A R C H IW U M H IS T O R II F IL O Z O F II I M Y Ś L I SPO ŁECZN EJ, T. 42, 1997, P L ISSN 0066-6874

Ryszard Panasiuk

„Przyjąłem Spinozę za wzór” ,
Schellinga próba zbudowania
metafizyki absolutu
Trudno je s t śm iertelnym i słow am i w yrazić naturę
tego, co samo w sobie i dla siebie je s t
wieczne, poniew aż ję z y k pochodzi z odbitych
obrazów i je s t stw orzony p rzez intelekt (V e rs ta n d ).

Schelling: B runo, czyli o boskiej i naturalnej
zasadzie rzeczy rozm owa.

Jeżeli w całej przebogatej tradycji filozoficznej Zachodu, wraz z właściwą jej
różnorodnością tematów i sposobów ich ujęcia pragnęlibyśmy odnaleźć jej
najbardziej swoisty rdzeń, problematykę, która w ciągu stuleci nie została
zawłaszczona przez nauki szczegółowe - to rdzeniem tym będzie niewątpliwie
spekulacja rozumowa, zmierzająca do odsłonięcia i opisania ostatecznej pod
stawy wszelkiego istnienia, wyrażająca nieustannie ponawiany przez rozum
ludzki wysiłek dotarcia do absolutu.
Owo greckie hen kaipan, jedno i wszystko, byt, który istnieje z konieczności,
miał stanowić granicę, ostateczny cel i rację filozoficznych poszukiwań. Ży
wotność tej problematyki i nieustannie ponawiane w dziejach myśli próby
uchwycenia natury owego bytu, mimo iż wikłały się w trudnościach, jako że aby
„ową oczywistość, która w idei absolutu i tylko w niej zawarta jest, opisać,
wszelki język ludzki jest za słaby...” 1, próby te świadczą o tym, że ważny był to
1
Por. F.W.J. Schelling, Philosophie und Religion Schellings Werke , ed M . Schröter, Hauptbd.
4, München 1958, s. 17.
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problem dla człowieka, który stawiał sobie pytanie o rację istnienia jego samego
i otaczającego go świata.

5 u ^ajywici., P I O f T O l O ^ A r t A 11^ 3C A«v1 /wA _
ich początków czasów Xenofanesa, Parmenidesa czy Plotyna, mógłby z łatwoś
cią stwierdzić, że dzisiejsi filozofowie w znacznej większości zniechęcili się
ostatecznie tropieniem tajemnicy bytu absolutnego, wysiłek swój skierowując
ku wykazywaniu bezzasadności pretensji rozumu ludzkiego do zgłębiania
ostatecznych tajemnic wszelkiego istnienia i ogłosili koniec tak rozumianej
filozofii. Tak to rozum dzisiejszych filozofów, wyciągając wnioski z historii
własnych niepowodzeń w sondowaniu zagadki podstaw egzystencji, mógł
najwyżej jako temat refleksji pozostawić sobie namysł nad sensem i funkcją
w życiu człowieka tego rodzaju spekulacji2.
W tej sytuacji próba przypomnienia ambitnie zamierzonego dążenia - co
chcemy tu krótko przedstawić - do uchwycenia rozumem i wyrażenia w słowach
tajemnicy absolutu wydać się może jedynie nie mającym żadnego znaczenia dla
współczesnosci zwróceniem się historyka ku dawno wygasłym pasjom jeszcze
jednego poszukiwacza ostatecznej prawdy. Mamy tu na myśli koncepcje
Schellinga rozwijane przezeń w latach 1801-1806, a więc stanowiące jedynie
epizod w jego burzliwym życiu filozofa.
Przy stale rosnącym w dość szerokich kręgach badaczy zainteresowaniu
poglądami tego myśliciela, owemu wspomnianemu epizodowi, trzeba to przy
znać - udziela się stosunkowo najmniej uwagi. Niektórzy wręcz sądzą, że
spośród licznych pomysłów Schellinga - któremu przypisuje się naszkicowanie
co najmniej pięciu różnych projektów systemowych - ten był stosunkowo
najmniej udany3. Nam wydaje się mimo to godny uwagi, zarówno jako
znaczący krok na drodze poszukiwań podejmowanych przez tego nie znającego
spokoju ducha, jakim był Schelling, jak też ze względu na miejsce tego pomysłu
w dziejach klasycznej filozofii niemieckiej. Idzie o to bowiem, że mamy tu do
czynienia ze stosunkowo późną próbą odnowienia Spinozjańskiego sposobu
filozofowania, jeśli zważymy, że tradycja oświeceniowa już od dłuższego czasu
kwestionowała metafizyczne koncepcje filozofów X V II w., w Niemczech zaś
Kant, jak się wydawało, ostatecznie przekreślił zasadność poszukiwań drogi
rozumu w dotarciu do absolutu. Tym bardziej należałoby docenić śmiałość
myśliciela idącego pod prąd wyraźnie zarysowującej się w myśli zachodniej
tendencji o charakterze antymetafizycznym.
Paradoks dziejów niemieckiej myśli pokantowskiej wyraża się w tym, że
filozofowie, którzy nie tylko przyszli po Kancie, ale zaczęli filozofować
O
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2 Por. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, s. 67 i nast.
3 Por. X . Tilliette, Schelling, Une philosophie en devenir, Paris 1970, vol. 1, s. 380; H. Plessner,
Das Identitätssystem, W : M . Frank, G. Kurz (red.), Materialien zu Schellings philosophischen
Anfängen, Frankfurt am M ain 1975, s. 426.
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w nawiązaniu do Kanta, rozwinęli ostatecznie racjonalistyczną postać dyskur
su, w którym podejmowali namysł nad naturą bytu bezwzględnego. D o
strzegamy to nie tylko w myśli Schellinga, ale przecież także u Hegia, jak też
u wieiu pomniejszych myślicieli epoki.
Osobliwością rozwoju duchowego Schellinga było - w szczególności jeśli
idzie o wczesną fazę kształtowania się jego poglądów - zdeklarowanie się po
stronie Fichtego, przy jednoczesnej, sięgającej jeszcze czasów studenckich
fascynacji myślą Spinozy4.
Jak wiadomo, Fichte zradykalizował Kaniowski program filozoficzny,
w tym sensie mianowicie, iż odrzuciwszy supozycję co do istnienia tajemniczej
„rzeczy w sobie” przyjął, że rzeczywistość zmysłowa stanowi jedynie wy
twarzany w aktach nieświadomych przez Ja transcendentalne korelat owego Ja.
Interpretowana w perspektywie ontologicznej koncepcja ta sugerowała radyka
lny subiektywizm i antysubstancjalizm. Jest też godne uwagi, że już w jednej ze
swoich młodzieńczych prac - idzie o dziełko z 1795 r. zatytułowane Vom Ich ais
Princip der Philosophie - nawiązującej przecież już w tytule do programu
Fichtego, dostrzegamy wyraźną tendencję, by Ja transcendentalne, będące
przecież w założeniu oczyszczonym z momentów przypadkowych podmiotem
ludzkim, przekształcić w rodzaj absolutu5. Młodzieńczy pomysł Schellinga
polegał na tym, by inspirując się transcendentalizmem zbudować system, który
byłby rodzajem pendant do Etyki Spinozy, gdzie zamiast absolutnej - rozciągłej
i myślącej - substancji wyniesiony byłby do rangi absolutu wspomniany
podmiot transcendentalny, czyli Ja.
W dalszych swoich zatrudnieniach Schelling zwrócił się ku filozofii przyrody
i w szeregu szybko powstałych dzieł rozwinął z rozmachem koncepcję bytu
naturalnego odpowiadającą antymechanistycznemu duchowi epoki, wizję przy
rody jako dynamicznej całości, stanowiącej jedność duchowo-materialną, wie
cznie kreatywną i nieustannie wyłaniającą w wyniku twórczych aktów różno
rakie upostaciowania naturalne, z człowiekiem włącznie6. Koncepcja ta wyraź
nie układa się w spójny system, porządkujący całość rzeczywistości według
jednolitej zasady, tłumaczy bowiem zarówno genezę świata widzialnego, jak też
kierunek jego rozwoju.
Przez swój radykalny antysubstancjalizm Schelling nawiązuje do Fichtego,
jednocześnie stopniowo zrywając z programem transcendentalizmu, jako że
całą rzeczywistość pozapodmiotową, będącą dla twórcy Wissenschaftslehre
4 Por. Schelling do Hegla, 4 lutego 1795, W : Materialien, s. 126-127.
s Por. Schelling, Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen
Wissen. Werke. Historisch-kritische Ausgabe, Stuttgart 1980, Bd. I, 2, s. 111: „D as Ich enthält alles

Seyn, alle Realität” .
6

Idzie o nast. prace: Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797); Von der Weltseele, eine

Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus* (1798); Erster Entwurf
eines Systems der Naturphilosophie (1799).
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jedynie korelatem Ja, uważa za obiektywnie istniejącą7. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że Schelling jednocześnie poszukiwał kompromisu z nauką
Fichtego, dowodząc, że oba stanowiska, to znaczy transcendentalizm i filozofia
przyrody, nie kłócą się ze sobą, lecz raczej dopełniają, są wzajem komplemen
tarne.
Rozwiązanie to widać rychło wydało się mu niezadowalające, skoro po
napisaniu dzieła, mającego właśnie uzgodnić Fichteańską drogę filozofowania,
drogę zaczynającą od podmiotu, z drogą, którą rozwijał w swoich pracach
dotyczących filozofii przyrody - idzie o System idealizmu transcendentalnego
(1800) - dokonuje nagłego zwrotu. Wyraża się to w radykalnym zerwaniu
z filozofią krytyczną, a więc postępowaniem zaczynającym od podmiotu
transcendentalnego i akcentowaniem gnoseologicznego punktu widzenia przy
konstrukcji systemu. Następuje radykalny zwrot ku ontologii, Spinoza zaś,
przedmiot wspomnianej młodzieńczej fascynacji, staje się teraz jedynym prze
wodnikiem, zarówno jeśli idzie o zasadniczą treść wywodów, jak też sposób
wyłożenia nowo wypracowanego stanowiska8.
Punktem wyjścia filozofowania będzie więc teraz dany podmiotowi filozofu
jącemu w intuicji intelektualnej (intellektuelle Anschauung) absolut jako jedyny
byt samoistny, istniejący z konieczności, byt tożsamy z sobą, pozaczasowy
(wieczny), nieskończony - a więc posiadający wszystkie te osobliwe charak
terystyki, które znamy z pism neoplatoników oraz ich średniowiecznych
i późniejszych naśladowców, gdy chcieli opisać werbalnie naturę bytu bez
względnego. Nie trzeba chyba dodawać, że jeśli idzie o próbę opisu obiektu
wyeksponowanego przezeń jako naczelny, a właściwie jako jedyny przedmiot
filozofowania, Scheiling nie może wnieść wiele nowego, zważywszy dogłębnie
wyeksploatowanie tematu przez jego licznych poprzedników.
Charakterystyka absolutu, jakkolwiek idąca za tradycją spinozjańską, ma
swoje zakorzenienie w koncepcjach bezpośrednio poprzedzających nowy ten
pomysł, zwany odtąd filozofią tożsamości. Idzie mianowicie o to, że pragnie on
włączyć do swej nowej konstrukcji - modyfikując ich postać - wątki obecne
dotąd jako oddzielne, komplementarnie odnoszące się jedynie do siebie jako
zasady organizujące zarówno filozofię transcendentalną, jak filozofię przyrody.
Uważa mianowicie, że oba te stanowiska dadzą się zjednoczyć poprzez
odnalezienie punktu, w którym różnica między nimi przestałaby istnieć (Indif
ferenzpunkt)9. Ten moment braku różnicy stanowiłby jednocześnie miejsce,
7

Por. G .W .F . Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.

Jenaer Schriften, Berlin 1972, s. 82 i nast.; W . Schmied-Kowarzik, „Von der wirklichen, von der
seyenden Natur” . Schellings Ringen um eine Naturphilosophie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1996, s. 97

i nast.
“ Por. Schelling, Darstellung meines Systems der Philosophie, w: Schellings Werke, München
1958, 3 Hauptbd, s. 9, 16.
9 Por. ibidem, s. 4.
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w którym zespoliłyby się w jedno właściwy transcendentalizmowi punkt
widzenia podmiotu oraz charakterystyczny dla filozofii przyrody punkt widze
nia przedmiotu. Zespolenie to staje się możliwe przez przyjęcie - jako kategorii
nadrzędnej - bytu absolutnego, jednoczącego w sobie właśnie moment subiek
tywny z obiektywnym, a więc rozum (świadomość, poznanie) z istnieniem.
W absolucie dokonuje się więc synteza wszystkich występujących dotąd
w filozofii jednostronnych ujęć wyrażających bądź stanowisko idealistyczne,
bądź realistyczne. Tak więc kategorie i pojęcia, które uprzednio przeciwstawiały
się sobie, tu - w filozofii tożsamości - zanikają, zlewają się w jedno, pochłonięte
przez byt, poza którym nie może być jakichś innych, odrębnych postaci
istnienia. Rozum absolutny, jako jedyny przedmiot filozofii, jest jeden, tożsamy
ze sobą, wykluczający wszelką różnorodność i zróżnicowanie.
W związku z przyjęciem radykalnie nowego, „absolutnego” stanowiska,
stanęły przed Schellingiem problemy i trudności nie tylko znane z dziejów
metafizyki absolutu, ale także problemy specyficzne, właściwe dla dotych
czasowego jego sposobu filozofowania.
W jednej z prac wykładających filozofię tożsamości natrafiamy na sfor
mułowanie powtarzające się nieustannie w różnych stylizacjach językowych we
wszystkich publikacjach dotyczących wspomnianej filozofii tożsamości: istnieje
„tylko Jedno, Bóg albo wszechświat (das Alt) i nic poza tym” 10. Jeżeli tak,
powstaje natychmiast pytanie o status bytów skończonych, to znaczy cały
obszar rzeczywistości widzialnej. Skoro bowiem jedynym rzeczywiście ist
niejącym bytem jest absolut, Rozum, czyli Bóg - istnienie obok niego bytów
skończonych jest wykluczone ex definitione. Z drugiej strony jednak myśliciele
uprawiający ten rodzaj spekulacji nie są skłonni przyjąć za swoją wersji
radykalnej, w której świat rzeczy skończonych jest jedynie wytworem złudzenia
zmysłów.
Schelling, podobnie jak będący dlań wzorcem także w tym względzie
Spinoza, rozważa problem statusu rzeczy skończonych11. Zdaje on sobie przy
tym sprawę, że nie może być przejścia, w wypadku konstrukcji systemu zaś,
wynikania prowadzącego od bytu nieskończonego do świata skończonych,
istniejących w przestrzeni i czasie przedmiotów12. Nie może więc przyjąć
poglądu znanego z dziejów myślenia religijnego pod mianem kreacjonizmu. Nie
10 Schelling, Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie. Schellings Werke, op. cit.
Hauptbd 4, s. 82 (§ 43); por. też np. System der gesammten Philosophie, ibidem, 2 Ergänzungsbd,
s. 105-111.
11 Por. B. Spinoza, Etyka, tłum. I. Myślicki, Warszwa 1954, s. 26, 37-40. Zdaniem K ołak ow 
skiego „idea substancji nieskończonej i niepodzielnej, różnej od nieskończonego zbiorowiska
rzeczy” jest jedną „ z licznych zagadek spinozyzmu” i „pozostaje ciągle oporna na wysiłek
interpretacyjny” ( Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy,
Warszawa 1958, s. 196). Uwagę tę można również odnieść do filozofii tożsamości Schellinga.
12 Por. Darstellungen... Schellings Werke, Monachium 1962, 1 Ergänzungsbd, s. 393.
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mamy tu więc idei kreacjonistycznej, ani w wersji woluntarystycznej, ani też
w wersji emanatystycznej (deterministycznej). Jeżeli więc jakoś istnieją byty
skończone, ich egzystencja, podobnie jak absolutu, musi być odwieczna13. Jaki
jednak mógłby być ich status ontologiczny? Na pewno nie mają charakteru
samoistnego, bytują jakby wtórnie wobec absolutu, to znaczy: o ile istnieją
w sensie pozytywnym, o tyle uczestniczą w absolucie, są jego przejawem
w „świecie odbitym” , w porządku zjawiskowym, o ile zaś są ograniczone,
zawierają w sobie moment negacji, są niebytem14. Ontologicznie więc świat
rozpada się na dwa porządki: porządek esencjalny, czyli rzeczywistą egzystencję
bytu absolutnego, oraz porządek zjawiskowy, odbity, o niejasnym statusie
ontologicznym, charakteryzujący się wielością zróżnicowanych jakościowo
przedmiotów skończonych15.
Chwiejny charakter tej konstrukcji wyraża się w tym, iż wywód mający
w istocie charakter ontologiczny przechodzi niepostrzeżenie na płaszczyznę
gnoseologiczną; istnienie bytów skończonych rozważane jest zawsze w relacji do
podmiotu poznającego. Należy w związku z tym postawić pytanie, czy przyjęcie
stanowiska, że określona postać aktu poznania wyznacza postać świata,
stanowiącego tu korelat tego aktu, a więc prowadzi do relatywizacji ontologicznej porządku skończoności nie tylko wobec absolutu, ale także wobec podmiotu
poznającego? Nie można wykluczyć możliwości takiego ujęcia, wydaje się
jednak, że nie było to intencją Schellinga, przede wszystkim dlatego, że
w koncepcji tej rola podmiotu nie tylko nie jest (w przeciwieństwie do filozofii
transcendentalnej) szczególnie zaakcentowana, ale wręcz przeciwnie, cały tok
konstrukcji systemu odbywa się jakby pod nieobecność podmiotu skończonego,
z wyeksponowaniem podmiotu nieskończonego jako jedynej realności, jego zaś
akt poznawczy skierowany jest na siebie samego16.
Jeżeli jednakże podjęlibyśmy kwestię odnoszącą się na gruncie systemu
tożsamości do aktu poznawczego podmiotu skończonego, to możliwe jest takie
ujęcie problemu, że mimo iż postać rzeczywistości, która jawi się nam w akcie
poznawczym, zależy od charakteru tego aktu, nie jest jednakże - jeśli idzie o jej
status ontologiczny - zredukowana wyłącznie do treści przedstawień podmiotu.
Idzie bowiem o to, że o ile w doświadczeniu potocznym i refleksji świat tego
doświadczenia pod postacią wielości rzeczy skończonych ukazuje się jako
ostateczna rzeczywistość, to poznanie filozoficzne kwestionując ten fakt od
13 Por. System des gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere, Schellings
Werke, Monachium 1962, 2 Ergänzungsbd, s. 112-113, 118.

14 Por. ibidem, s. 114, 158.
15 Folkers jest zdania, że „Schellings Identitätsphilosophie den Dualismus (absolutu i rzeczy
skończonych) nicht völlig Überwindet” (Zum Begriff des Individuums in der Identitätsphilosophie
Schellings, W : Philosophie der Subjektivität? Akten des 1 Kongresses der Internationalen Schelling

- Gesellschaft, ed. H .M . Baumgartner, W .G . Jacobs. Stuttgart-Bad Cannstatt. 1993. Bd 2. s. 408.
'f? Por. Darstellung meines Systems der Philosophie, op. cit., s. 10.
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słania jednocześnie metafizyczną podstawę tego świata doświadczenia i re
fleksji w postaci bytu nieskończonego. Intencją tak pomyślanej koncepcji
poznania jest, jak się wydaje, jedynie relatywizacja porządku zmysłowego
do jego metafizycznej podstawy, nie zaś do skończonego podmiotu po
znającego.
Schelling jest zdania, że możliwość jednoczesnego uchwycenia w akcie
poznawczym zarówno wielości przedmiotów porządku zmysłowego, jak też
samego absolutu, dana jest w intuicji intelektualnej (intellektuelle Anschauung).
Jest to rodzaj przeżycia, w którym dokonuje się w podmiocie poznającym
utożsamienie z przedmiotem poznania i niejako rozpłynięcie się w nim, dające
jednocześnie możliwość bezpośredniego obcowania zarówno z jednością ab
solutu, jak i wielością odniesionych doń przedmiotów. Przeżycie to sytuuje się
poza dyskursem pojęciowym i zapewne nie daje się adekwatnie wyrazić
w języku17.
Potrzeba odwołania się do pozadyskursywnego aktu poznawczego ujawnia
niewątpliwie fundamentalną trudność interesującej nas tu metafizycznej kon
strukcji, trudność zresztą, którą Schelling dzieli ze swoim mistrzem - Spinozą18.
Że Schelling próbował uporać się z tą trudnością, świadczy jego pomysł
dokonania przejścia od absolutu do porządku wielości przez wprowadzenie idei
zróżnicowania ilościowego bytów skończonych. Charakteryzując absolut stara
się ukazać, że stanowi on jedność (tożsamość, indyferencję) bytu i poznania,
istnienia i rozumu, które to dwie własności - wyraźnie rozdzielone w obszarze
skończoności - tu, w absolucie, zlewają się ze sobą, zanikają w merozróżnialnej
jedni. Tak scharakteryzowany absolut pozwala rozwinąć konstrukcję - a jest to
już własny jego pomysł - umożliwiającą, jak mu się wydaje, przejście od
absolutu do świata skończoności. Tu bowiem, jakby uśpione w bycie nieskoń
czonym, własności oddzielają się od siebie tworząc zróżnicowane jedynie
ilościowo przeciwbieżne szeregi dających się uporządkować liniowo ukształtowań, różniących się jedynie stopniem obecności jednej lub drugiej własności,
to jest bytu lub poznania. To znaczy ów szereg wygląda tak, że na obrzeżach
sytuują się formy z minimum - powiedzmy - bytowości i maksimum myślenia,
jak też odwrotnie, podczas gdy w środku tego szeregu mamy stan rzeczy,
w którym zachowuje się doskonała równowaga między bytem i poznaniem,
czyli brak między nimi różnicy (indyferencja). Trzeba więc przyjąć, że przejście
od jednego do drugiego porządku dokonuje się w ten sposób, że zawarte
potentialiter w absolucie - w postaci niezróżnicowania - wspomniane własności
różnicują się na poziomie skończoności umożliwiając powstanie wielości19.
17 Por. Fernere Darstellungen..., op. cit., s. 414 i nast.
18 W arto przy okazji zwrócić uwagę na próbę interpretacji statusu rzeczy skończonych
u Spinozy dokonaną przez Kołakowskiego (por. Jednostka i nieskończoność, op. cit., s. 200 i nast.)
15 Por. Darstellung meines Systems der Philosophie, op. cit., s. 19-21.
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Powstałyby w ten sposób, jako odniesione do absolutu, niemniej jednak
różne obszary jego manifestowania się: świat ducha (będącego dawnie domeną
filozofii transcendentalnej) oraz świat rzeczywistości realnej, penetrowanej
przez Schellinga w ramach już uprzednio rozwijanej filozofii przyrody. Dlatego
też, doszukując się racji dokonanego przez Schellinga w 1801 r. zwrotu,
możemy przypuszczać, iż jego nowa konstrukcja przezwyciężająca dualizm
procedur postępowania właściwych, z jednej strony, transcendentalizmowi,
z drugiej - filozofii przyrody, miała w intencji twórcy dostarczyć przede
wszystkim metafizyczny fundament dla filozofii przyrody właśnie. Sądził
bowiem, że konstrukcja ta stanowiąca podstawę jednolitej wizji świata, umoż
liwi pełne ugruntowanie stanowiska akceptującego obiektywny charakter po
rządku naturalnego. Dopiero bowiem tu udało mu się - jak sądził - prze
zwyciężyć ograniczoność charakteryzującego się subiektywizmem stanowiska
transcendentalistycznego20.
Można zasadnie sądzić, że oczekiwania Schellinga co do nowej filozofii
absolutu nie spełniły się, i to nie tylko w tym sensie, że nie wywołała ona
entuzjazmu w kręgu zainteresowanych problematyką filozofii przyrody21. Prze
de wszystkim, jeśli idzie o status ontologiczny rzeczywistości zmysłowej, a więc
całej tzw. przyrody stworzonej (natura naturata), należy stwierdzić, że nie
uzyskała ona mocniejszego ugruntowania w bycie niż w propozycji transcendentalistycznej. O ile w ujęciu fichteańskim była ona ujmowana, na co już
zwracaliśmy uwagę, jako korelat podmiotu poznającego, w systemie filozofii
tożsamości jej zaistnienie, jak też trwanie - w relacji do absolutu - stanowiło nie
dającą się do końca rozwikłać zagadkę, co, jak pamiętamy, nie było problemem
specyficznym wyłącznie dla pomysłu Schellinga, lecz obciążało wszystkie znane
z dziejów myśli tego typu konstrukcje22.
Dalej, wprowadzenie do systemu, jako jego fundamentu całkowicie immobilnego, nie mogącego ex definitione podlegać jakimkolwiek zmianom
wewnętrznym ani działać na zewnątrz absolutu, prowadziło do ostrego kontra
stu między zamkniętym w sobie, pogrążonym w ciszy bytem pierwotnym,
a ujętym w kategoriach dynamiki porządkiem naturalnym świata widzialnego.
Filozofia przyrody, koncepcja teoretyczna mogąca być zasadnym powodem do
20 Ten odwrót od transcendentalizmu dobrze zauważył Fichte, co też przyczyniło się do
zerwania przyjaznych dotąd stosunków między filozofami. (Por. list Fichtego do Schellinga z 27
grudnia 1800: „N u r glaube ich, dass diese Sätze (idzie o Darstellung) nicht aus der bisherigen
Principien des Transcendentalismus folgen, sondern ihnen vielmehr entgegen sind” Uwaga
Schellinga na marginesie: „Ja wohl!” (J.G. Fichte, Gesamtausgabe III, 4 Briefwechsel 1799-1800,
ed. R. Laut und H. Glivitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973, s. 406A).
21 Por. C.A. Eschenmayer, Die Philosophie in ihren Übergang zur Nichtphilosophie, Erlangen
1803. Por. też późniejsze uwagi krytyczne Hegla, Fenomenologia ducha, tłum. A . Landman,
Warszawa 1963, t. 1, s. 23-24.

2z Por. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, op. cit., s. 20 i nast.
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dumy jej twórcy, nic nie zyskiwała ani jeżeli idzie o samą genezę świata wielości,
ani nie dostarczała nowego mechanizmu, tłumaczącego naturę jej dynamiki
i zróżnicowania. Wręcz przeciwnie. Pomysł z nieruchomym absolutem, stano
wił, w porównaniu z wcześniejszymi ujęciami, krok wstecz, jako że tam całość
rzeczywistości ujęta była w kategoriach dynamiki, źródłem widzialnego porząd
ku wielości zaś była dynamistycznie i asubstancjalistycznie ujęta natura naturans23. Jej dynamika wyrażająca się w generacji form naturalnych dostarczała
podstaw do objaśniania zarówno porządku przyrodniczego, jak duchowego,
jako wywodzących się z tego samego kreatywnego źródła.
Jest godne uwagi, że Hegel analizując różnicę między stanowiskiem Fichtego i Schellinga w czasie, kiedy ten jeszcze nie wystąpił był ze swoim nowym
pomysłem, sugeruje rozwiązanie, które bardziej zgadzało się z dynamistyczną
wizją świata rozwiniętą w filozofii przyrody niż zaprzeczający wszelkiemu
dynamizmowi pomysł Schellinga. Wprowadzając pojęcie absolutu jako zasady
jednoczącej stanowisko subiektywizmu z obiektywizmem i znoszącej tym
samym jednostronność ich obu, absolut ten charakteryzuje Hegel jako „toż
samość identyczności i nieidentyczności” , osobliwą postać bytu bezwzględnego,
w którym jedność i przeciwieństwa zawarte są jako momonety równoważne24.
Nie chce on bowiem wyeliminować z absolutu dynamiki oraz obecności wielości
bytów skończonych, mając jednocześnie świadomość, że „od tego, co nieskoń
czone, nie ma przejścia do tego, co skończone, od tego, co nieokreślone, do
tego, co określone” 25.
Można sądzić, że w traktacie tym Hegel był u początku drogi, na której ów
kłócący się z logiką pomysł dynamicznego, zawierającego w sobie sprzeczność
absolutu zaowocował później znaną konstrukcją systemową łączącą w sobie
momenty skończoności i nieskończoności, substancjalizmu z dynamizmem.
Schelling natomiast próbował rozwinąć swój pierwotny pomysł w kilku warian
tach rozbudowując pierwotne założenia i objaśniając je, jednakowoż nie
dokonał w przeciągu pięciu lat fascynacji metafizyką absolutu jakichś istotniej
szych w niej zmian, za to treści odnoszące się do filozofii przyrody, która miała
przecież stanowić składową filozofii absolutu, ubożeją i jałowieją, Schelling
bowiem traci żywy dotąd kontakt z nauką współczesną, zafascynowany coraz
bardziej motywami odnoszącymi się do problematyki religijnej26.
Radykalne zerwanie z dotychczasowym stylem myślenia, a więc odrzucenie
wywodzącego się z transcendentalizmu sposobu filozofowania, akcentującego
rolę racjonalnego dyskursu w rozwiązywaniu problemów, jak też definitywne
23 Por. Schelling, Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Schellings
Werke, op. cit., 2 Hauptbd, s. 274 i nast. (3, 4, 6).
24 Por. Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, op. cit.,

s. 84.
25 Por. ibidem, s. 86.
26 Por. X . Tilliette, op. cit., t. 1, s. 382 i nast.
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zaniechanie prób rozumowej konstrukcji absolutu wyraża niewielka (niedokoń
czona) rozprawka opublikowana po krótkim okresie milczenia, znana pod
skróconym tytułem jako Pismo o wolności (Freiheitschrift, 1809)27.
Jeśli dalej zajmuje myśliciela problem absolutu i rzeczy skończonych, to
pragnie on go rozwiązać na innej niż dotychczasowa drodze. Absolut nie jest już
wypranym z treści personalnych filozoficznym abstraktem, staje się bytem
wyposażonym w wolę, w swoim wyrazie zbliżonym do Boga osobowego, Bóg
ów zawiera w sobie różną odeń „naturę” , co umożliwia, po dokonaniu się
w łonie owego Boga tajemniczych ewolucji, wyłonienie świata jako domeny
wielości, skończoności i zła. Budując swoją zawikłaną konstrukcję rozwijające
go się bóstwa Schelling odchodzi od logicznych rygorów właściwego filozofii
transcendentalnej racjonalizmu. Inspirację dla swoich nowych pomysłów czer
pie teraz z tradycji sięgającej kabalistów, Bóhmego, jak też szwabskich
teozofów w rodzaju Friedricha Oetingera; tradycji charakteryzującej się obec
nością w nich motywów irracjonalnych i mistycznych.
Ocena znaczenia w ewolucji myśli Schellinga tego epizodu określanego
mianem filozofii tożsamości, ocena uwzględniająca nie tylko dalsze losy jego
filozofowania, ale też całego nurtu pokantowskiej metafizyki niemieckiej, winna
dokonywać się z uwzględnieniem inspirującej w szerokim sensie roii tej próby
odnowienia spinozyzmu. Ujawnia się tu, w filozofii tożsamości, ważność
problematyki, która w myśli europejskiej zdawała się już tylko należeć do
przeszłości. Jednocześnie okazało się, że rygorystyczne trzymanie się procedur
postępowania autora Etyki nie może dać wyników ukazujących nowe horyzon
ty dla filozoficznego myślenia.
Tak więc filozofowanie wychodzące od tożsamego z sobą, immobilnego
absolutu-Boga stało się, jak można sądzić, nie tylko dla Schellinga, ale też
z bliska obserwującego poczynania przyjaciela - Hegla, doświadczeniem zna
czącym, zaowocowało bowiem poszukiwaniami, które z historycznego punktu
widzenia stały się bardziej owocne. Obie te rozbieżne orientacje - Schellinga
i Hegla - zaznaczyły się trwałą obecnością w dziejach myśli filozoficznej jako
wprowadzające - różnymi drogami - nieruchome dotąd bóstwo w obszar
stawania się, czasu i historii.
Ten właśnie moment, wyrażający się w idei Boga podlegającego przemia
nom, przy całej ogromnej różnicy między stylem filozofowania Hegla, po
czynając od Fenomenologii ducha i Schellinga od chwili powstania rozprawki
o wolności, ukazuje ich głębokie genetyczne pokrewieństwo. Filozoficzny
projekt Spinozy zajmuje poczesne miejsce w genealogii myśli ich obu.

27

Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit

zusammenhängenden Gegenstände. (.Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym
związanymi, tłum. B. Baran, K raków 1990).

