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Tanja Gloyna, Kosmos und System. Schellings Weg in die Philosophie (Schellingiana, Band 

15). Stuttgart-BadCannstatt, 2002, 19,5 x 12, VII-301 p. 

 

Als Schelling in 1794 op negentienjarige leeftijd zijn Über die Möglichkeit einer Form der 

Philosophie überhaupt en een jaar later zijn Vom Ich als Prinzip der Philosophie publiceert, 

heeft hij ondanks zijn jonge leeftijd al een behoorlijke intellectuele ontwikkeling 

doorgemaakt. De vroegste geschreven bronnen daarvan dateren van 1792, toen hij nog aan het 

Tübinger Stift studeerde. G. onderzoekt in deze studie de ontstaanscontext van alle 

gepubliceerde en niet-gepubliceerde geschriften van Schelling tussen 1792 en 1795, voor 

zover ze buiten de reguliere onderwijsactiviteiten aan het Stift vallen. Zoals te verwachten is 

bij dit soort teksten, treedt de student Schelling hierin in discussie met teksten van anderen, 

die toentertijd breed verspreid waren, zoals die van Bardili, Tennemann, Reinhold, Schulze, 

Jacobi, Fichte en anderen. G. gaat bij elk werk van Schelling uit deze periode uitvoerig en 

precies in op deze filosofische bronnen en op de manier waarop ze door Schelling ingepast 

worden in zijn eigen, zich ontwikkelende denken. Ze probeert Schellings vroege teksten niet 

te lezen als voorafspiegelingen van het latere werk, maar laat zien dat elke nieuwe tekst een 

uitwerking is van vragen die in eerdere teksten aan de orde komen. Om een precies beeld te 

krijgen van de ontwikkeling van Schellings denken zijn volgens de auteur echter diens lectuur 

van Plato en de verschuivingen daarin het meest van belang. Zijn uitgangspositie kan 

getypeerd worden als een christelijk platonisme. Vanaf 1794 verlaat hij deze positie echter en 

past Plato’s filosofie in in zijn eigen filosofie-historisch concept, dat draait rond de begrippen 

continuïteit en vooruitgang in de geschiedenis. Vanuit dit concept begrijpt hij ook de filosofie 

van zijn tijdgenoten; zij dragen allen op hun manier bij tot de ontwikkeling van de ene 

waarheid. Dit komt voor het eerst tot uiting in Schellings studie van Plato’s Timaeus; de 

analyse van de ontstaanscontext van dit werk vormt het hoofdbestanddeel van dit boek. G. 

laat zien dat Schelling Plato leest vanuit het perspectief van Kants kritische filosofie en 

omgekeerd Kant leest vanuit Plato. In dit verband besteedt G. vooral aandacht aan Schellings 

gedachte van de overdracht van het subjectieve op het objectieve; deze gedachte is zowel van 

fundamentele betekenis om zicht te krijgen op Schellings filosofische programma als op zijn 

zelfinterpretatie. De centrale stelling van de auteur in dit verband is dat Schellings filosofie 

niet alleen ontstaan is vanuit een discussie met de transcendentaalfilosofie van zijn tijd, maar 

vooral afhankelijk is van een bepaald concept van de geschiedenis van de filosofie. Op basis 

hiervan wil G. een nieuw licht werpen op Schellings publicaties van 1794 en 1795. Zij toont 

aan dat de vraag naar het wetenschappelijke en systematische karakter van de filosofie in 

Über die Möglichkeit der Philosophie überhaupt niet nieuw is, maar Schelling vertrouwd was 

vanuit zijn lectuur van Plato’s epistèmè-begrip; ook toont zij aan dat het begrip van de 

‘overdracht van het subjectieve op het objectieve’, dat Schelling in zijn studie over de 

Timaeus ontwikkelde, in versterkte zin terugkomt in zijn Vom Ich als Prinzip der Philosophie.  

Dit boek is een degelijke, sterk historisch-filosofisch georiënteerde studie naar de 

ontstaanscontext en ontwikkeling van Schellings vroege filosofie. De nadruk die de auteur 

legt op het belang van Plato voor een juist begrip van Schellings denken is een waardevolle 

aanvulling op het gebruikelijke beeld. Omdat deze studie handelt over Schellings 

jeugdgeschriften (van zijn zeventiende tot zijn twintigste levensjaar) en bijgevolg dus relatief 

ver af staat van zijn rijpe werk, biedt zij geen analyse van de fundamentele inzichten, 

waarmee Schelling ons in systematisch-filosofisch opzicht nog steeds te denken geeft. 
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