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Cezary Wodziński

Nieznośna uciążliwość zła.W '

czyli zło dialektycznie przemyślane

W 1808 roku podczas rozmowy z Goethem w Erfurcie zwycięski Napoleon 
wygłosił słynną sentencję: „Polityka jest losem!” Wiele lat później francuskiemu 
cesarzowi odpowiedział inny niemiecki myśliciel: „Polityka jest losem. Nie, 
duch jest losem i los jest duchem. Istotą ducha jest zaś wolność” [SCH, 
2]. Zdania te padają we wprowadzeniu do wykładów Heideggera, poświęconych 
rozprawcie Schellinga „o istocie ludzkiej wolności” . Nie przypadkiem, albowiem 
w słowie „wolność” widzieć można właściwe słowo-klucz, otwierające dostęp 
do rozległego „ogrodu nauk” niemieckiego idealizmu. Rozprawę o wolności 
uznaje Heidegger za najwyższe osiągnięcie spekulatywne Schellinga, a zarazem 
za „najgłębsze dzieło niemieckiej i tym samym zachodniej filozofii” [SCH, 
2]. O tak wysokiej ocenie decydują trzy powody: 1. Rozprawa jest „szczytem 
metafizyki niemieckiego idealizmu”; 2. Dochodzą w niej do głosu „wszystkie 
istotowe określenia tej metafizyki” ; 3. Można na jej podstawie opisać w ogóle 
„istotowy rdzeń całej metafizyki Zachodu w pełnej określoności” [zob. 
GA, 1-2].

Przeciwnie, Hegel -  komentując lapidarnie w wykładach z historii filozofii 
książkę Schellinga -  podkreśla wprawdzie jej spekulatywną głębię, ale stwierdza 
krytycznie, że podejmuje ona problem wyizolowany, „pojedynczy” , a filozofia 
właśnie nie może zajmować się takimi kwestiami. „Hegel nie widzi -  polemizuje 
Heidegger -  że owo pojedyncze, wolność, nie była dla Schellinga niczym 
odosobnionym, lecz pomyślane zostało i rozwinięte jako istotowa podstawa 
całości, jako nowa podstawa całej filozofii” [SCH, 15]. I niezależnie od tego, czy
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jest duszą filozofii, realizm jej ciałem; tylko wspólnie stanowią żywą całość. 
Realizm nigdy nie stworzy zasady, ale musi być podstawą i środkiem, poprzez 
które idealizm będzie się urzeczywistniał, oblekał w ciało i napełniał krwią” [57]. 
Żeby jednak uchwycić swoistość tego zadania, trzeba porzucić kategorie, 
w jakich zostało sformułowane: wyjść poza dychotomię „realizm” -  „idealizm”.

3. Owo „wyjście poza” rozpisane jest u Schellinga na dwa pytania, a ściśle
-  na relację między dwoma pytaniami: 1. jak możliwe jest zło? 2. jak zło jest 
rzeczywiste? Uzgodnienie tych dwóch pytań w jednej spoistej wewnętrznie 
kwestii -  kwestii możliwości-i-rzeczywistości zła -  wymaga istotnego przeob
rażenia „stylu myślenia” .

Nie zrozumiemy Schellingiańskiej „metafizyki zła” , jeśli nie spróbujemy 
odczytać jej w „nowym stylu” . Co to znaczy? Powiedzmy wstępnie: w stylu 
„dialektycznym”; wstępnie, czyli nie rozstrzygając z góry, co miałoby to 
właściwie znaczyć, lecz, odwrotnie, odczytując nową stylistykę „w drodze” tego 
myślenia. Musimy przyjąć niewdzięczne założenie: myślenie w stylu „dialektycz
nym” nie jest do pomyślenia „z zewnątrz” . Jeśli daje ono do myślenia, to 
wyłącznie w ten sposób, że oferuje nam swój własny unikalny styl, by 
przemyśleć coś, co w inny sposób przemyśleć się nie daje.

4. Myśl Schellinga porusza się wzdłuż osi, którą zgodnie z pierwotnym 
określeniem wolności można by nazwać osią „możności dobra i zła” albo 
„możności ku dobru i złu” (das Vermögen zum Guten und zum Bösen). Pojęcie 
„możności”, które tu występuje, jest znacznie bardziej pojemne niż pojęcie 
możliwości. Mieści w sobie „rzeczywistość” (Wirklichkeit) i „możliwość” 
(Möglichkeit) w odniesieniu do „dobra” i „zła”, w czterech elementarnych 
wariantach: „i zeczywistość dobra” i „możliwość dobra”, „rzeczywistość zła”
i „możliwość zia” .

Przyjmijmy, że punktem początkowym osi jest „rzeczywistość zła” . Co to 
znaczy? „Rzeczywistość zła” opisuje ontologiczną modalność, która daje się 
uchwycić w prostej tezie: „zło jest rzeczywiste” . Inaczej: zło jest ontologicznym 
hardware, skupia w sobie rzeczywisty ciężar słowa „być” . Można by rzec: zło 
jako „nieznośna ciężkość bytu” . W tych elementarnych ontologicznych okreś
leniach zawiera się cały szereg konstytutywnych dla Schellingiańskiej metafizyki 
momentów. „Konstytutywnych” znaczy tu: konstrukcyjnych. Mocna teza 
ontologiczną o „rzeczywistości zła” pozwala rozbudować wielosegmentową 
konstrukcję metafizyczną, stanowi -  rozłożona na „cząstki elementarne” -  sieć 
jej metafizycznych wsporników. Niczym skarpy w średniowiecznych katedrach, 
które nie są podstawą, ale utrzymują stabilnie budowlę na fundamencie.

5. „Rzeczywistość zła” stanowi gwarancję realnego pojęcia wolności; zło 
jako „rzeczywiste” posiada priorytet nad dobrem. „Nieodparta skłonność do
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zła” [93] jest pierwszym aktem wolności. Więcej: „kto nie ma w sobie materiału 
ni sił do zła, ten niezdolny jest też do dobra” [110]. Można by sądzić, że zło 
„rzeczywiste” znaczy: „ludzkie”, sc. urzeczywistniane przez człowieka. Pod
kreśla Schelling, że „zło jest zawsze własnym wyborem człowieka (...) i każde 
stworzenie upada z własnej winy”; „u swego źródła jest własnym czynem 
(człowieka) i dlatego jedynym grzechem pierworodnym” [96]. Ludzka wolność 
realizuje się jako „możliwość” urzeczywistniania i urzeczywistnienia zła.

Ale korelatem „ludzkiej” rzeczywistości zła jest jej boski rewers. „Do 
wyjaśnienia nie jest mianowicie tylko sposób urzeczywistniania się zła w poje
dynczym człowieku, lecz uniwersalny zasięg tego zła i kwestia, jak zło jako 
zasada niewątpliwie powszechna, wszędzie w stanie wojny z dobrem, mogło 
wyłonić się z dzieła stworzenia. Ponieważ zło, przynajmniej jako ogólne 
przeciwieństwo, jest niezaprzeczenie rzeczywiste, to od początku nie może być 
wątpliwości, że było konieczne do objawienia Boga” [76]. Objawienie się Boga 
jako rzeczywistego in actu wydarza się w sporze zła rzeczywistego z dobrem. Co 
więcej: rzeczywistość zła warunkuje sam proces objawiania się Boga. „Aby więc 
nie było zła, musiałoby nie być samego Boga” [113]. Rzeczywistość zła nie jest 
tedy sprowadzalna do realizacji ludzkiej wolności, ale jawi się dwuaspektowo, 
pod postacią „rzeczywistości” wolności człowieka i pod postacią „rzeczywisto
ści” boskiego samoobjawienia. Stanowi środek ciężkości obu paralelnych 
procesów „urzeczywistnienia” .

6. Charakterystyki te stoją w sprzeczności z wszystkimi tradycyjnymi 
próbami „sprywatywnienia” zła, zredukowania go do „negatywnego pojęcia 
niedoskonałości stworzenia” , do czegoś pasywnego, ograniczonego, pozbawio
nego autonomii i samodzielnej siły sprawczej, słowem „do pojęć, które zupełnie 
przeczą rzeczywistej naturze zła” [70]. Zło jako ontologiczny brak, a więc jako 
nierzeczywiste w rzeczywistym. Tymczasem „prosta refleksja, że to wyłącznie 
człowiek, najdoskonalsze ze wszystkich widzialnych stworzeń, zdolny jest do zła, 
pokazuje, że podstawa zła nie może w żadnym razie polegać na braku lub 
pozbawieniu czegoś” . Refleksja bardziej złożona dopowiada: „Niedoskonałość 
w ogólnym metafizycznym sensie nie jest typowym charakterem zła, bo często 
okazuje się ono związane z doskonałością czyichś sił, która o wiele rzadziej 
towarzyszy dobru. Podstawa zła nie może więc tkwić tylko w czymś w ogóle 
pozytywnym, lecz raczej w czymś najbardzie pozytywnym, co natura zawiera” 
[71]. Najwyższa pozytywność w naturze odsyła do Istoty najwyższej: „Jeśli teraz 
przyjąć, że w złu tkwi coś pozytywnego, to również to coś pozytywnego pochodzi 
od Boga” [53]. Pozytywność zła w naturalno-nadnaturalnej rzeczywistości.

Znaczy to, że rzeczywistości zła na próżno szukać w sferze zmysłowości, 
cielesnych namiętności, gdzie się ją często lokowało. Zło urzeczywistnia się jako 
moc duchowa, meta-fizyczna w pierwotnym sensie tego określenia. „Albowiem 
nie namiętności same w soKie są złem i nie z ciałem mamy walczyć, lecz ze złem
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w nas i poza nami, które jest duchem” [95]. Zło jest -  jako „duch zła” i na 
tym polega właściwy jego „rzeczywistości” radykalizm.

7. Na marginesie: „Duchowy” charakter zła wyeksponowany został szcze
gólnie silnie w komentarzu Heideggera. W wykładach z 1936 roku diagnostyka 
epoki współczesnej zorganizowana jest wokół kategorii „nieobecności ducha” 
(Geistlosigkeit) i „destytucji ducha” (Entmachung des Geistes), natomiast 
współczesna postać zła, którą Heidegger charakteryzuje jako „niszczycielską 
zdolność do z>a” (das zerstörisch Böseartige), ujawnia się w tym, „co demonicz
ne” (das Dämonische) [zob.: EIN, 50; SCH, 208-209]. „Nie chodzi tu naturalnie
-  podpowiada Derrida -  o złego demona, na którego powołuje się Kartezjusz, 
nie chodzi także o »Malin Genie«, który w Niemczech może również nosić imię 
»złe^o ducha« (böser Geist). Przeciwnie: hiperboliczna hipoteza złego demona 
albo złego ducha nie daje się utrzymać, gdy chodzi o to, co Heidegger określa 
jako zło, o to, co nawiedza ducha i przyjmuje kształt destytucji. (...) Heidegger 
mówi o »demonicznym« i dodaje: »w sensie niszczycielskiej zdolności zła«. 
Duchowa istota zła” [VOM, 76]. Upadek ducha, właściwy epoce współczesnej, 
sam ma charakter duchowy i przewrotnie demoniczny. Istotne w tym określeniu 
jest wyeksponowanie zła jako niszczycielskiej mocy duchowej.

Ekspozycja zostaje rozjaśniona w znacznie późniejszej interpretacji wierszy 
Georga 1 rakla. W poetyckiej transfiguracji duch pokazuje się jako płomień
-  w dwóch ambiwalentnych aspektach. Duchowy płomień potrafi oświecać
i oświetlać, a nawet pozwala jaśnieć wszystkiemu, co przezeń oświetlane. W tym 
sensie jest zarzewiem życia, ma charakter życiodajny. Ale zarazem jest z istoty 
swej eks-statyczny, jest poza-sobą i właśnie w owej ekstatyczności lęgnie się 
możliwość zła. Płonąc i oświetlając, duch staje się niszczycielski, ogarnia 
płomieniem i spopit’a wszystko, czego dotknie. Staje się życio-zgubny. Zło 
istoczy się z wnętrza samego ducha, nie ma statusu czegoś materialnego, jest 
również pierwotniejsze od greckiej pneuma i łacińsko-chrześcijańskiego spiritus. 
„Zło jest ostatecznie złem ducha. Zło i jego złość (seine Bosheit) nie jest 
zmysłowe ani materialne. Nie jest także naturą czysto »duchową«” [UNT, 80]. 
Myślenie zła musi tedy poruszać się w przestrzeni ducha, a nie jego przeci
wieństw; jego istota dobyta być musi z „wnętrza” duchowości ducha, a nie 
poprzez c iniesienia do tego, czemu się duch przeciwstawia [zob. szerzej: H PZ, 
570-578].

8 . Rzeczywistość zła wspiera realność ludzkiej wolności i realność boskiego 
samoobjawienia. W rzeczywistość zła wbudowany jest proces objawienia się 
Boga w człowieku, ale i objawienia się człowieka w Bogu. W terminach 
ontologicznych rzec można tedy: bycie zła w mocnym sensie słowa „być” 
stanowi warunek urzeczywistnienia się bytu jako takiego. Bycie bytu -  rzeczy
wistości bosko-ludzkiej -  wsparte o „bycie zła” .
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Zwróćmy uwagę na istotne przesunięcie akcentów w formule „realnej 
wolności” . W „możności ku dobru i złu” nacisk położony jest na „ku złu” . Bez 
tego wspornika pojęcie wolności okazuje się puste. W miejsce tradycyjnego 
określenia wolności (od św. Augustyna do Kanta): liberias est propensio in 
bonum pojawia się nowe sformułowanie: propensio in malum. Pamiętajmy 
jednak, że stoimy na początku osi Schellingiańskiego myślenia. „Stoimy” -  ruch 
się jeszcze nie rozpoczął. Rzeczywistość zła przykuwa nas do tego miejsca.

Zło ociężałe, niezdolne do ruchu, petryfikujące rzeczywistość. Oderwane od 
dobra. „Złem nie jest bowiem pobudzona jaźń sama w sobie, lecz tylko taka, 
która całkowicie oderwała się od swego przeciwieństwa, światła lub woli 
ogólnej. Właśnie jednak to oderwanie od dobra jest dopiero grzechem” [109]. 
Ogarniając swym „jest” całość rzeczywistości, zło osiąga maksimum swej 
ontologicznej ciężkości. „Jest” w sensie radykalnego urzeczywistnienia. Ale to 
całkowite oderwanie wywołuje zarazem pierwsze poruszenie na osi. Czy 
absolutnie oderwane od dobra zło rzeczywiście „jest”? Czy może być? „Zło 
bowiem, gdy jest całkowicie odcięte od cobra, to nie j e s t już jako zło. Mogło 
ono działać tylko poprzez (nadużywane) dobro, które -  przez samo zło sobie nie 
uświadamiane -  było w tym złu obecne” [115]. Trzeba wykonać pierwszy ruch, 
pytając: jak zło jest możliwe?

9. W tym miejscu musimy wprowadzić fundamentalne metafizyczne rozróż
nienie Schellingiańskiej „filozofii natury” : rozróżnienie między istnieniem 
(Existenz) i podstawą (Grund) istnienia. Każdy byt składa się wedle Schellinga 
z tych dwóch istot -  podstawa stanowi ontologiczne „podłoże” , a nie egzysten
cjalną przyczynę, istnienie zaś polega na „wychodzeniu poza siebie”, na 
samoobjawianiu się bytu, w którym to procesie byt staje się dopiero sobą. 
Rozróżnienie to odnosi się również do Boga. Ponieważ jednak nie może istnieć 
nic „przed” i „poza” Bogiem, podstawę swego istnienia musi mieć On w samym 
sobie. Jest to, jak powiada Schelling, „natura-w  Bogu”, nieoddzielna od niego, 
ale odróżniona. „Bóg ma w sobie wewnętrzną podstawę swego istnienia, która 
w tym sensie poprzedza go jako istniejącego, ale w równym stopniu Bóg jest też 
prius tej podstawy, jako że nie mogłoby jej być jako takiej, gdyby Bóg nie istniał 
actu” [59]. W rzeczach stworzonych podstawa ich istnienia leży poza nimi, jest 
więc oddzielna od istnienia; natomiast w Bogu ulokowana jest w Nim samym
i w tym sensie nieoddzielna, stanowi jednak w Bogu to, co nie jest Nim samym,
i w tym znaczeniu jest od Niego odróżnialna. Schelling nazywa ten moment 
wieczną tęsknotą (Sehnsucht) Boga do zrodzenia samego siebie. Proces samo- 
objawienia w świecie -  stworzenia natury -  polega na wyłanianiu się światła 
z wiecznie mrocznej podstawy. „Po wiecznym czynie samoobjawienia w świecie, 
jakim go obecnie widzimy, wszystko jest regułą, porządkiem i formą, ale 
u podstawy ciągle tkwi jeszcze nieuregulowanie, jakoby gotowe ponownie się 
przebić, i wszędzie panuje wrażenie, że porządek i forma nie są pierwotniejsze,
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lecz że to raczej owo początkowe nieuregulowanie zostało doprowadzone do 
porządku. Jest ono w rzeczach niepojętą podstawą realności. [...] Bez tego 
pierwotnego mroku nie ma realności stworzenia; ciemność jest nieuchronną 
częścią jej dziedzictwa” [60-61]. Wyłącznie Bóg -  jako absolutnie istniejący
-  „mieszka w czystym świetle”; wszystko inne, co powstaje w procesie 
samoobjawiania się Boga, wydobywa się z mroku ku światłu.

10. Drugim etapem stworzenia, czy też „drugim stworzeniem”, jest po 
wstanie Ducha jako samoodpowiedzi Boga na własne objawienie; samoprzej- 
rzenie się Boga w sobie samym, które rodzi intelekt -  „słowo” pierwotnej 
tęsknoty. Słowo wypowiada się w Duchu i jako intelekt staje się twórczą wolą, 
która zaczyna kształtować bezkształtną naturę. „Każda z istot powstałych 
w naturze zawiera w sobie dwoistą zasadę, która jednak w gruncie rzeczy jest 
tylko jedną zasadą rozpatrywaną z dwu możliwych stron. Pierwszą zasadą jest 
to, dzięki czemu (istoty) owe zostają odróżnione od Boga lub pozostają u samej 
tylko podstawy; ponieważ jednak między tym, co wstępnie utworzone u pod
stawy, i tym, co tak utworzone w intelekcie, istnieje jednak pewna jedność, 
a proces stworzenia tylko jako wewnętrzna transmutacja lub przemienienie 
początkowej mrocznej zasady w światło (...), dlatego mroczna ze swej natury 
zasada jest właśnie tą, która zarazem ulega przemienieniu w światło, i obie są, 
choć tylko w określonym stopniu, jednością w każdej przyrodniczej istocie. 
Pochodząca z podstawy i mroczna zasada stanowi samo-wolę stworzenia, która 
jednak do pełnej jedności ze światłem (jako zasadą intelektu) jeszcze nie 
wzniesiona, jest samą tylko żądzą lub pragnieniem, tj. ślepą wolą” [64-65].
Q i i M Q t  p f i i f A f T n n i f  p i ’ o  1 0 I / A  n n l o  r r t - ’i r  \ i r r \ 1 i *  J7  i r r n w \A ) i  11o
u  w i u i  o t  w  u i  n . K J L k j  j a w i  o i y  jc j lx v w  p u i v /  SL J  W w w u  l u u / j u j u  w  yy vyjix. JL-/Ł<5 u i i - r n u i ,

(samowola, wola ślepa, niezorganizowana wewnętrznie) oraz Universalwille 
(wola uniwersalna, intelekt, dążący do podporządkowania sobie, przeświet
lenia, przemienienia w światło tej pierwszej).

Możliwość przemiany samowoli w wolę uniwersalną dotyczy tylko człowie
ka: „To w człowieku tkwi cała moc mrocznej zasady i w nim zarazem cała siła 
światła. W nim jest najgłębsza otchłań (der tiefste Abgrund) i najwyższe niebo 
(der höchste Himmel) lub oba centra” [65]. Człowiek pochodzi z podstawy, 
określa go więc zasada względnie od Boga niezależna, ale właśnie ona doznaje 
przemiany w światło, dzięki czemu w człowieku rodzi się duch. Duch, który 
utrzymuje w jedności zasadę mroku i zasadę światła. Toteż w człowieku dopiero 
wypowiedziane zostaje w pełni „słowo”, które jest niepełne we wszystkich 
innych stworzonych istotach. W owym wypowiedzianym „słowie” wypowiada 
się duch, czyli Bóg jako istniejący, in actu. I tu docieramy do kluczowego 
ustalenia w rozważaniach nad możliwością zła. „Gdyby więc w duchu ludzkim 
tożsamość obu zasad była równie nierozdzielna jak w Bogu, to nie zachodziłaby 
żadna różnica, tzn. nie objawiłby się Bóg jako duch. Jedność nierozdzielna 
w Bogu musi byc więc w człowieku rozdzielna — 1 to jest wiasme możliwość
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dobra i zła (die Möglichkeit des Guten und des Bösen)” [66]. Ściśle rzecz biorąc: 
„możliwość zła” . W grze, która się toczy między zasadą mroczną i świetlistą, 
możliwe jest nie tylko ich połączenie, ale i radykalne rozdzielenie. Obie 
możliwości mają charakter duchowy („z ducha”).

11. Zasadą oddzielającą człowieka od Boga jest jego „samość” (Selbstheit). 
Jako duchowa, będąca poza i ponad naturą, potrafi oderwać się od działającej 
w naturze woli uniwersalnej. Jest wolna od zasad mroku i ciemności, jest 
samo-wolna. Jedna z możliwości polega na oddzieleniu się od światła, na 
separacji samości od woli uniwersalnej. Powstaje „duch waśni” , który dąży do 
wyniesienia samowoli ponad wolę uniwersalną, do zamiany miejsc tego, co 
warunkuje, i tego, co warunkowane, do „odwrócenia stosunku zasad”. „Owo 
wzniesienie samowoli jest właśnie złem” [68], sc. „możliwością zła” .

W perspektywie „realnego pojęcia wolności” możliwość zła jawi się jako 
najwyższa możliwość ludzkiej wolności. Komentarz Heideggera: „Zło w istocie 
człowieka jest właściwie najradykalniejszym przeciwieństwem i buntem ducha 
przeciwko Absolutowi. (...) Zło jest jako wolność” [ZUR, 95]. Możliwość zła 
w człowieku to możliwość bycia „przeciwko Bogu” (der Gegen-Gott). Nie 
chodzi tu jednak o przypisanie człowiekowi jakiejś zewnętrznej cechy, ale
o określenie jego wewnętrznej istoty, o określenie istoty człowieka z jej 
wnętrzna. „Istota człowieka” znaczy tu: sposób bycia człowiekiem, właściwy 
człowiekowi sposób bycia. Człowiek jest człowiekiem o tyle, o ile ma możliwość 
zwrócenia się „przeciwko Bogu” .

12. „Wzniesienie samowoli” jako możliwość zła -  co to znaczy? Odpowiedź 
na to pytanie pozwoli nam uchwycić istotę pierwszego poruszenia na osi 
Schellingiańskiej „metafizyki zła” . Pamiętajmy, że punktem wyjścia była mocna 
teza dotycząca „rzeczywistości zła” wraz z wszystkimi jej metafizycznymi 
konsekwencjami. Możliwość zła pokazuje się jako możliwość konwersji zasad. 
Dopóki samowola współdziała z wolą uniwersalną, dopóty w świecie ducha 
panuje boski porządek i równowaga sił. „Gdy jednak samowola usuwa się ze 
swego miejsca w centrum, to rozluźnia się też splot sił; zamiast niego panuje teraz 
sama tylko wola poszczególna, która nie potrafi już, jak poprzednia, zjednoczyć 
pod sobą owych sił i dlatego musi się trudzić tym, by z rozproszonych sił, 
z oburzonej chmary żądz i pragnień (...) ukształtować lub złożyć jakieś swoiste, 
szczególne życie, możliwe tylko dlatego, że pierwszy splot sił, podstawa natury, 
przetrwał jeszcze w złu” [68]. Konwersja zasad przybiera w świecie ducha postać 
dysharmonii: rozproszenia i rozluźnienia sił, chaotycznej erupcji nieokiełzna
nych namiętności, zamętu i rozregulowania „mechanizmu” stworzenia.

Możliwość bycia zła porównuje Schelling z chorobą, „która jako zamęt 
wprowadzony w naturę przez nadużycie wolności stanowi prawdziwy od
powiednik zła i grzechu” [69], Choroba jest dysfunkcjonalnym naruszeniem



258 Cezary Wodziński

harmonii organizmu; takim naruszeniem, kiedy jeden z organów zaczyna 
dominować nad całością i prowadzi do jej wewnętrznego rozstroju. Można mieć 
wątpliwości, czy ta metafora służy podkreśleniu „pozytywności zła” , tak mocno 
eksponowanej przez Schellinga. Stan patologiczny jest wprawdzie równie 
realny, jak stan zdrowego organizmu, ale jest odeń istotowo zależny i niesamo
dzielny. „Zapewne choroba nie jest niczym istotowym i stanowi właściwie tylko 
pozór życia i jego zaledwie meteoryczny przejaw -  balans między bytem 
a niebytem -  niemniej jednak uczuciu daje znać o sobie jako coś bardzo 
realnego. Podobnie jest w przypadku zła” [69]. Nie jest ono brakiem, ale zbliża 
się do odrzuconego wcześniej pojęcia niedoskonałości ontologicznej: „pozór 
życia” , „meteoryczny przejaw”, „balans między bytem a niebytem” . Wszystkie 
te charakterystyki osłabiają istotnie mocną tezę o „złu rzeczywistym”, które 
zaczyna jakby tracić swój ciężar właściwy, substancjalną gęstość, ociężałość 
swej masy ontologicznej. Doznaje wewnętrznego rozluźnienia, unosi się ze swej 
ciężkości, traci „miejsce”. Z istotowego warunku wolności przeobraża się 
w „nadużycie wolności” (co zgodne jest z opisanym procesem konwersji zasad).

13. Pojęciowa resemantyzacja „zła” wymaga redefinicji pojęcia ontologicz
nej „pozytywności” . Pozytywność nie oznacza już „rzeczywistości” hardware, 
lecz zamienia się w „pozytywną opaczność” . To, co ontologicznie pozytywne
-  to „całość” lub „jedność”, spojona wewnętrzną harmonią; przeciwieństwem
-  ontologiczną negatywnością -  jest rozpad całości, dysfunkcja i dysharmonia, 
„ataksja sił”, jak powiada Schelling. „W ropadłej całości występują te same 
elementy, które zawierała jednolita całość, materiał w obu jest ten sam (od tej 
strony zło nie jest bardziej ograniczone lub gorsze niż dobro), ale moment 
formalny w obu jest zupełnie odmienny, a to on właśnie pochodzi od istoty lub 
samego tego, co pozytywne. Dlatego z konieczności zło, tak jak dobro, musi 
zawierać istotę, ale istotę przeciwstawną dobru, obracającą zawartą w nim 
temperaturę w dystemperaturę” [73]. Możliwe zło zostaje zrelatywizowane 
w stosunku do dobra (rozpad całości jest logicznie zależny od uprzedniej 
całości); oznacza dysharmonię w odniesieniu do harmonii. Pojęcie „zła moż
liwego” staje się pojęciem relacyjnym. Zło poruszone z miejsca nabiera nośnej 
nieważkości.

14. Zainicjowany w ten sposób ruch dialektyczny toczy się odtąd z właściwą 
sobie inercją i przyśpieszeniem. Co dzieje się z „rzeczywistością zła” w ruchu? 
Przede wszystkim zło sprowadzone zostaje do podstawy, do prapodstawy 
istnienia, która różni się jednak od podstawy działającej w naturze, ma bowiem 
charakter duchowy. Żeby posuwać się na dalej na osi hardware -  software, 
Schellingiańska metafizyka wprowadzić musi pojęcie „drugiej zasady mroku” . 
„Tak bowiem, jak w pierwotnym dziele Stworzenia, które nie jest niczym innym 
jak narodzinami światła, zasada mroku musi istnieć jako podstawa, aby światło
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mogło zostać z niej wydobyte (jak z czystej potencji do aktu), tak też musi 
istnieć druga zasada mroku, o tyle wyższa, że duch jest wyższy niż światło. Ta 
zasada to właśnie zbudzony w dziele Stworzenia przez pobudzenie mrocznej 
podstawy natury duch zła, tzn. poróżnienia światła i mroku” [80]. Przesunięcie 
zła „ku podstawie” zmienia gruntownie sens „rzeczywistości zła” . Tak jak
0 podstawie istnienia nie można powiedzieć, że istnieje, bo jest właśnie 
podstawą tego, co istnieje, „tak też i zło nigdy nie może się urzeczywistnić i służy 
tylko za podstawę tego, by wykształcające się z niego o własnych siłach dobro 
mogło być czymś przez swą podstawę niezależnym i oddzielonym od Boga” 
[81]. Zło rzeczywiste nie znaczy już: „będące” wmocnym sensie słowa „być”, ale
-  przesunięte na osi -  „dążące” do urzeczywistnienia się. Korelatywnie zaś: zło, 
które „nigdy nie może się urzeczywistnić”, stanowi podstawę ontologicznej 
emancypacji dobra. Rzeczywistość zła polega tu już więc jedynie na dążeniu do 
urzeczywistnienia -  zmienia się jednak również znaczenie „urzeczywistnienia”, 
które odnosi się odtąd nie do „zła” , lecz do „dobra” . Ciężar ontologiczny 
przesuwa się na stronę dobra, które zaczyna ciążyć ku pełni bytu.

15. Zło, przeciwnie do dobra, grawituje w kierunku niebytu. W świecie 
„drugiego stworzenia” , „drugiej zasady mroku”, panuje duch waśni, walka 
między zasadami ciemności i światła. „Duch zła” wkrada się na miejsce Boga
-  najczystszej i wiecznej miłości, porządku i harmonii. „Jeśli jednak te dwie 
zasady są w niezgodzie, to na miejsce przeznaczone Bogu wskakuje inny duch, 
mianowicie opaczny Bóg, owa pobudzona do aktualizacji przez Boże ob
jawienie istota niezdolna przejść od potencji do aktu, która nigdy nie może, ale 
zawsze chce zaistnieć” [96-97]. „Nie może zaistnieć” -  nigdy! -  znaczy już coś 
więcej niż „nie może się urzeczywistnić” . To kolejny ruch ku niebytowi. 
W porządku metafizyczno-antropologicznym przesunięcie jest jeszcze bardziej 
spektakularne. „Początek grzechu jest więc taki, że człowiek wykracza z rzeczy
wistego bytu w niebyt” [97]. Wreszcie, sama moc zła określona zostaje jako 
autodestrukcyjna siła anihilująca własną „nierzeczywistą rzeczywistość” . 
„W złu tkwi pożerająca samą siebie i nieustannie nicestwiąca sprzeczność, gdy 
dąży ono do przygotowania postaci stworzenia, a zarazem unicestwia jego więź
1 pchane ambicją bycia wszystkim spada w niebyt” [97-98]. Proces odrealniania 
zła dobiega już niemal kresu: pierwotnie rzeczywiste zło doprowadzone zostało 
do progu nicości.

16. Na dialektycznej osi -  teraz możemy już mówić o mechanizmie 
„dialektyzacji”, a nie tylko „resemantyzacji” pojęć -  reguły wszelkiego ruchu 
ustala prawo zachowania rzeczywistości. Samo prawo ma charakter dialektycz
ny: im mniej rzeczywistości w złu, tym więcej -  w dobru (i odwrotnie). Im 
silniejszy w złu impuls negacji wobec bytu, tym mocniejsza afirmatywna 
odpowiedź dobra. Czy można wobec tego pomyśleć sobie absolutny kres zła?
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Nie tylko można, ale wręcz jest to „dialektycznie” niezbędne, jeśli uniwersalny
i dziejowy proces objawiania się Boga doprowadzony ma być do pełni sensu. 
Odczytanie tego sensu wymaga, całkowitej aniłiilacji zła. Przebiegając os 
stopniowego odrealniania zła, zatrzymaliśmy się w punkcie, w którym zło 
odniesione zostało do dobra, a pojęcie zła rzeczywistego -  przeformułowane 
w pojęcie relacyjne. Następny i ostateczny ruch dialektyzacji polega na 
ponownym odcięciu zła od dobra. Pamiętamy osobliwe stwierdzenie, że zło 
całkowicie odcięte od dobra „nie jest już jako zło” . W ostatecznej konsekwencji 
zaś: nie jest już w ogóle. Nie oznacza to relacyjnego stanu nieważkości 
ontologicznej, ale radykalne zakwestionowanie „rzeczywistości zła” jako „by
cia zła” . „Dobro ma zostać wzniesione z mroku do aktualizacji, aby żyć 
z Bogiem nieprzemijalnie, zło zaś oddzielone od dobra, aby na wieczność 
zostało strącone w niebyt. Albowiem ostateczny cel stworzenia tkwi w tym, by 
to, co nie może istnieć dla siebie, dla siebie zaistniało, gdy z mroku jako 
niezależnej od Boga podstawy zostanie wzniesione do istnienia” [114]. Ostatecz
ny triumf dobra, osiągnięcie przez dobro najwyższej ontologicznej realności, 
strąca zło w niebyt. Odbiera mu nawet pozór rzeczywistości w postaci 
nieważkiego software. Zło „nie jest” w mocnym sensie słowa „być” . „Jego stan 
jest dlatego stanem niebytu, stanem nieustannej destrukcji aktywności lub też 
tego, co usiłuje być w nim aktywne. Z tego względu realizacja idei skończonej 
wszechstronnej doskonałości nie potrzebuje w żadnym razie odbudowy dobra 
w złu (...), zło bowiem jest złe tylko o tyle, o ile wykracza ponad potencjalność, 
zredukowane jednak do niebytu lub do stanu potencjalnego jest tym, czym 
zawsze miało być, bazą, podległością i jako takie już nie stoi w opozycji do 
świętości i miłości Bożej. Dlatego koniec objawienia stanowi wykluczenie zła 
z dobra, ogłoszenie jego całkowitej nierealności” [115]. Metafizyka zła spełnia 
się dialektycznie w metafizyce dobra. Właściwy system rozumu ugruntowany 
zostaje za cenę ostatecznego odrealnienia zła i równie definitywnego urzeczywi
stnienia dobra.

17. Wolność jest jednak, przypomnijmy, możnością dobra i zła, możnością 
ku dobru i ku złu. Co więcej, powiada Schelling w ostatnich fragmentach 
rozprawy: „Dobro i zło są tym samym, tylko widzianym z różnych stron, lub: 
zło w sobie, tzn. rozpatrywane u korzenia swej tożsamości, jest dobre, dobro 
natomiast, rozpatrywane w swym rozdwojeniu lub nie-tożsamości, jest złe” 
[110]. Dopiero teraz, po rozważeniu całościowej dialektycznie struktury Schel- 
lingiańskiej metafizyki zła-i-dobra, dobra-i-zła, po prześledzeniu wzajemnej 
współmobilności jej elementów, odsłania się właściwy sens tego dialektycznego 
twierdzenia. Heidegger: „Zło osiąga swoją właściwą istotową rzeczywistość 
dopiero w duchu, i to mianowicie w duchu stworzonym, który jako samość 
może wystąpić przeciwko Bogu i rościć sobie pretensje do ogarnięcia całego 
bytu. Zło idzie w parze z wolnością, tj. wolność sama jest tylko w związku ze
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złem. Ono jednak nie jest zwykłym, odciętym od dobra, jego przeciwieństwem, 
lecz przynależy do dobra i do różnicy między dobrem i złem; dobro »jest« złem” 
[ZUR, 171; zob. też: SCH, 270]. Wolność nie polega na możliwości wyboru, 
w ogóle nie jest wyborem, zwłaszcza wyborem aksjologicznym (w węższym 
sensie: moralnym): dobra „albo” zła. Istotowy związek między dobrem „i” złem 
ma charakter ontologicznie zdialektyzowanej koniunkcji, nierozdzielnej w cało
ści metafizycznej projekcji współprzynależności.

Pierwotny stan człowieka, stan niewinności lub bezwiedności grzechu, kiedy 
zło pozostaje jeszcze skryte u podstawy, to „epoka szczęśliwego niezdecydowa
nia, w której nie było jeszcze ani dobra, ani zła” [82]. Decyzję może podjąć 
jedynie sam człowiek, nie polega ona jednak na podjęciu wyboru (nie istnieją 
bowiem jego „strony”), lecz jest „czynem” inteligibilnym, który w ogóle nie 
popada w czas. „Wieczny początek”, którym człowiek jest nieustannie jako 
istota wolna, ściśle: ontologiczna charakterystyka sposobu bycia (odwiecznego) 
„wolnością” i „w wolności” . Można pytać jedynie, „jak” zapada owa źródłowa 
decyzja (pytanie o „kiedy” nie ma tu sensu): „Człowiek stoi na owym szczycie, 
w którym ma w sobie źródło samopobudzenia w równej mierze ku dobru jak ku 
złu: splot zasad w nim nie jest konieczny, lecz wolny. Człowiek stoi w punkcie 
przecięcia; cokolwiek wybierze, będzie to jego uczynkiem, ale nie może on 
pozostać niezdecydowanym, gdyż Bóg w sposób konieczny musi się objawiać, 
a w dziele Stworzenia w ogóle nie może pozostawać nic dwuznacznego” [77]. 
Można wymienić warunki, dla których decyzja musi zostać podjęta: urzeczywis
tnienie procesu objawienia, realnego pojęcia wolności, wiecznej miłości itd. 
(cały splot uwarunkowań opisany w paragrafie dotyczącym „rzeczywistości 
zła”). Krótko mówiąc: urzeczywistnienie bytu (,sc. życia, które jest pojęciem 
pojemniejszym u Schellinga) jako takiego w całości systemu.

18. Aby jednak decyzja zapadła, niezbędne jest coś więcej. „Wydaje się, 
jakby człowiek nie mógł wydobyć się ze swego niezdecydowania właśnie dlatego, 
że jest ono czymś takim. Dlatego musi istnieć ogólna podstawa namowy, 
kuszenia do grzechu, choćby tylko po to, by tchnąć życie w obie obecne 
w człowieku zasady, tzn. uświadomić mu je” [77]. Wezwanie do zła nie może 
jednak pochodzić bezpośrednio z podstawy, skoro podstawa, nie zawierając 
w sobie dwoistości zasad, sama w sobie zła nie jest. „Podstawa nie może rodzić 
zła jako takiego, i każde stworzenie upada z własnej winy. Ale właśnie sposób, 
w jaki poszczególni ludzie decydują się na zło lub dobro, spowija jeszcze zupełna 
ciemność” ; „wola podstawy jest więc tylko budzeniem życia, nie zaś złem 
bezpośrednio i w sobie” [86,109]. Ciemność sięga jednak znacznie dalej niż tylko 
„poszczególnych decyzji”, ogarnia decyzję źródłową w porządku inteligibilnym.

Ów najbardziej tajemniczy moment w inteligibilnych dziejach stworze- 
nia-objawienia opisuje Schelling wprowadzając wspomniane już wcześniej 
pojęcie „ogólnego, choć nie początkowego zła55, które nie „jest” przed decyzją.
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Niczego to wszak nie rozświetla, jako że nie „jest” ono przecież ani w pod
stawie, ani w boskiej woli czystej i wiecznej miłości. „Kuszenie”, „namowa”, 
„wezwanie” do zła pochodzi ze strony „ogólnego zła”, lecz o nim samym nie 
można nic sensownego powiedzieć. Wbrew Schellingowi nie wyjaśnia ono 
również „naturalnej skłonności człowieka do zła”, ani też „nieodpartej skłon
ności do zła jako aktu wolności” . Moment posiadający tę samą paradoksalną 
strukturę, co w Kantowskim praobrazie zła, które już „jest”, a jednak stanowi 
każdorazowo własny wybór wolnej istoty. Zasada organizująca wewnętrznie 
ten moment jest równie tajemnicza, jak uchwytywana „fałszywą wyobraźnią” 
materia starożytnych (ściśle: z doktryny Platona i neoplatonizmu). „Dlatego 
słusznie przedstawia się ją nie tylko jako wroga wszelkiego stworzenia [...], 
a zwłaszcza człowieka, lecz także jako uwodzicielkę tego ostatniego, która wabi 
go do fałszywej żądzy i przyjęcia niebytu do swej wyobraźni, w czym wspierają 
ową istotę własne złe skłonności człowieka, którego wzrok, niezdolny do 
sprostania blaskowi Boga i prawdy, ciągle spoziera w niebyt” [97]. W pojęciu 
„zła ogólnego”, zła przed „dobrem i złem”, migotają znaczenia „rzeczywisto
ści” i „nierzeczywistości” , „możliwości” i „niemożliwości”, „bytu” i „niebytu” . 
Zdaje się ono pochodzić z takiego porządku, który nie tylko rozciąga się „poza 
dobrem i złem”, ale i „poza bytem i nicością” (również, w terminologii 
Schellinga, poza „podstawą” i „istnieniem”, poza „mrokiem” i „światłem”).

19. Decyzja zapada, choć jej źródłowe okoliczności nie zostają rozpoznane; 
zapada w takiej okolicy, która wydaje się nieprześwietlalna w „systemie 
rozumu”, sc. „systemie wolności” . „Jest prawdą w najściślejszym sensie, że 
jakkolwiek człowiek byłby wyposażony, działa nie on sam, lecz albo dobry, albo 
zły duch w nim, a mimo to wolność nie doznaje uszczerbku. Bo właśnie to 
dopuszczenie-działania-w-nim dobrej lub złej zasady jest konsekwencją in- 
teligibilnego czynu, który determinuje jego istotę i życie” [96]. I odtąd „zaczyna 
się trwający aż do obecnych czasów spór dobra ze złem” [84]. Osnowę tego 
sporu uchwycić można również -  w innej niż dotychczasowa terminologii -  jako 
rywalizację boskiej woli, która dąży do totalnej uniwersalizacji (sc. wzniesienia 
wszystkiego do „jedności ze światłem”), oraz woli podstawy, zmierzającej do 
entropijnego jednostkowienia i rozproszenia.

Kres dialektycznego „sporu” między dobrem-i-złem został już zaprojek
towany. Przyjrzyjmy się jednak raz jeszcze jednemu z rozstrzygających momen
tów. Ostatnią przeszkodą na drodze do ostatecznego triumfu dobra jest śmierć, 
która oznacza radykalne odcięcie zła od dobra. Ale „śmierć była konieczna 
tylko do rozdziału; dobro musi umrzeć, aby odciąć się od zła, a zło, by oddzielić 
się od dobra [116]. Spór dwóch zasad osiąga kres w zniesieniu dualności 
dobra-i-zła poprzez śmierć. Triumf dobra, „najwyższej miłości”, „absolutnej 
tożsamości”, to także wydarzenie z porządku „poza dobrem i złem”. To innego 
rodzaju dobro aniżeli dobro spierające się ze złem o priorytet ontoiogicznej
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ciężkości. Dobro meta-ontologiczne i meta-aksjologiczne, sc. meta-fizyczne 
w najbardziej źródłowym znaczeniu (transcendujące „fizykę” bytu i nicości, 
dobra i zła).

20. Czy ten porządek jest jeszcze w ogóle nazywalny? Czy dialektyka 
dobra-i-zła, bytu-i-nicości potrafi sięgnąć „poza”? I czy owo Dobro metafizyczne 
w ścisłym sensie tożsame jest z metafizycznym Złem, nieopisywalnym i zaledwie 
„zakładanym”? Skoro dualizm zostaje przezwyciężony; skoro „jest” Jedno. 
„Lecz... jak mamy to określić?” pyta w zakończeniu rozprawa o wolności.
I właściwie na tym pytaniu winna poprzestać. Tymczasem usiłuje odpowiedzieć 
we właściwym sobie dialektycznym dyskursie. „Musi istnieć pewna istota przed 
wszelką podstawą i przed wszelkim istniejącym bytem, a więc w ogóle przed 
wszelką dualnością. Jak możemy to nazwać inaczej niż prapodstawą (Urgrund) 
lub raczej bezpodstawnością (Ungrundfi Ponieważ istota ta poprzedza wszelkie 
przeciwieństwa, zatem nie mogą one być w niej rozróżnialne ani w jakikolwiek 
sposób obecne. Można ją więc określić niejako tożsamość, ale jako indyferencję 
wobec obu (dziedzin)” [117]. Indyferencja jest absolutną nieokreślonością, nie 
tyle poprzedzającą, ile sytuującą się „poza” wszelkimi określeniami. Ergo: poza 
bytem i niebytem, poza dobrem i złem. „Realność i idealność, mrok i światło, lub 
jakkolwiek zechcemy nazwać te zasady, nie mogą być nigdy orzekane o bezpod
stawności jako przeciwieństwa. Nic jednak nie przeszkadza, by były orzekane 
o niej jako nie-przeciwieństwa, tzn. rozłącznie i każda dla siebie, przez co jednak 
zostaje ustanowiona właśnie dualność (rzeczywista dwoistość zasad)” . Bezpod
stawność stanowi warunek dualności, ale nie na odwrót. Rozdzielenie obu zasad, 
różnica i separacja -  ustanowione zostały po to, by z wyższej perspektywy pojąć 
ich pierwotne niezróżnicowanie. Nie straciły w ten sposób swojej ontologicznej 
„realności”, lecz, negatywnie, odsłoniły porządek „przed-i-poza-realny”. Ściśle, 
w terminologii niemieckiego idealizmu: porządek absolutny (indyferentny wobec 
wszelkich dialektycznych przeciwieńst i ontologicznych modalności). „Istotą 
podstawy, jak też istotą istniejącego bytu, może być tylko coś występującego 
przed wszelką podstawą, a więc bezpośrednio rozpatrywany absolut, bezpodsta
wność” [119]. Myśl dialektyczna okazuje się znacznie mniej wstrzemięźliwa 
w nazywaniu nienazywalnego od trzeźwej i samoograniczającej się refleksji 
transcendentalnej. W otchłani, w którą zapuszcza się z dialektyczną pasją, 
dogląda Absolutu. I w ten sposób zamyka przed sobą dalszą drogę. Odbiera sobie 
samonadane prawo do rozprawiania nad porządkiem „poza bytem i nicością” , 
„poza dobrem i złem”. To również forma wycofania się myśli wobec Abgrund.

*

Po napisaniu i opublikowaniu w 1809 roku rozprawy o istocie ludzkiej 
wolności Schelling jako filozof zamilkł na kilkadziesiąt lat. Mimo aktywnej 
działalności w instytucjach naukowych i publicznych nie wydał do końca życia
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żadnego znaczącego filozoficznie dzieła. Wznowione na krótko w 1841 roku 
wykłady, po objęciu katedry na Uniwersytecie w Berlinie, spotkały się z nie
zrozumieniem. Philosophie der Mythologie i Philosophie der Offenbarung, 
główne prace z późnego okresu, wychodzą drukiem już po śmierci Schellinga.

Konfrontacja dialektycznego dyskursu z Abgrund nie była u Schellinga 
wydarzeniem przypadkowym. Przeciwnie, autor Rozprawy o istocie ludzkiej 
wolności był od bardzo wczesnego okresu zorientowany w „tamtą” stronę. 
W stancach do swojej przyszłej żony, Karoliny, z grudnia 1799 roku pisał: 
„Ostateczną podstawą (Grund) bezpoczątkowego zła rozpozna ten tylko, kto 
wejrzy w otchłań (Abgrund)” . W 1804 roku dodał: „Kto rozważa zasadę dobra 
bez poznania zła, ten popełnia największy z wszystkich błędów; albowiem, jak 
w poemacie Dantego, również w filozofii droga do nieba wiedzie jedynie 
poprzez otchłań” [cyt. za: Jaspers, 55]. Poprzez absolutną ciemność ku 
absolutnej jasności. „Są w nas dwie zasady, nieświadoma, ciemna oraz 
świadoma. (...) To samo w Bogu. Ciemność poprzedza go, dopiero z mroku 
nocy jasność wydobywa swą własną istotę” [cyt. za: Schulz, 24]. Abgrund 
stanowi tedy tylko jedną, ciemną stronę i samego Absolutu, i mierzącego się 
z nim dialektycznego dyskursu. Czy zaślepione ciemnością spojrzenie nie 
zwraca się jednak zbyt pochopnie -  co znaczy w tym wypadku: zanadto 
„dialektycznie” -  w „drugą” stronę? Czy jest taki rodzaj konfrontacji, której nie 
potrafi sprostać nawet dogłębnie doświadczone, transcendentalnie czy dialek
tycznie reflexiol
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