtego stanowi nieraz wręcz podstawową
zawartość wykładu. Schelling nie kreuje też sobie odbiorcy, który miałby,
startując z jakiegoś „zerowego” poziomu, dochodzić tylko wraz z refleksją
autora do coraz wyższych zasad. Bo też i inne miejsce zajmuje w jego filozofii
ów „pospolity rozsądek” . Nie jest on dla Schellinga tak ważnym punktem
odniesienia w wykładzie filozofii, i stanowisko filozoficzne czy spekulatywne nie
określa się, jak u Fichtego, poprzez wzajemne, dwustronne odniesienia „spekulatywności” i „naturalności” , a mówi raczej „samo za siebie” . Wprawdzie
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Fichte również nie zgodziłby się z tym, że pospolity rozsądek jest w ogóle i po
prostu początkiem filozofii, jest on dlań jednak niezbędnym elementem „sytua
cji filozoficznej” .
Odchodzenie od „naturalnego” stanu ducha oznacza zwracanie się ku sferze
bardziej wolnej, w obrębie której widoczne staje się to, co na tamtym poziomie
pozostaje z konieczności „za plecami” podm iotu, a właściwie daleko przed nim,
gdyż to, co w refleksji odsłania się jako czynność inteligencji, na poziomie
świadomości naturalnej jest przeciwstawione podmiotowi, należy do świata
przedmiotowego.
W obrębie świadomości empirycznej punkt wyjścia refleksji jest dla Fichtego
właściwie dowolny. I tak bowiem chodzi o pokazywanie „genetycznej oczywis
tości” tego, co poza refleksją narzuca się jako faktycznie będące i faktycznie
myślane. Chodzi o doprowadzenie tego, co faktyczne, do genezy i na pierwszym
planie jest sam ruch wyłaniania się refleksyjnych konieczności. Wyborem
empirycznego początku wykładu kierować mają tedy względy pragmatyczne,
tzn. lepiej jest na przykład startować od takich „faktów ” , które same wydają się
oczywiste (takim faktem jest na przykład zdanie A = A albo przeświadczenie
o istnieniu rzeczy poza nami).
Widać tu już, jak sądzę, istotne napięcie i dwuznaczność, w jaką wikła się
odniesienie filozoficzności do „naturalności” ; jeśli m owa jest, jak wyżej,
0 wychodzeniu od „w m iarę” oczywistych faktów, to wprawdzie należy
przyznać, iż istotnie może to ułatwić prowadzenie wykładu (i nadawać mu
zarazem pewne uprawomocnienie), ale przecież z drugiej strony tym trudniejsze
staje się zrozumienie tego, co właściwie m a nas skłonić do odejścia od owej
naturalności i poszukiwania czegoś innego. Zwłaszcza, że - co okazuje Teoria
Wiedzy w swym dalszym przebiegu - naturalność owa jest również później
granicą, do której musi dojść myślenie, tzn. nie jest możliwe „poniechanie” tej
naturalności, bo byłoby to równoznaczne ze zniesieniem samej, indywidualnej
1 faktycznej, świadomości.
Tak więc, z jednej strony, istnieją pewne „m etody” dochodzenia do filozofii
i jakkolwiek nie są one wystarczającym warunkiem zaistnienia dla kogoś
filozofii, to są one bardzo ważne, zwłaszcza jeśli filozofia m a być nauką - a dla
Fichtego m a być teorią wszelkiego wiedzenia, teorią najwyższą i powszechnie
ważną. Natom iast ową drugą, brakującą tu stroną jest wolność. Z całą mocą
podkreśla Fichte to, że początkiem filozofowania jest akt wolności - w czym
głośno wtóruje mu Schelling. Akt wolności w sensie czegoś całkowicie nieuwarunkowanego, a więc czegoś, co żadnego początku nie m a i mieć nie może, jako
„zaczynania napraw dę” , zaczynania od niczego, by rzec po kantowsku,
„zaczynania całkiem nowego szeregu” .
Tak widziany akt filozoficzny jest właściwie czymś niepojmowalnym, gdyż
aktu i czynności jako takiej nie m ożna w ogóle ująć, zwłaszcza najpierwotniej
szego, najbardziej czystego aktu wolności.
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Refleksja filozoficzna - jeśli utożsamić by ją z tą pierwotnością - byłaby tedy
w tym ujęciu czymś wiecznie pierwszym i zarazem ostatnim w szeregu
wyjaśniania, tzn. zawsze czymś wyjaśniającym, a nie wyjaśnianym, albo
przynajmniej jednym i drugim zarazem, a nigdy tylko przedmiotem, i o tyle
w ujęciu przedmiotowym czymś zawsze z konieczności niepełnym. Skądinąd zaś
właśnie ujęcie tego pierwotnego aktu jest celem Teorii Wiedzy, celem, do
realizacji którego wciąż prze ona na nowo, wciąż też pokazując, jak musi się to
nie udawać.
Ów pierwotny akt filozoficzny miałby więc sam być każdorazowo
„zaczynaniem od początku” . Ale zaczynanie od początku ma też z reguły
swój dalszy ciąg, tutaj - w dyskursie pojęciowym. Pierwotność schodzi na
plan dalszy, akt wikła się, czy chce czy nie chce, w jakąś, choćby tylko
pojęciową i refleksyjną, faktyczność, w coś, do czego znowu trzeba się
odnosić.
Jako dążenie do takiej pierwotności filozofia daje świadectwo swemu um iło
waniu wolności, a zarazem uwikłaniu w faktyczność - i samego świata, w tym
jej indywidualno-praktycznych i dziejowych uwarunkowań, i wiecznie niedo
skonałego poznawania. „Zaczynając od początku” chce się .zacząć naprawdę,
ale zarazem abstrahuje się „od czegoś” , zamyka oczy na świadomość własnej
dziejowości i ograniczeń, w tym m.in. właśnie na to, że refleksja znajduje się
niewątpliwie „po początku” .
Skoro wszelki empiryczny początek jest uwarunkowany i przygodny, to
nie wystarczające są też wszelkie wstępy i propedeutyki filozofii, a nawet
całe dzieje myślenia filozoficznego, gdyby „posiąść je na własność” . Nie
zbędny jest - choć i to nie wydaje się warunkiem wystarczającym - in
dywidualny akt, w którym jednostka wznosi się jakby na poziom tego,
co pierwotne.
Tak więc prawdziwy wstęp („wprowadzenie”) czy innego rodzaju uporząd
kowane rozpoczęcie filozofii jest właściwie czymś niemożliwym - o ile miałoby
ono być czymś powszechnie ważnym, mieć m oc wiążącą dla każdego podm iotu.
Niemożliwym także w tym sensie, że taki początek nie może być czymś
znajdującym się „przed” filozofią i w ogóle poza nią, nie być nią samą. M ożna
tedy powiedzieć - co skłonni byli nieraz ci myśliciele przyznawać - że nie m a
żadnej innej propedeutyki filozofii oprócz filozofii samej. Ale trzeba zaraz
dodać, iż, po pierwsze, nie oznacza to, że nie m a żadnych innych (czy to
indywidualnych, czy to historycznych) warunków zaistnienia filozoficznej
postawy, lecz przede wszystkim to, że w mówieniu o tych warunkach i tej
postawie musi się już sięgać po refleksję i po filozofię samą. Po drugie zaś należy
dodać i tę wątpliwość: wcale nie jest powiedziane, że „sam a filozofia” z kolei
(gruntowne nawet zapoznanie się z jej historią) wystarcza do uprawiania, a więc
rozwijania filozofii. Niezbędne wydaje się jeszcze co najmniej elementarne
zainteresowanie tą właśnie form ą aktywności duchowej - Schelling określiłby
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potrzebną tu zdolność jako specyficzy talent, Fichte zaś skłaniałby się tu
zapewne bardziej ku naukowemu zainteresowanu prawdą.
*
*

*

Gdybyśmy oddzielili (choćby sztucznie) ów pierwotny, czysty akt wolności,
„brzemienny” filozofią, od jego refleksyjnych efektów, które, jak się zdaje,
przeczą tej swojej genezie, traktując te ostatnie jako coś bardziej przygodnego,
to i tak - a może zwłaszcza wówczas - zostaniemy postawieni przed tą samą
dwuznacznością. Albowiem wolność, którą zrazu zakłada się tu bez dalszych
pytań i zastrzeżeń, w rozwoju samej Teorii Wiedzy okazuje się czymś częściowo
pozornym, tzn. pokazuje ona, że człowiek może tylko bez końca dążyć do
wolności, że zatem i filozofia jest tylko antycypacją samej siebie (jako dzieła
wolności), tylko dążeniem do filozofii.
Filozofia Fichtego to stałe ujawnianie przeciwieństw, w jakich pogrążona jest
refleksja, a więc potwierdzanie wciąż na nowo powiązania filozofii (czy raczej
„filozoficznej potencji”) ze skończonością ludzką, ale zarazem świadectwo
niepowstrzymanych pretensji teoretycznych, a przeto i ponowne zapominanie
się w refleksji. U Schellinga poziom i „ton ” refleksji jest pod tym względem
bardziej stały, bez tak ekstremalnych wahań, i nie poświęca on tyle co Fichte
uwagi samemu pokazywaniu różnorodnych ograniczeń. Dla obydwu jednakże
niewątpliwie jest to, iż filozofia, pozostając w silnych związkach z ludzką
skończonością i dążąc do przekraczania ograniczeń, sama należy (po części
przynajmniej) do tego właśnie świata. A dążąc do ich ujawniania i prze
kraczania —czyli do swego spełnienia - dąży zarazem z konieczności do tego,
aby siebie samą uczynić zbędną.
D la obydwu myślicieli sama „pierwotność” czy „źródłowość” jest pewną
autonomiczną wartością, acz na różne sposoby próbują do niej docierać.
Pierwotność jest tu przeciwstawiona temu wszystkiemu, co wtórne i cząst
kowe, zamknięte we własnym wąskim horyzoncie i wyzute z odniesień do
Całości.
Fichte pozostaje przy tym wierny swej idee Jixe - jawności i oczywistości
- gdy u Schellinga bardziej obecny jest pierwiastek koniecznej nieoczywistości,
określającej samą relację jednostki i w ogóle tego, co ograniczone, do tego, co
pierwotne. Choć nie oznacza to dlań wcale zaniechania dążenia do rozumienia
oraz dyskursywnego ujmowania tego, co najwyższe, to więcej jest tu niż
u Fichtego zainteresowania i poszanowania dla niepojęciowych odniesień do
tego, co źródłowe. Wśród nich bardzo ważne miejsce zajmuje sztuka, a estetycz
ny pierwiastek twórczości odgrywa też dużą rolę w ramach aktywności
filozoficznej, podczas gdy u Fichtego wolność występuje w planie zdominowa
nym moralnie. Podkreślanie znaczenia elementu estetycznej wolności tworzenia
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jest m.in. próbą znalezienia się filozofa w sytuacji „wrzucenia w niepierwotność” , w „bycie po początku” . Ta szersza perspektywa pojmowania wolności
- w tym wolności filozofii - uprawomacniać m a możliwość zawsze „świeże
go” namysłu filozoficznego, własnego i źródłowego niezależnie od tego, jak
daleko posunięte są dzieje myślenia i jak daleko od nas znajduje się ich
hipotetyczny początek. Podobną zresztą rolę odgrywa, fichteański „teoretycz
ny akces do praktyczności” , choć przeciwny jest tu znak, jaki stawia się przed
teoretycznością wskutek odesłania do praktyczności: uprawom ocniona zo
staje ona jako nieskończone dążenie do wydobycia się ze stanu nie-jedności,
a więc właściwie nie w swej warstwie pozytywnej, lecz raczej w swej
negatywności, tzn. jako coś ograniczonego, co musi być dopełniane przez
praktyczność (jak również wspomnianą wcześniej „naturalną świadomość”),
ale pełnią jest tylko idealnie i docelowo, nigdy zaś faktycznie. (Zarazem jest
to uprawomocnienie jej krytycznego i polemicznego statusu.)
Przy tych i innych różnicach w koncepcjach obu filozofów, m ożna je tedy
widzieć jako próby wyjścia naprzeciw tym samym problemom. Podobnie rysuje
się tu zwłaszcza sama struktura „filozoficznej sytuacji” .
U obydwu też odnajdziemy przypuszczenie (trudno bowiem te uwagi
dotyczące początku filozofii nazwać twierdzeniami), przypuszczenie związane
z ujęciem początku filozofii jako aktu wolności, iż rozpoczęcie filozofowania
nie tyle było (i bywa) wywołane uświadomieniem sobie przez człowieka
i przeżyciem pewnych problemów, co raczej samo problemy te dopiero
stworzyło. Taki początek - tożsamy z zadaniem po raz pierwszy pewnych
pytań - stworzyłby nie tylko „teoretyczne” problemy, ale też poróżnił
jednostkę z sobą samą, wybił z pierwotnej harmonii i jedności. Jedność ta
przeto jest z konieczności - częściowo przynajmniej - „nienasza”, nasza
refleksja zaś jest istotnym ogniwem i wyrazem rozbicia, bycia w sprzecznoś
ciach.
I
nawet Fichte, który uparcie walczy o oczywistość, u źródeł filozofii
napotyka dziwną niejasność. A że nie może jej „puścić wolno” , to początek
filozofii jawi się mu na kształt grzechu pierworodnego, jako pewne zaszłe
niegdyś, nieopatrznie może rozpoczęte działanie i coś ciążącego na jednostce
- poza którą znajduje się ów początek, ale która zarazem znowu działanie to
podejmuje: „Gdyby ludzkość nie była nigdy skosztowała z tego zakazanego
drzewa, mogłaby się obyć bez całej tej filozofii [...] pierwszy człowiek, który
podniósł kwestię istnienia Boga, przekroczył granice, zachwiał najgłębiej
osadzonymi filarami ludzkości i wprawił ją w spór z sobą samą, który nie jest
jeszcze załagodzony, a który może zostać załagodzony jedynie na drodze
śmiałego postępowania aż do najwyższego punktu, z perspektywy którego
spekulatywny i praktyczny punkt widzenia jawią się jako zjednoczone. Filo
zofować zaczęliśmy z buty i zabiliśmy przez to naszą niewinność; spostrzegliś
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my naszą nagość i odtąd filozofujemy z konieczności, gwoli zbawienia sie
bie” 3.
T ak więc jest - w każdym razie w mniemaniu Fichtego, a w pewnym stopniu
również Schellinga - że tej drogi wolnego zadawania pytań nie m ożna jakoś
poniechać. Oznaczałoby to rezygnację z obu możliwości, pogrążenie się w sta
nie, który nie j e s t , ju ż ” naturalną harm onią ducha, i nie jest też stanem wiedzy.
Jeśli jednak widzi się filozoficzne myślenie jako konsekwencję grzechu, to
nasuwa się przypuszczenie, że to nie tyle my rezygnujemy tu z czegoś, co raczej
„zostaliśmy zrezygnowani” , i że w związku z tym te dwie możliwości to nie są
żadne możliwości, lecz czysta niemożliwość, gdyż człowiek znajduje się właśnie
nieuchronnie pośrodku.
Owe pierwsze pytania, na przykład o realność świata istniejącego dookoła,
0 podstawę jedności i w ogóle o jedność, nie są „niewinne” , lecz jedność tę
podważają. Czy to m ają za warunek konieczny zdystansowanie się do niej, czy
to niosą je ze sobą, a z drugiej strony - pogłębiają je.
Pytania filozoficzne rozszerzać m ogą bowiem zwątpienie i na inne sfery
aktywności ludzkiej, nie ograniczając bynajmniej swego wpływu do sfery
dyskursu. T aka jest zdaniem obydwu filozofów natura refleksji jako takiej
-o d w o d zi ona od jedności. I musi się tak dziać, o ile nie będzie jej towarzyszyło
zrozumienie tego, że już ona sama, sama oddzielna „teoretyczność” (która
kulminuje w „refieksyjności”) jest elementem sytuacji nie-jeaności, że musi ją
dopełniać rozwój i realizowanie się jednostki i w innych sferach (m.in. moralnej,
społecznej, estetycznej).
Sama refleksja (blosse Reflexion) jest - mówiąc wprost - czymś złym, czy to
bardziej w sensie m oralnym, czy to bardziej pragmatycznym. Wiedzie do
ograniczeń aktywności innego rodzaju, pochłania siły ducha, których prze
znaczeniem nie może być, jak powiada Schelling, „żmudna spekulacja” 4. M a
być ona w końcu środkiem, m a ułatwić człowiekowi bycie w przyrodzie
1 społeczności, a nie wprawiać go tylko bez końca w poróżnienie z samym sobą.
Jeśli „teoretyczna świadomość” rozbudowuje tylko autoproblematyczność
człowieka, nie oferując nic w zamian, jeśli staje się ślepym zaułkiem ludzkiej
aktywności, to nie m ożna liczyć na tę samą teoretyczność jako siłę władną coś
z tym uczynić. Niezbędne wydają się tu cięcia praktyczne (te zaś m ożna
ujmować różnie, czy to w płaszczyźnie moralnej, czy to praktyczno-pedagogicznej i społecznej, czy też w perspektywie indywidualnej i egzystencjalnej).
Pierwsze pytania filozoficzne są początkiem tej refleksji, czy też są równoczes
ne z zaistnieniem tej formy ludzkiego „postępow ania” . M ogą być one wcześ
3 List do Jacobiego z 30 sierpnia 1795, w: J.G. Fichte, Briefe, hrsg. v. M. Buhr, Leipzig 1986, s.
184-185.
4 Philosophische Briefe über Dogm atismus und Kritizismus, w: Sämmtliche Werke, hrsg. v. K.F.A.
Schelling, Stuttgart u. Augsburg 1856, erste Abt., 1. Bd., s. 341.
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niejsze w tym sensie, że samo ich werbalne wystąpienie nie musi jeszcze
oznaczać subiektywnego rozwinięcia refleksyjności, ale dopiero do niego
prowadzić. I w tym właśnie sensie trafne wydaje się przyrównanie początku
refleksji filozoficznej do jakiegoś pierwotnego grzechu, jako czegoś, co samo
w sobie jest zrazu niewinne, tzn. niepozorne i nieznaczące, dopiero później zaś
jawi się jako - nieuchwytny - początek koniecznych działań (refleksji). W dru
gim zaś przypadku pytania te byłyby wyrazem istniejącej już wcześniej, czy
przynajmniej niezależnie od samego faktu zadawania pytań, refleksyjnej dyspozyqi. W tym drugim przypadku pytania te wydają się bardziej „autentycz
ne” , bo wywołane jakąś przedrefleksyjną, „rzeczywistą” problematycznością.
Jeśli pcha do nich sama rzeczywistość, to bardziej zrozumiałe wydaje się uparte
dążenie do szukania odpowiedzi, nawet jeśli ciągle nie znajduje się zadowalają
cych rozstrzygnięć. Ale jako takie owe pierwotne pytania są zarazem czymś
bardziej koniecznym niż w pierwszym przypadku, w którym są „rzucone”
w sposób wolny.
N a tę dwoistość nakłada się druga. Otóż z jednej strony, jak powiada
Schelling, pytania tego rodzaju zadaje tylko ten, „kto stracił poczucie, iż trzyma
w swym ręku rzeczywistość” 5, z drugiej zaś, jest wysoce wątpliwe, czy w ogóle
może mówić o realności, rozważać ją, ten, kto „nie czuje nic realnego w sobie
i poza sobą” , „dla kogo nawet własna egzystencja jest jedynie bezbarwną
myślą” 6. (Dwoistość ta jest bardziej jaskraw a u Schellinga głównie przez to 5 że
nie stara się on w takim stopniu jak Fichte okiełznać jej racjami moralnymi ani,
tym bardziej, religijnymi.)
Powraca tu sformułowany ogólnie na początku schemat dwóch najskrajniej
szych warunków filozofii: rozbicia, rozdarcia oraz jedności, harmonii. Wszelkie
odnajdywanie się w rzeczywistości bowiem - i własnego myślenia, i świata - m a
w sobie m om ent pozytywny, wiąże się z afirmowaniem jedności i identyfikacją
z nią, zdystansowanie się do niej natom iast - z czymś przeciwnym. W innej
nieco płaszczyźnie schemat ten wygląda zaś następująco. Z jednej strony
refleksja wywoływana jest pewnymi pozarefleksyjnymi koniecznościami, z dru
giej zaś - wypływać m a z wolności, czyli właśnie nie z rzeczywistych, namacal
nych konfliktów, lecz z takiego stanu ducha, w którym jednostka jest już ponad
przyrodnicze ograniczenia i wszelkiego rodzaju „niższe” konieczności. Filozo
fia pojawia się wówczas, jak powiada Hegel (za Arystotelesem), jako pewien
luksus, a więc aktywność, do której potrzeba wolnego czasu i głowy wolnej od
innych zatrudnień i tro sk 7. Inaczej jeszcze mówiąc, z jednej strony początek
filozofii jest aktem wolności, tzn. jakoś ukształtowanej już wolności i związanej
5 Ideen..., op. cit., s. 170.
6 Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre, w: Sämmtliche Werke, op.
cit., s. 353.
7 Vorlessungen über die Geschichte der Philosophie, w: W erke in zwanzig Bänden, Frankfurt a. M.
1971, s. 70.
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z tym samoistności człowieka, jego „upodmiotowieniem” , z drugiej zaś, początek
ten oznacza znalezienie się zaledwie na granicy wolności, zarysowanie się samej
możliwości dążenia do niej, przy czym sytuacji tej wcale nie musi towarzyszyć
przekonanie - zwłaszcza teoretyczne - iż dążenie to będzie skuteczne.
M ożna naturalnie powiedzieć, nie mijąjąc się z prawdą, że „po prostu”
filozofia m a do czynienia i z wielością, sprzecznościami, i z jednością, i że
filozoficzne przedsięwzięcie polega właśnie m.in. na jakim ś (specyficznym
u różnych filozofów, różnym też niewątpliwie u Fichtego i Schellinga) działaniu
w obrębie tych warunków. N a gruncie filozofii, o której tutaj mowa, działanie
takie należałoby w skrócie nazwać urzeczywistnianiem jedności.
Ale zarazem u tych dwóch myślicieli - w czym należy ich przeciwstawić
Heglowi - obok tego systematycznego nurtu urzeczywistniania jedności istnieją
„wychylenia” ku jednej tylko z tych dwóch stron wskazanych jako nieodłączne
czynniki filozofii. „Wychylenie” fichteańskie to popadanie w refleksyjną wie
lość, ciągłe poświadczanie nie-jedności refleksji, a z drugiej strony „p ro 
klamowanie” jedności (zwłaszcza jako powinności). U Schellinga „odchylenia”
te nie są może tak jaskrawe jak u Fichtego w ram ach pojedynczych tekstów,
jednak na ich przestrzeni nieustannie powracają, m.in. pod postacią myśli
o absolucie, który „ma dwa końce” : z jednej strony jest czymś należącym do
planu wieczności i jako taki daje konieczne, rozumowe podstawy filozofowaniu,
z drugiej zaś jako taki nie sięga właśnie do tego. co ograniczone, a więc nie
istnieje summa summarum jakieś jedno właściwe „przełożenie” tego, co absolut
ne, na filozofię jako dzieło indywidualności, gdyż jako taka zanurzona jest ona
w czasie, w konfliktach i ograniczeniach tego, co skończone. Odpowiednikiem
myśli o absolucie jako wszechogarniającej i absolutnie wystarczającej podstawie
filozofii jest d o św ia d c z e n ie tej ostateczn ej podstawy jako wolności, jako braku
podstaw. Wreszcie schelingiańska idea jakiejś filozofii par excellence, jako
nauki uniwersalnej, która nie miałaby już wcale być nauką w tym pojęciu, jakie
0 niej mieć możemy, lecz wyższą, najwyższą jednością filozofii, sztuki, mitologii,
życia społecznego i samych dziejów: idea ta, którą m ożna uznać za najskrajniej
szą postać myśli o jedności, znajduje przeciwieństwo w prostym odwróceniu
siebie samej, tzn. w powątpiewaniu o możliwości czegoś takiego.
Ich filozofia rozbija się momentam i o granicę, jaką jest doświadczenie
sprzeczności - nie jest ze sprzecznościami za pan brat, jak myślenie heglowskie.
Istnienie tej filozofii i jej uprawianie uwikłane jest w napięcie wobec „czegoś
innego”, czegoś, co w sposób bardziej zasadniczy niż stopniowe dzianie się
myśli rozwiązałoby sprzeczności, z jakimi boryka się ona. Czegoś, co pozwoliło
by pokonać też filozofię samą. Doświadczenie to, pokonywania filozofii
1 jednoczesnego jej realizowania, towarzyszy ich myśleniu, i to nie jako jakiś
uboczny jego produkt.
D roga do pełni filozofii nieuchronnie krzyżuje się tu po wielokroć z drogami
przekształcania rzeczywistości pozadyskursywnej, w tym m.in. doskonaleniem
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jednostki i społeczeństwa. To zaś dodatkow o - niezależnie od teoretycznych
problemów związanych z budowaniem pełnego systemu filozoficznego - pok a
zuje, jak bardzo problem atyczna jest ta pełnia, a więc zarazem i możliwość jej
„uzasadnionego zniesienia” . Problematyczne jest przez to zarazem samo jej
istnienie, tzn. jego sensowność, a więc nie tylko doprowadzenie jej do końca, ale
i samo trwanie w tej sytuacji. Inaczej mówiąc, nie zadowala ani jej istnienie, ani,
ewentualny, brak - skoro w ogóle zaistniała już ona jako pewne dążenie, w jakiś
sposób zaczęła się.
To doświadczenie problematyczności jest charakterystyczne dla filozofii,
która chce być krytyczna i dysponować pełnią samowiedzy. I to nie tylko
w tym sensie, że filozof subiektywnie chce być świadom swych ograniczeń
(na samej takiej świadomości zapewne tak bardzo mu nie zależy), ale przede
wszystkim w tym, że sam dyskurs filozoficzny m a również o tym doświadczeniu
przypominać.
Jeśli by ktoś zapytał, o problematyczność czego właściwie, bardziej konkret
nie, tu chodzi, to należałoby powiedzieć, że, po pierwsze, m a ona w tej filozofii
rozmaite konkretyzacje, a po drugie, że do istoty poczucia problematyczności
należy, jak się wydaje, to, że nie do końca wiadomo, jakie jest jej najgłębsze dno.
Niemożliwość jej jednoznacznego dookreślenia, tj. skupienia jej w jakimś
jednym jedynym punkcie świadomości i świata przedmiotowego jest konstvtutvwnvm
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„czegoś innego” . Najprędzej zaś problematyczność tę m ożna określić jako
autoproblematyczność. Filozofia poszukująca samowiedzy jest tu pewną uogól
nioną i syntetyczną form ą autorefleksji, formą, w której mieści się także
autoproblematyczność jednostki.

Justyna Nowotniak
Der Aufang der Philosophie und ihr Prinzip
(Fichte und Schelling)

Zusammenfassung
Im Schwerpunkt der Überlegungen liegt die Frage nach dem Anfang der Philosophie.
Den historischen Boden für das Problem bildet der philosophische Gedanke J.G. Fichtes
und F.W.J. Schellings. Die genannte Frage ist für die Verfasserin vom Interesse als eine
der Gestalten der Frage nach der Philosphie überhaupt, also als ein besonderer Fall der
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Selbstreflexion der Philosophie, in der ihre Fragwürdigkeit zur Sprache kommt. Auch
diese „besondere” Gestalt der Frage nach der Philosophie bekommt in Schriften der
genannten Denker verschiedene Formen. Es taucht aber in allen ein wesentlicher
Doppelcharakter der Grundvoraussetzung der Philosophie auf. Diese Voraussetzung,
die der Anfang der Philosophie im Sinne ihrer arche genannt werden kann, zerfallt
nämlich in zwei Voraussetzungen. Eine davon bildet die Einheit des menschlichen
Erkennens und des menschlichen Seins überhaupt mit dem absoluten, höchsten Erken
nen und Sein, die zweite - der Abfall des Menschen vom Absoluten. Anders ausgedrückt:
das tiefe Band zwischen dem menschlichen Wesen und der Unendlichkeit und zugleich
seine unübersteigbare Endlichkeit. In dem Text versucht die Verfasserin, auf den
notwendigen Wiederschein und die Notwendigkeit des Wiederkennens dieses philosop
hischen Selbstbewusstseins in den systematischen Ansätzen Fichtes und Schellings
hinzuweisen.

