
Fenomenologia ducha. Samowiedza 

w której zdawała się realizować tylko sens nadawany przttl 
kogoś innego. 

Aby świadomość służebna mogła dokonać tej refleksji, 
konieczne są obydwa momenty: zarówno strach i służebni > > 
w ogóle, j ak i kształtowanie, przy czym obydwa te momenly 
muszą występować jako ogólne. Strach bez dyscypliny sin 
żebności i posłuszeństwa pozostaje czymś formalnym i nio 
rozpościera się na świadomą rzeczywistość istnienia. Be/ 
czynności kształtowania zaś strach pozostaje czymś we 

1 5 0 wnętrznym i niemym, a świadomość nie staje się czymś dlii 
siebie samej. Jeżeli świadomość nadaje formę przedmiotowi, 
nie przeżywszy pierwszego absolutnego strachu, to mamy do 
czynienia tylko z jej marnym własnym sensem; forma bo
wiem, [którą nadaje ona przedmiotowi,] czyli jej negatywne 
działanie, nie jest negatywnością samą w sobie, i czynność 
nadawania przez nią formy nie może jej użyczyć świadomo 
ści siebie jako istoty. Jeśli świadomość nie przeżyła absolut 
nego strachu, lecz tylko jakieś pojedyncze obawy, to istota 
negatywna (das negative Wesen) pozostała dla niej czymś ze 
wnętrznym i nie przeniknęła jej substancji na wskroś. Ponie 
waż nie cała treść naturalnej świadomości została zachwiana, 
należy ona jeszcze sama w sobie do bytu określonego i jej 
własny sens jest uporem30 - wolnością, która tkwi jeszcze 
w niewolnictwie. Tak jak czysta forma nie może [w tym wy
padku] stać się jej istotą, tak samo forma ta traktowana jako 
taka, która rozciąga się na jednostkowy przedmiot, nie może 
się stać ogólnym kształtowaniem, pojęciem absolutnym, lecz 
tylko zręcznością, która daje sobie radę z niektórymi szczegó
łami, ale nie posiada władzy nad ogólną potęgą i całą przed
miotową istotą. 

B. W O L N O Ś Ć S A M O W I E D Z Y ; S T O I C Y Z M , 151 
S C E P T Y C Y Z M I Ś W I A D O M O Ś Ć N I E S Z C Z Ę Ś L I W A 

[Wprowadzenie. Nowy szczebel samowiedzy: myślenie]3^ 

Dla samowiedzy samoistnej jest z jednej strony istotą tylko 
sta abstrakcja Ja; ale z drugiej strony, kiedy to Ja abstrak-

jne rozwija się dalej i nadaje sobie różnice, nie przybierają 
e dla samowiedzy charakteru istoty przedmiotowej, która 

i,miałaby sama w sobie. Samoistna samowiedza nie staje się 
M ięc Ja rzeczywiście siebie odróżniającym w swojej prostej 
niezłożoności, czyli Ja, które w takim absolutnym zróżnico-
M niiu pozostaje równe sobie samemu. Natomiast świadomość 
'•pchnięta z powrotem do siebie samej staje się w czynności 

i'liniowania dla siebie przedmiotem jako forma ukształtowa
li M II rzeczy, a jednocześnie ogląda ona w panu byt dla siebie 
|ako świadomość 3 2 . A le dla świadomości służebnej jako ta-
kiej obydwa te momenty - ona sama jako przedmiot samo-
i m y i samoistny przedmiot jako świadomość, czyl i jako jej 
W Insna istota - istnieją rozłącznie. Wobec tego jednak, że dla 
nas, czyli same w sobie, forma i byt dla siebie są tożsame, 
a w pojęciu samoistnej świadomości byt sam w sobie jest 
świadomością - przeto i ta strona bytu samego w sobie, czy
li rzeczy (der Dingheit), która w pracy otrzymuje formę, 
nic może być żadną inną substancją, lecz tylko świadomo
ścią. W ten sposób powstaje nowa postać samowiedzy -
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świadomość, która jako nieskończoność, czyl i jako e/y»tp 
ruch świadomości, jest dla siebie istotą: świadomość, klóff 
myśli, tzn. jest samowiedzą wolną. Albowiem myśleć to /Jtta 
czy być dla siebie przedmiotem niejako abstrakcyjne Ja, l i m 
jako Ja, które ma jednocześnie znaczenie bytu samego w stlt 
bie, albo odnosić się w taki sposób do istoty przedmiotowej, 

: że dla świadomości, dla której ona istnieje, ma ona znac/cnlf 
jej bytu dla siebie. 

Jeśli chodzi o myślenie, to ruch jego przedmiotu odbywa 
się nie w wyobrażeniach czy kształtach, lecz w pojęeiaih, 
tzn. w takim odróżnionym bycie samym w sobie, który 
bezpośrednio nie jest dla świadomości niczym różnym ml 
niej samej. Albowiem to, co wyobrażone (das vorgestello i 
ukształtowane (das Gestaltete) i istniejące jako takie, jest pod 
względem formy czymś innym niż świadomość. Pojęcie no 
tomiast jest zarazem czymś istniejącym33, a różnica ta, jeże* 
l i zawarta jest w świadomości samej, jest określoną trcścii| 
świadomości. Wobec tego jednak, że treść ta jest jednoczę* 
nie treścią pojętą (ein begriffener Inhalt), świadomość i« i 
bezpośrednio świadoma swojej jedności z tym określonym 
i odróżnionym bytem; zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy mu 
ona do czynienia z wyobrażeniem i musi sobie dopiero przj 
pomnieć, że jest to jej wyobrażenie. Pojęcie jest dla mnie 
bezpośrednio moim pojęciem. Kiedy myślę, jestem wol 
ny, ponieważ nie jestem wtedy u nikogo innego (bei einem 
Anderri), ale jestem bezwzględnie u siebie samego (bei mii 
selbst), a przedmiot, który jest dla mnie istotą, jest moim by
tem dla mnie (mein Furmichseiń) w nierozdzielnej ze mną 
jedności . Mój ruch w pojęciach (in Begriffen) jest ruchem 
we mnie samym. 

Z określenia tej postaci samowiedzy należy głównie za 
pamiętać to, że jeśt ona myślącą świadomością w ogóle, 
albo inaczej mówiąc, że jej przedmiot stanowi bezpośrednią 
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ność bytu samego w sobie i bytu dla siebie. Jednoimienna 
iadomość, która siebie odpycha od samej siebie, staje się 
siebie elementem istniejącym jako coś samo w sobie. Ale , 
dotąd, jest ona dla siebie tym elementem tylko jako ogól-
istota w ogóle, nie zaś jako istota przedmiotowa w rozwo-

i ruchu swego wielostronnego bytu. 

[1. Stoicyzm] 

Wolność samowiedzy, kiedy wystąpiła jako świadome 
bie zjawisko w dziejach ducha, nosiła, j ak wiadomo, na-
ę stoicyzmu. Zasadą stoicyzmu było, że świadomość jest 

totą myślącą i że coś posiada dla niej tylko wtedy istot
ność (Wesenheit), czyli jest dla niej czymś prawdziwym i do-

Jbrym, jeżeli świadomość zachowuje się w nim jako istota 
I myśląca. 

Wielokształtna ekspansja życia w sobie samej się różnicu-
I Jąca, partykularyzacja i powikłania życia są tym przedmio-
I lem, który stanowi pole działania dla pożądania oraz pracy. 
• To działanie różnorodne zostaje teraz sprowadzone do jed
ynego prostego rozróżnienia, które jest zawarte w czystym ru

chu myślenia. Więcej istotności ma teraz nie ta różnica, która 
występuje jako pewna określona rzecz, albo jako świadomość 
lakiegoś określonego naturalnego istnienia, jako pewne uczu
cie czy jako pożądanie i cel tego pożądania ( i to niezależnie 
od tego, czy cel jest ustanawiany przez świadomość własną, 
l /v obcą), lecz ta różnica, która jest różnicą pomyślaną, czyli 
U /pośrednio nieodróżnioną ode mnie. Świadomość stoicka 
odnosi się więc negatywnie do stosunku: panowanie - nie
wolnictwo. Jej czynność nie polega na tym, by jako pan po-
lladać swą prawdę w niewolniku, a jako niewolnik znajdo
wać swą prawdę w woli pana i w służeniu mu, lecz na tym, 
by zarówno na tronie, jak i w kajdanach, przy całej zależności 
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jednostkowego istnienia, być wolnym i zachować martwą 
niewzruszoność (die Leblosigkeit), która stale wycofuje |U 
z ruchu istnienia - zarówno z działania, j ak i z doznawaniu 
- w prostą istotność myśli. U p ó r 3 4 jest wolnością, która ob
staje przy czymś jednostkowym i znajduje się w obrębie ni l 
wolniczości. Natomiast stoicyzm jest taką wolnością, kli n u 
bezpośrednio wychodzi ze sfery niewolniczości i powraca do 
czystej ogólności myśli. Jako ogólna forma ducha światowe 
go stoicyzm mógł wystąpić tylko w okresie powszechnego 
strachu i niewolnictwa, ale będącego również okresem takiei 
kultury ogólnej (allgemeine Bildung), która kształtowanie 
i kulturę (das Bilderi) podniosła do poziomu myśli. 

Chociaż dla samowiedzy stoickiej istotą nie jest ani coś 
innego niż ona sama, ani czysta abstrakcja Ja, lecz Ja, któ
re zawiera w sobie swój innobyt i zawiera go jako różnicę 
pomyślaną, tak iż w swoim innobycie jest ono czymś, co 
wróciło bezpośrednio do siebie - to jednak istota tej samo 
wiedzy jest jednocześnie tylko istotą abstrakcyjną. Wolność 
samowiedzy odnosi się tu obojętnie do naturalnego istnieniu 
i dlatego też puszcza je wolno35; toteż refleksja jest tu podwój
na. Wolność w myśli ma jako swą prawdę tylko czystą myśl, 

, a więc prawdę niewypełnioną życiem, i jest wobec tego tylko 
pojęciem wolności, a nie wolnością żywą. Dla wolności tej 

1 5 4 bowiem istotą jest teraz tylko myślenie w ogóle, forma jako 
taka, która, oderwawszy się od samoistności rzeczy, wróciła 
do siebie. Wobec tego jednak, że jednostka, jako działająca, 
miała występować jako jednostka żywa, czy też jako myśląca 
miała ująć żywy świat jako system myślowy, przeto w my
śli samej musiała się znaleźć dla ekspansji działania treść 
tego, co jest dobre, a dla ekspansji myślenia treść tego, co 
jest prawdziwe, po to, ażeby w tym, co jest dla świadomości, 
nie było absolutnie żadnego innego składnika prócz pojęcia, 
które jest [tu] istotą. Ale pojęcie, które tak jak tu oddziela 
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|ię jako abstrakcja od różnorodności rzeczy, nie ma w sobie 
samym żadnej treści, lecz ma tylko treść mu nadaną. Wpraw
dzie świadomość przez to, że treść tę myśli , unicestwia j ą jako 
obcy byt, ale pojęcie jest tu pojęciem określonym i ta jego 
określoność jest właśnie elementem obcym, który pojęcie po-
liada w sobie samym. Toteż stoicyzm był w nie lada kłopocie, 
gdy pytano go - jak to się wówczas mówiło - o kryterium 
prawdy w ogóle, tzn. właściwie o treść samej myśli. Odpo
wiadając na pytanie, co jest dobrem i prawdą, powoływał 
się na samo myślenie niezawierające treści: prawda i dobro 
mają polegać na rozumności. Ale to równanie się myśli sobie 
samej jest znowu tylko czystą formą, w której nic nie zosta
je bliżej określone. Ogólne wypowiedzi o prawdzie i dobru, 
o mądrości i cnocie, poza które nie może wyjść stoicyzm, są 
wprawdzie, ogólnie biorąc, wzniosłe, ale ponieważ faktycz
nie nie mogą dojść do rozbudowania treści, zaczynają bardzo 

szybko budzić nudę. 
Tak więc owa świadomość myśląca, która określiła się 

jako wolność abstrakcyjna, jest więc tylko niedoprowadzoną 
do końca negacją innobytu. Tylko wycofała się z istnienia do 
siebie samej, ale nie doprowadziła w sobie samej do absolut
nej jego negacji. Treść jest wprawdzie dla niej tylko myślą, 
ale myślą określoną, i zarazem określonością jako taką. 

[2. Sceptycyzm] 

Sceptycyzm jest realizacją tego, czego stoicyzm był tylko 
pojęciem; jest rzeczywistym doświadczeniem tego, czym jest 
wolność myśli. Wolność ta jest sama w sobie negatywnością 
i jako taka musi przed nami wystąpić. Kiedy samowiedza skie
rowała się refleksją ku prostej myśli o sobie samej, każde sa
modzielne istnienie, czyli określoność posiadająca cechy trwa
łości, została faktycznie wyeliminowana z nieskończoności 
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[myś l i ] 3 6 . Teraz zaś, w sceptycyzmie, ujawnia się dla śwlfc 
domości całkowita nieistotność i niesamodzielność teg< i • < 
inne; myśl staje się myśleniem pełnym, unicestwiającym hy| 
świata różnorodnie określonego, a negatywność wolnej *«• 
mowiedzy staje się na tle tego wielostronnego ukształtowani* 
życia realną negatywnością. 

Z tego, co powiedzieliśmy, jest jasne, że j ak stoicyzm ud 
powiada pojęciu świadomości samoistnej, która przylania 
postać stosunku panowania i niewolnictwa, tak sceptycy/m 
odpowiada realizacji tego pojęcia w sensie negatywnego 
ustosunkowania się do innobytu, a więc odpowiada pożąda 
niu i pracy. Jeśli jednak pożądanie i praca nie potrafiły no 
gacji tej przeprowadzić do końca dla samowiedzy, to [tera/| 
tendencja polemiczna atakująca wielostronną samodzielność 
rzeczy święcić będzie właśnie triumfy, ponieważ występna 
ona przeciwko rzeczom jako już przedtem doprowadzona 
w sobie do końca wolna samowiedza, albo, ściślej mówiąi . 
ponieważ zawiera ona w sobie samej myślenie, czyli nieskoń 
czoność i , wskutek tego różne samodzielne istnienia są dla 
niej, z punktu widzenia zachodzących między nimi różnic, 
tylko wielkościami zanikającymi. Różnice, które w czystym 
myśleniu siebie samego37 są tylko abstrakcją różnic, tutaj 
oznaczają wszystkie różnice i cały byt odróżniany sprowadza 
się do różnicy samowiedzy. 

W ten sposób doszliśmy do tego, na czym polega zarówno 
czynność sceptycyzmu w ogóle, jak i sposób tej czynności 
Sceptycyzm wskazuje na ruch dialektyczny, który przedsta
wiają sobą zmysłowa pewność, postrzeżenie i rozsądek3", 
a także na nieistotność tego, co w stosunku panowanie - słu
żebność i dla samego myślenia abstrakcyjnego miało zna
czenie czegoś określonego. W stosunku panowanie - służeb
ność zawarty jest jednocześnie pewien określony stan rzeczy, 
w którym także prawa etyczne występują jako nakazy pana; 
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W I 

! 
| | 

myśleniu abstrakcyjnym zaś określenia przybierają postać 
_jjęć naukowych, w których rozwija się myślenie niezawie-
hjące treści; wiąże ono w jakiś , w istocie rzeczy tylko ze-
Rjętrzny, sposób pojęcie z bytem wobec niego samoistnym, i: 
• m ó w i ą c y m jego treść, i uznaje tylko pojęcia określone, cho-
| laż i one są również czystymi abstrakcjami. 

Czynnik dialektyczny jako ruch negatywny, tzn. taki, jak i 
ruch ten bezpośrednio jest, wydaje się świadomości z począt
ku czymś, czemu została ona wydana na łup, czymś, co nie 
pochodzi od niej samej. W sceptycyzmie natomiast ruch ten 
tesl momentem samowiedzy, której nie może j uż przydarzyć 
ię to, by znikły dla niej jej prawda i jej rzeczywistość, przy 
zym ona sama nie wiedziałaby, jak to się s t a ło 3 9 ; to ona sama 

- pewna swej wolności - każe zniknąć temu, co inne, co po
daje się za rzeczywiste: nie tylko przedmiotowi jako takie
mu, lecz także swemu własnemu stosunkowi do przedmiotu, 
w ramach którego uchodzi on za coś przedmiotowego i jako 
laki jest uznawany. Dotyczy to więc także jej postrzegania 
uraz utrwalania przez nią tego, czego utrata jej grozi: sofi
styki [postrzegania] oraz jej własnej, przez nią samą okreś
lonej i ustalonej prawdy. Dzięki tej świadomej siebie samej 
negacji samowiedza uzyskuje dla siebie samej pewność swej 
wolności, ukazuje jej doświadczenia i podnosi j ą przez to do 
godności prawdy. Tym, co znika, jest określoność, czyl i róż
nica, która niezależnie od tego, w jak i sposób powstaje i skąd 
pochodzi, podaje się za coś stałego i niezmiennego. Taka róż
nica nie ma w sobie nic trwałego i musi zniknąć dla myśle
nia, ponieważ być odróżnianym to znaczy nie być w sobie 
samym, lecz mieć swą istotę tylko w czymś innym. Myślenie 
jest natomiast wnikaniem w tę właśnie naturę tego, co zostało 
odróżnione; jest negatywną istotą jako coś prostego. 

Tak więc wobec przemian, jak im podlega wszystko to, co 
chciało być dla niej czymś trwałym, samowiedza sceptyczna 
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przekonuje się, że jest wolna i że wolność tę sama sobie nada
ła i sama j ą utrzymuje. Jest ona dla siebie ataraksją myśli 
myślącej siebie samą, niezmienną i prawdziwą pewnos, lĄ 
samego siebie. Ta jej pewność nie wynika z czegoś obcego 
które runęło przecież w następstwie wielokrotnych przemian, 
nie jest j ak imś rezultatem, który swoje stawanie się miall>\ 
j uż poza sobą. Ta świadomość sama jest tym absolutnym 
dialektycznym niepokojem, tą mieszaniną wyobrażeń zmysło
wych i pomyślanych, których różnice pokrywają się ze sobą 
i których wzajemna zgodność (Gleichheit) również sama się 
z kolei znosi, ponieważ jest czymś określonym w porównaniu 
z tym, co niezgodne (das Ungleiche). Ale dlatego też świado 
mość ta, zamiast być świadomością sobie samej równą, jcsl 
tu w rzeczy samej przypadkową gmatwaniną, szybką zmiani| 
stale tworzącego się nieporządku. I jest ona tym dla siebie su 
mej, ponieważ to ona sama utrzymuje i wytwarza tę stale bę
dącą w ruchu gmatwaninę. Toteż sama się do tego przyznaje, 
przyznając, że jest zupełnie przypadkową, jednostkową Świn 
domością, świadomością empiryczną, która kieruje się tym, 
co nie ma dla niej żadnej realności, posłuszna jest temu, en 
nie jest dla niej istotą, i czyni oraz urzeczywistnia to, co nie 
jest dla niej prawdą. Ale tak samo, j ak patrzy na siebie jako nu 
życie jednostkowe, przypadkowe i w istocie rzeczy zwierzęce 
i jako na samowiedzę zagubioną, czyni też siebie, przeciw
nie, czymś ogólnym i sobie samemu równym, ponieważ jest 
negatywnością wszelkiej jednostkowości i wszelkiej różnicy. 
Od tej równości ze sobą samą, a raczej w samej tej równości, 
wpada ona znowu w przypadkowość i gmatwaninę, ponie
waż ta właśnie będąca w ruchu negatywność ma do czynie
nia tylko z tym, co jednostkowe i przypadkowe. Świadomość 
sceptyczna jest więc takim nieprzytomnym bredzeniem usta
wicznie przeskakującym od jednego członu skrajnego, jakim 
jest sobie samej równa samowiedza, do drugiego, jakim jest 
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iadomość przypadkowa, zagmatwana i gmatwająca. Świa-
Dmość ta sama nigdy nie zestawia razem tych dwóch spo-
bów myślenia siebie samej40 . Raz widzi ona swą wolność 
tym, że jest wyższa ponad wszelką gmatwaninę, wszelką 
ypadkowość istnienia, to znowu popada z powrotem w to, 
nieistotne, i tylko nim się zajmuje. Każe wprawdzie treści 

a-istotnej zniknąć ze swego myślenia, ale w tym właśnie 
ona świadomością czegoś nieistotnego. Głosi absolutne 

,n ii kanie, ale samo to głoszenie istnieje (ist) i dlatego świa
domość ta jest zanikaniem głoszonym. Głosi ona nicość w i 
dzenia, słyszenia itd., a sama widzi, słyszy itd. Głosi nicość 
i .lotności moralnych (sittliche Wesenheiteń), a sama czyni 
/, nich kierujące siły swego postępowania. Jej działanie i jej 

Iowa ustawicznie sobie przeczą, i ona sama ma podwójną 
iprzeczną świadomość już to niezmienności i równości ze 
Nobą samą, już to całkowitej przypadkowości i nierówności 
|e sobą samą. Ale te dwa bieguny własnej sprzeczności trak
tuje ona rozłącznie i zachowuje się wobec niej jak w swoim 
i /> sto negatywnym ruchu w ogóle. Jeśli się jej wskazuje, że 
COŚ równa się samemu sobie - ona wykazuje jego nierówna-
nie się sobie. Jeśli zaś twierdzi się to, co ona sama dopiero 
Co twierdziła - wówczas przechodzi ona do wykazywania, 
te zachodzi tu właśnie równość. To, co mówi , jest właściwie 
jak spór dwóch upartych młodzików, z których jeden mówi 

I , kiedy drugi powiedział B, i z kolei mówi B, kiedy tamten 
p o w i e d z i a ł - , i którzy tym, że przeczą sobie samym, okupują 
lę satysfakcję, że przeczą sobie wzajemnie. 

W sceptycyzmie świadomość naprawdę doświadcza tego, 
że jest świadomością w samej sobie sprzeczną. Z tego do
świadczenia wyłania się jej nowa postać: świadomość łącząca 
razem obie te myśli, które sceptycyzm traktował rozłącznie. 
Musi nastąpić kres sceptycznej bezmyślności w odniesieniu 
do siebie samego, ponieważ faktycznie istnieje tylko jedna 

131 



Fenomenologia ducha. Samowiedza 

świadomość, która zawiera w sobie obie [sprzeczne ze sobą] 
formy. Toteż nowa postać świadomości występuje jako taka 
jej postać, która jest dla siebie świadomością podwójną 
świadomością siebie jako świadomości wyzwalającej się, 
niezmiennej i równej sobie samej, oraz jako świadomości 
absolutnie zagmatwanej i opacznej, i jednocześnie świado
mością tej swojej sprzeczności. - W stoicyzmie samowied/ii 
jest prostą wolnością własną; w sceptycyzmie wolność In 
urzeczywistnia sama siebie, unicestwia to, co stanowi dru 
gą stronę określonego istnienia, ale przy tym podwaja raczej 
sama siebie i jest teraz dla siebie czymś podwójnym. W ten 
sposób podwójność, która przedtem była rozdzielona między 
dwa pojedyncze byty - pana i niewolnika - zostaje umiej
scowiona w czymś jednym. Mamy więc tutaj podwojenie się 
samowiedzy w sobie samej, które jest istotnym momentem 
pojęcia ducha - natomiast brak jeszcze jedności tego podwo 
jenia. Świadomość siebie jako istoty podwojonej i ze sobą 
tylko sprzecznej, to świadomość nieszczęśliwa. 

[3. Świadomość nieszczęśliwa] 

Ta świadomość nieszczęśliwa w sobie rozdwojona - jako że 
właściwa jej istocie sprzeczność występuje jako jedna świa
domość - musi zawsze w jednej świadomości posiadać też 
tę drugą i gdy tylko wydaje się je j , że osiągnęła zwycięstwo 
i spokój jedności , zostaje bezpośrednio z jednej wygnana do 
drugiej. Jej prawdziwy powrót do siebie samej, czyli jej po
jednanie się ze sobą samą, będzie równoznaczne z pojęciem 
ducha, który stał się duchem żyjącym i wstąpił w egzysten
cję, ponieważ w tej postaci świadomości zawarte już jest to, 
że jako niepodzielna jest ona zarazem podwojona. 

Ona sama jest patrzeniem (Schaueń) jednej samowiedzy 
w drugą i ona sama jest i jedną, i drugą, a jedność ich obu jest 
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"ij istotą. Dla siebie jednak świadomość ta nie jest jeszcze tą 
totą, nie jest jeszcze jednością obu samowiedz. 

[a. Świadomość zmienna] 

Ponieważ świadomość ta jest bezpośrednią jednością obu 
owiedz i dla niej samej obie nie są tożsame, lecz przeciw-

wne, przeto jedna z nich, mianowicie samowiedza prosta 
niezmienna, jest dla niej istotą, a druga, złożona i zmien

ia, czymś nieistotnym. Dla niej obie są istotami wzajemnie 
sobie obcymi. Ona sama, wobec tego że jest świadomością 

;j sprzeczności, ustawia się po stronie samowiedzy zmiennej 
uważa się za coś nieistotnego; ale jako świadomość nie

zmienności, czyl i istoty prostej, musi jednocześnie dążyć do 
uwolnienia się od tego, co nieistotne, tzn. uwolnienia się od 
siebie samej. Bo chociaż dla siebie jest ona tylko świadomo
ścią zmienną, a świadomość niezmienna jest dla niej czymś 
obcym, to sama jest jednak świadomością prostą, a więc nie-

ienną, i tę świadomość niezmienną uświadamia sobie jako 
oją istotę - ale wszystko to odbywa się w ten sposób, że 

ona sama znowu nie jest dla siebie tą istotą. Toteż stanowisko, 
jakie wyznacza ona obu tym świadomościom, nie może pole
gać na ich wzajemnej wobec siebie obojętności, tzn. nie może 
oznaczać jej własnej obojętności wobec tego, co niezmienne. 
Przeciwnie, ona sama jest bezpośrednio i jedną, i drugą świa
domością, a ich wzajemny do siebie stosunek jest dla niej sto
sunkiem tego, co istotne, do tego, co nieistotne - co oznacza, 
że to, co nieistotne, powinno być zniesione. Z uwagi jednak 
na to, że dla niej obie te świadomości są równie istotne i ze 
sobą sprzeczne - jest ona tylko sprzecznym w sobie ruchem, 
w którym przeciwieństwo nie zaznaje spoczynku w swym 
przeciwieństwie, lecz się w nim tylko ciągle od nowa odradza 
:ako przeciwieństwo. 
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Mamy tu do czynienia z walką z wrogiem, w której /\\ \ 
> cięstwo oznacza, że się uległo, a osiągnięcie czegoś JCMI 

raczej utratą tego samego w jego przeciwieństwie. Świi-
domość życia, swego istnienia i działania, jest tu jedyni* 
bólem z powodu tego istnienia i działania. Świadomość IN 
bowiem jest zawsze tylko świadomością tego, że czymś istol 
nym jest jej przeciwieństwo, a ona sama n iczym 4 1 . Wpraw
dzie wznosi się ona ponad ten stan i dochodzi do niezmien
ności - ale samo to wznoszenie jest również taką właśnie 
świadomością; jest bezpośrednio świadomością tego, że jesl 
przeciwieństwem niezmienności, mianowicie świadomi i 
ścią siebie jako czegoś jednostkowego. Niezmienność, któ 
ra staje się treścią świadomości, zostaje właśnie na skutek 
tego skażona przez jednostkowość i jest obecna tylko razem 
z nią. W świadomości tego, co niezmienne, jednostkowość 
nie tylko nie zostaje unicestwiona, lecz wciąż się w niej 
wyłania. 

[B. Postać niezmienności] 

Ale w wyżej opisanym ruchu świadomość przechodzi do 
świadczenie takiego właśnie wyłaniania się jednostkowość i 
w niezmienności i niezmienności w jednostkowości. Tym, 
co tu powstaje dla niej, jest jednostkowość w ogóle, w isto
cie niezmiennej i zarazem jej własna jednostkowość w niej. 
Prawdą tego ruchu jest bowiem to, że świadomość podwo
jona istnieje tu jako jedna świadomość. Ale sama ta jedność 
jest początkowo dla świadomości taką jednością, w której do
minuje jeszcze różność obu świadomości. Toteż świadomość 
ta może w trojaki sposób wiązać jednostkowość z bytem nie
zmiennym. Po pierwsze może wyjść z tej walki znowu jako 
przeciwstawna istocie niezmiennej; wtedy zostaje znowu od
rzucona do początku walki , która pozostaje nadal elementem 
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• t e g o między nimi stosunku. Po drugie może dla niej istota 
WUzmienna mieć w sobie samej charakter jednostkowości, 

lak że jednostkowość staje się postacią bytu niezmiennego, 
nu który tym samym przechodzi cała modalność egzystencji. 

WO trzecie świadomość może odnajdywać siebie samą jako 
ową jednostkowość w bycie niezmiennym. Pierwszy byt nie
zmienny jest dla świadomości tylko istotą obcą, potępiającą 
Jednostkowość; skoro zaś drugi przybiera postać jednostko
wości, tak jednostkową, jak ona sama, przeto staje się ona, po 

Wkecie, duchem, przeżywa radość odnalezienia siebie samej 
W bycie niezmiennym i uświadamia sobie, że dokonało się 
pojednanie jej jednostkowości z ogólnością 4 2 . 
> To, co występuje tutaj jako sposób istnienia i ustosun
kowania się bytu niezmiennego, zostało zdobyte przez do
świadczenie dokonane przez rozdwojoną samowiedzę w jej 
nieszczęściu. Doświadczenie to nie jest wprawdzie jej ru
chem jednostronnym, ponieważ ona sama jest też świado
mością niezmienną, a świadomość niezmienna jest zarazem 
lakże świadomością jednostkową i ruch jest tu również ru
chem świadomości niezmiennej, która występuje w nim 
tak samo, jak świadomość jednostkowa. Ruch świadomości 
w tych kolejnych momentach jest bowiem taki, że raz byt 
niezmienny występuje jako przeciwstawny jednostkowemu 
w ogóle, potem byt niezmienny, który sam stał się jednost
kowy, przeciwstawia się innej jednostkowości i wreszcie byt 
niezmienny stanowi jedność z bytem jednostkowym. Rozwa
żania te jednak, jako pochodzące tylko od nas, są tu jeszcze 
przedwczesne. Dotychczas bowiem niezmienność zaistniała 
tu dla nas tylko jako niezmienność świadomości i nie jest 
jeszcze wobec tego niezmiennością prawdziwą, lecz obcią
żoną przeciwieństwem, nie jest niezmiennością samą w sobie 
i dla siebie. Toteż nie wiemy, jak ta niezmienność będzie się 
zachowywać. Obecnie wiemy tylko tyle, że dla świadomości, 
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która jest tutaj przedmiotem naszych rozważań, wyżej w* 
mniane przez nas określenia występują jako przynależne by» 
towi niezmiennemu. 

Tu leży przyczyna tego, że również świadomość niezn i ii 
w swoim kształtowaniu się zachowuje w stosunku do świutliH 
mości jednostkowej charakter bytu rozdwojonego i bytu illu 
siebie. Przyjęcie przez byt niezmienny postaci jednostkowo] 
jest więc dla świadomości jednostkowej w ogóle tylko wv> 
darzeniem*3; podobnie j ak ona sama tylko odnajduje siehio 
jako świadomość przeciwstawną świadomości niezmiemu'1, 
co oznacza, że ten stosunek jest dla niej stosunkiem nami* 
conym jej przez przyrodę. 1 wreszcie to, że odnajduje onu 
siebie w bycie niezmiennym, wydaje się jej wprawdzie wy» 
wołane przez nią samą, lub inaczej mówiąc, wynikające stąd, 
że ona sama jest jednostkową; ale pewna część tej jedności, 
co do swego pochodzenia, j ak i swego istnienia, wydaje się 
jej przynależna do bytu niezmiennego. A więc w samej jedni 
trwa nadal przeciwieństwo. I w gruncie rzeczy wskutek prz) 
jęcia przez byt niezmienny określonej postaci [zmysłowej | 
(durch die Gestaltung) moment nadzmysłowy (das Moniem 
des Jenseits) nie tylko istnieje nadal, lecz nawet się umacniu. 
Chociaż bowiem z jednej strony może się wydawać, że bj I 
niezmienny przez przybranie postaci jednostkowej rzeczy w i 
stości zostaje przybliżony do świadomości jednostkowej, to 
jednak z drugiej strony to, co niezmienne, staje teraz przcil 
nią jako nieprzejrzyste zmysłowe Jedno (Eins) z całą szorsl 
kością właściwą temu, co rzeczywiste44 . Nadzieja zjednoczę 
nia się z nim musi pozostać nadzieją, tzn. czymś niespełnio
nym i niemającym teraźniejszości, ponieważ pomiędzy nią 
a jej spełnieniem stoi właśnie absolutna przypadkowość, czyli 
nieporuszona obojętność zawarta w samym przyjęciu przez 
byt niezmienny postaci jednostkowej - tym źródle nadziei. 
Z samej natury Jednego jako istniejącego, z rzeczywistości, 
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Brą ono przybrało, wynika z konieczności to, że kiedyś 
B c n ę ł o w czasie, że było w przestrzeni daleko i nadal pozo-
Hje absolutnie dalekie45 . 

[y. Połączenie tego, co rzeczywiste, z samowiedzą] 

Jeśli przedtem proste pojęcie świadomości rozdwojonej 
Ipreślało się jako proces, w którym świadomość ta dąży do 
• j e s i e n i ą siebie jako czegoś jednostkowego i do stania się 
Iwiadomością niezmienną, to teraz jej dążenie posiada tę wła
ściwość, że zmierza raczej do zniesienia swego stosunku do 
i zystego bytu niezmiennego, który nie przybrał określonej 
postaci, i do zapewnienia sobie stosunku wyłącznie do bytu 
mezmiennego, który przybrał określoną postać. Teraz bowiem 
istotą i przedmiotem jest dla niej jedność (das Einssein) bytu 
Jednostkowego z bytem niezmiennym, podczas gdy [przed-
tem], w pojęciu, istotnym przedmiotem był jedynie abstrakcyj-
Bj byt niezmienny, który nie przybrał określonej postaci. Teraz 
gaś świadomość ma odejść właśnie od tego stosunku absolut
nego rozdwojenia, właściwego pojęciu. Swój stosunek do bytu 
me/miennego, który przybrał określoną postać, stosunek zrazu 
zewnętrzny, jako do obcej rzeczywistości, ma ona wznieść do 
absolutnej z nim jedności (zum absoluten Einswerden). 

Ruch, w którym świadomość nieistotna dąży do osiągnię-
I ia tej jedności , jest trojaki, zgodnie z potrójnym stosunkiem, 
w jakim pozostawać ona będzie do swego bytu nadzmysło-
wego, który przybrał określoną postać. Naprzód będzie ona 
czystą świadomością, następnie - pojedynczą istotą, któ-
rej stosunek do rzeczywistości polega na pożądaniu i pracy, 
wreszcie - świadomością swego bytu dla siebie. - Zadaniem 
naszym będzie teraz rozpatrzyć, w jak i sposób te trzy formy 
i .mienia świadomości nieistotnej występują i określają się 
w ramach wyżej omówionego ogólnego stosunku. 
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[ 1 . Ś w i a d o m o ś ć c z y s t a ; u c z u c i o w o ś ć i n a b o ż n ą ] 
s k u p i e n i e ] Jeżeli rozpatrujemy, po pierwsze, świadomo4| 
nieistotną jako świadomość czystą, mogłoby się wydm 
że byt niezmienny, który przybrał określoną postać, został i 
jako istniejący dla czystej świadomości - założony tu takim, 
jak im jest sam w sobie i dla siebie samego. Ale , j ak wiemy, 
nie zaistniał on jeszcze dla świadomości takim, jakim |enl 
sam w sobie i dla siebie samego. Aby mógł on być w ś w l i i 
domości takim, jakim jest sam w sobie i dla siebie samego 
- inicjatywa do tego musiałaby wyjść raczej od niego4 6 niż ml 
świadomości. Tak natomiast, jak się rzeczy teraz mają, obce 
ność bytu niezmiennego jest tu jeszcze czymś jednostronm 111 
dochodzącym do skutku poprzez świadomość, i dlatego nic 
jest obecnością doskonałą i prawdziwą, lecz jest obciążen i 
niedoskonałością albo przeciwieństwem. 

Ale chociaż prawdziwa obecność bytu niezmiennego su 
mego w sobie i dla siebie nie zaistniała jeszcze w świado
mości nieszczęśliwej, wznosi się ona jednak ponad czysie 
myślenie, o ile występuje ono, j ak w stoicyzmie, jako myślę 
nie abstrakcyjne i w ogóle nieuwzględniające jednostkowości 
oraz, j ak w sceptycyzmie, jako myślenie niespokojne (któ 
re w rzeczywistości jest tylko jednostkowością występującą 
w formie nieuświadomionej sprzeczności i jej nieustannego 
ruchu). Świadomość nieszczęśliwa wychodzi ponad stoicyzm 
i sceptycyzm, zbliża do siebie nawzajem i utrzymuje razem 
czyste myślenie i jednostkowość, ale nie wzniosła się jeszcze 
do takiego myślenia, dla którego jednostkowość świadomości 
zostaje pojednana z samym czystym myśleniem. Znajduje się 
ona raczej pośrodku, tam gdzie myślenie abstrakcyjne styka 
się z jednostkowością świadomości jako jednostkowością. 
Ona sama jest tym zetknięciem się; jest jednością czyste
go myślenia i jednostkowości . Dla niej też istnieje ta jed
nostkowość myśląca, czyli czyste myślenie, a także sam byt 
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Bjzmienny, w istocie jako coś jednostkowego. Nie zaistniało 
B a c z ę jednak dla niej to, że tym jej przedmiotem, owym 
Btem niezmiennym, który posiada dla niej w istocie postać 
Bdnostkowości , j e s t o n a sama, ona sama, która jest jednost

ki >w ością świadomości. 
• Świadomość nieszczęśliwa w tej swej pierwszej formie, 
w której rozpatrujemy j ą jako świadomość czystą, nie odnosi 

B p więc do swego przedmiotu w sposób myślowy. Jest ona 
wprawdzie sama w sobie czystą myślącą jednostkowością, 

S | tym samym jest również jej przedmiot; nie jest natomiast 
mtystą myślą ich wzajemny do siebie stosunek, i dlatego tyl-
B O kieruje się ona - by tak powiedzieć - ku myśleniu i jako 

laka jest nabożnym skupieniem (Andacht). Jej myśleniem jest 
lu /postaciowy dźwięk dzwonów albo ciepła woń kadzideł, 
|nkieś myślenie muzyczne, niedochodzące do pojęcia, które 

fynie mogłoby tu stanowić immanentny modus przedmio-
pśc i . Dla tego nieskończonego czystego wewnętrznego 
:zuwania powstaje wprawdzie jego przedmiot, ale nie 
o coś, co zostało pojęte, i przedmiot ten występuje jako 

i os obcego. Toteż mamy tu do czynienia z wewnętrznym ru-
i hem czystej uczuciowości (des reinem Gemuts), która siebie 
odczuwa boleśnie jako rozdwojenie, z takim ruchem nieskoń
czonej tęsknoty, która pewna jest tego, że jej istotę stanowi 
laka czysta uczuciowość, takie czyste myślenie, które siebie 
myśli jako coś jednostkowego, i że jej przedmiot, właśnie dla- 164 
tego, że ujmuje siebie jako coś jednostkowego, przyznaje się 
do niej i j ą uznaje47. A le istota ta jest zarazem nieosiągal
nym bytem pozaświatowym, który wtedy, gdy go ujmujemy 
| myślowo] (ergreifen), wymyka się nam, a raczej j uż się w y 
mknął. Już się nam wymknął , ponieważ byt ten z jednej stro
ny jest niezmiennością, która siebie myśli jako coś jednostko
wego, i dlatego świadomość odnajduje w nim bezpośrednio 
iebie samą - siebie samą, ale jako przeciwstawną bytowi 
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niezmiennemu. Zamiast uchwycić [myślowo] istotę, ona tylku 
j ą odczuwa, a więc wraca do siebie. Ponieważ świadomość 
nie może w ruchu tego odnajdywania wyel iminować siebie 
jako czegoś przeciwstawnego bytowi niezmiennemu, dzieje 
się tak, że zamiast ująć istotę, ujmuje tylko to, co nieistotne, 
I tak samo jak z jednej strony, dążąc do odnalezienia siebie 
samej w istocie, ujmuje ona tylko własną odrębną rzeczy w i 
stość, tak samo nie może z drugiej strony ująć tego, co inni 
jako czegoś jednostkowego, tzn. jako czegoś rzeczywistego 
Tam, gdzie tego bytu szuka, nie może go znaleźć, gdyż po 
winien to przecież być byt pozaświatowy, tzn. taki, którego 
odnaleźć nie można. Jeśli szuka się go w jego postaci jod 
nostkowej, to nie jest on ogólną jednostkowością myślową, 
nie jest pojęciem, lecz jednostkowością jako przedmiot, czyli 
jako coś rzeczywistego - a jako taki jest przedmiotem bezpu 
średniej pewności zmysłowej i dlatego takim, który j uż znik 
nął. Toteż tym, co może być dla świadomości teraźniejsze 
i obecne - jest tylko grób jego życ ia 4 8 . Wobec tego jednak, 
że grób sam jest czymś rzeczywistym, a z naturą rzeczywi
stości sprzeczne jest zapewnienie trwałego posiadania, przeto 
i obecność grobu jest tylko walką i wysiłkiem, który musi 
się skończyć przegraną. Kiedy świadomość przekona się nu 
podstawie doświadczenia, że grób jej rzeczywistej niezmien
nej istoty nie posiada rzeczywistości i że byt jednostkowy, 
który przeminął, nie jest jako taki, który przeminął, poszu 
kiwaną prawdziwą jednostkowością - rezygnuje z szukaniu 
niezmiennej jednostkowości jako czegoś rzeczywistego czy 
też zachowania jej jako tej, która przeminęła, i dopiero dzięki 
temu staje się zdolna do odnalezienia jednostkowości jako 
czegoś prawdziwego, czyli ogó lnego 4 9 . 

[ 2 . I s t o t a j e d n d s t k o w a i r z e c z y w i s t o ś ć . D z i a ł a 
n ie ś w i a d o m o ś c i p o b o ż n e j ] Powrót uczuciowości do 
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siebie samej należy jednak pojmować przede wszystkim w ten 
f sposób, że ma ona dla siebie rzeczywistość jako uczuciowość 
Wfdnostkowa. Dla nas, czyl i sama w sobie, czysta uczucio-
Jwość odnalazła tu siebie i nasyciła się sobą; bo chociaż dla 
[ niej, w jej poczuciu, istota jest czymś odrębnym od niej sa

mej, to jednak poczucie to jest samo w sobie samopoczuciem, 
uchwyciło ono bowiem uczuciowo przedmiot swego czyste
go odczuwania, a tym przedmiotem jest ono samo. Z tego 
ruchu wychodzi więc ono jako samopoczucie, czyli jako dla 
siebie istniejąca rzeczywistość. W tym powrocie uczuciowo
ści do siebie zaistniał dla nas jej drugi stosunek, mianowicie 
tosunek pożądania i pracy5 0 , który zapewnia świadomości 

ową wewnętrzną pewność samej siebie, j aką osiąga ona dla 
nas dzięki temu, że doprowadza do zniesienia istoty obcej, 
mianowicie istoty występującej w formie samodzielnych rze-
czy, i rozkoszuje się korzystaniem z niej. Ale świadomość 
nieszczęśliwa tylko odnajduje siebie jako świadomość po
żądającą i pracującą. Nie zaistniało jeszcze dla niej to, że 
U podstawy takiego odnalezienia siebie leży wewnętrzna 
pewność siebie i że jej odczuwaniem istoty jest to odczu
wanie siebie samej. Wobec tego, że świadomość nieszczęśli
wa nie ma tej pewności dla siebie samej, jest ona wewnętrz
nie jeszcze raczej rozdartą pewnością samej siebie. Toteż 
pewność, którą miała jej dać praca i rozkosz spożywania, jest 
uiwnież pewnością rozdartą; albo, inaczej mówiąc: świado
mość nieszczęśliwa musi sama obalić tę pewność i w związku 
/ tym jedyna pewność, j aką może ona tu uzyskać, jest tylko 
pewność tego, czym jest ona dla siebie, tzn. pewność swego 
m/dwojenia. 

Rzeczywistość, przeciwko której zwraca się pożądanie 
i praca, nie jest j uż dla nieszczęśliwej świadomości nicością 
\amą w sobie, nicością, którą powinna ona znieść i pochłonąć, 
•le jest dla niej taką, j aką jest ona sama, tzn. rzeczywistością 
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rozdartą: tylko pod pewnym względem jest ona nicością, p>»l 
innym względem jest także światem uświęconym 5 1 . Rzeczy* 
wistość ta jest postacią bytu niezmiennego, ponieważ byt t#| 
sam w sobie otrzymał postać jednostkowości , a że jako nie
zmienny jest bytem ogólnym, przeto i jego jednostkowość 
oznacza w ogóle to samo, co cała rzeczywistość. 

Gdyby świadomość nieszczęśliwa była dla siebie świa
domością samoistną, a rzeczywistość byłaby dla niej sama 
w sobie i dla siebie nicością, doszłaby ona w pracy i roz* 
koszy spożywania do poczucia własnej samoistności dzię
ki temu właśnie, że ona sama byłaby tym, co unicestwia tę 
rzeczywistość. Ponieważ jednak rzeczywistość posiada dla 
niej postać bytu niezmiennego, nie może ona doprowadzić 
do jej zniesienia52 . Jeśli więc dochodzi do tego, że unicestwia 
rzeczywistość i rozkoszuje się, spożywając ją , dzieje się to 
zasadniczo dzięki temu, że byt niezmienny sam zrzeka się 
swojej postaci i oddaje j ą świadomości nieszczęśliwej, aby 
znajdowała w niej rozkosz53 . Świadomość ze swej strony wy
stępuje tu również jako coś rzeczywistego, ale również jako 
wewnętrznie rozdwojona, rozdwojenie zaś to przejawia się 
w jej pracy i spożywaniu, w tym, że raz jest ona stosunkiem 
do rzeczywistości, czyli bytem dla siebie, a raz bytem samym 
w sobie. Stosunek do rzeczywistości jest zmienianiem, czyli 
działaniem, bytem dla siebie, który przynależy świadomości 
jednostkowej jako takiej. Ale świadomość jest tu także czymś 
samym w sobie, a ta jej strona przynależy niezmiennemu by
towi pozaświatowemu; chodzi tu o zdolności i siły - obcy 
dar dany świadomości przez byt niezmienny, aby się nimi 
pos ługiwała 5 4 . 

Toteż w swoim działaniu świadomość jest teraz stosunkiem 
dwóch członów skrajnych. Z jednej strony mamy świadomość 
jako działający czynnik świata doczesnego - a po przeciwnej 
znajduje się bierna rzeczywistość, przy czym obie pozostają 

We wzajemnym do siebie stosunku, ale jednocześnie każdy 
Z tych członów jest czymś, co wróciło do bytu niezmiennego 
i każdy z nich mocno trwa przy sobie samym. Toteż kierują 
się one wzajemnie ku sobie tylko swą zewnętrzną powierzch
nią i tylko te powierzchnie stykają się ze sobą w grze tego 
ruchu. - Jeden człon skrajny, rzeczywistość, zostaje zniesio
ny przez drugi człon skrajny, działający. Ale rzeczywistość ta 
ze swej strony może być zniesiona tylko dlatego, że jej nie
zmienna istota sama j ą znosi, odpycha siebie samą od siebie 
samej i to, co zostało odepchnięte, wydaje na łup działalności. 
A znowu siła działająca występuje tu jako potęga, w której 
rzeczywistość się rozpływa; dlatego też dla takiej świadomo
ści, dla której byt sam w sobie, czyli istota, jest tym, co inne, 
potęga, którą jest ona wtedy, kiedy działa, jest pozaświato-
wym bytem jej samej55 . Toteż zamiast od swojej działalności 
wrócić do siebie samej i osiągnąć przez to dla siebie własną 
pewność, kieruje ona refleksyjnie ten ruch działania raczej 
ku drugiemu członowi skrajnemu, który dzięki temu zostaje 
wyobrażony jako czysta ogólność, jako potęga absolutna, od 
której wychodzi ruch na wszystkie strony i która jest istotą 
zarówno rozszczepiających się członów skrajnych w tej ich 
postaci, w jakiej występowały na początku, jak i samego pro
cesu zmiany. 

Dzięki temu, że świadomość niezmienna rezygnuje ze swo
jej postaci i ofiarowuje ją , a świadomość jednostkowa za ten 
dar składa dzięki, tzn. odmawia sobie satysfakcji płynącej ze 
świadomości własnej samoistności, i istotę swojego działania 
odsuwa od samej siebie, przekazując j ą bytowi pozaświato
wemu - dzięki tym dwóm momentom wzajemnej rezygnacji 
obu występujących tu członów, rodzi się dla świadomości jej 
jedność z bytem niezmiennym. Ale jednocześnie ta jedność 
zarażona jest podziałem, znowu w sobie rozdarta, i przeci
wieństwo między tym, co ogólne, a tym, co jednostkowe, 
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znowu się z niej wyłania. Świadomość bowiem pozo/m, 
rezygnuje wprawdzie z zaspokojenia swojego samopoczuciu, 
ale w rzeczy samej osiąga zaspokojenie rzeczywiste. Wszakżg 
była pożądaniem, pracą i zażywaniem rozkoszy; to ona jakfl 
świadomość pragnęła, działała i zażywała rozkoszy. Tak/i« 
jej dziękczynienie, w którym uznaje ona drugi człon ski;i |n\ 
za istotę i znosi siebie sama, jest jej własnym działaniem, 
które równoważy działanie drugiego członu skrajnego i do 
broczynności jego daru przeciwstawia taką samą działalność 
ze swojej strony. Podczas gdy ten drugi człon ofiarowuje j c | 
z siebie swą stronę powierzchowną, to świadomość dokonuje 
ponadto aktu dziękczynienia i przez to - przez zrzeczenie się 
swego własnego działania, czyli samej swojej istoty - duje 
właściwie o wiele więcej niż drugi człon, który odpycha tyl
ko od siebie j akąś zewnętrzną powierzchnię. Toteż nie tylko 
w rzeczywistym pożądaniu, pracy i zażywaniu rozkoszy, ale 
także w akcie dziękczynienia, gdzie mogłoby się wydawać, 
że zachodzi coś wręcz przeciwnego, cały ten ruch kieruje 
się refleksyjnie do tego członu skrajnego, który reprezentuje 

jednostkowość56. Świadomość odczuwa siebie w tym ruchu 
jako tę oto świadomość jednostkową i nie daje się zwieść 
pozorowi własnego zrzeczenia się swego działania; jej praw
dą jest bowiem to, że nie zrzekła się samej siebie. Tym, co 
doszło w tym wszystkim do skutku, jest tylko podwójna re
fleksja, refleksyjne skierowanie się ku obu członom skraj
nym. Toteż rezultatem jest tu jej ponowne rozbicie na dwie 
świadomości przeciwstawne - na świadomość bytu nic 
zmiennego i świadomość przeciwstawną, występującą w po
staci chcenia, realizowania i spożywania, a nawet autorezy-
gnacji, czyl i w postaci istniejącej dla siebie jednostkowości 
w ogóle. 
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[ 3 . S a m o w i e d z a p r z e c h o d z ą c a w r o z u m ] W ten 
;sób doszliśmy do trzeciej postaci stosunku świadomo-

nieszczęśliwej do bytu niezmiennego, która wyłoniła 
z postaci drugiej, do świadomości, która dzięki swemu 

ceniu i jego spełnieniu naprawdę się przekonała, że jest 
modzielna. W obrębie stosunku pierwszego świadomość 
4a tylko pojęciem rzeczywistej świadomości, czyli we-
~ętrzną uczuciowością, która nie urzeczywistnia się jesz-
i w działaniu i rozkoszy spożywania. Stosunek drugi był 

łaśnie tym urzeczywistnieniem się jako zewnętrzne dzia
ne i zewnętrzna rozkosz spożywania. Stąd jednak świado-
aść wraca do siebie jako taka, która już wie z własnego 
świadczenia, że jest świadomością rzeczywistą i działają-
, czyli taką, dla której prawdą jest to, że jest czymś sa-
ym w sobie i dla siebie. A le teraz odkryty został tu wróg 

.. jego najautentyczniejszej postaci57 . W walce prowadzonej 
rzez uczuciowość świadomość jednostkowa występuje tylko 
ako muzykalny5 8 , abstrakcyjny moment. W pracy i rozkoszy 
pożywania, jako realizacji tego bytu pozbawionego istoty, 
wiadomość może bezpośrednio zapomnieć o sobie, a jej po-

i /ucie, że jest to jej własne w tej rzeczywistości działanie, 
zostaje zduszone wskutek aktu dziękczynienia. To zduszenie 
okazuje się jednak w gruncie rzeczy powrotem świadomości 
do siebie samej, i to do siebie samej jako do swej prawdziwej 
rzeczywistości. 

Stosunek trzeci, w którym prawdziwa rzeczywistość wy
stępuje jako jeden z członów skrajnych, jest odniesieniem tej 
rzeczywistości, jako nicości, do istoty ogólnej. Sprawę tę na
leży jeszcze bliżej rozpatrzyć. 

Co się tyczy, po pierwsze, przeciwstawnego stosunku 
świadomości, tzn. stosunku, w którym jej rzeczywistość jest 
dla niej bezpośrednio nicością - to jej rzeczywiste działa
nie staje się działaniem nicości, a jej rozkosz spożywania 
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- poczuciem własnego nieszczęścia. Działanie i rozk 
spożywania tracą wszelką ogólną treść i wszelkie ogólne z 
czenie (w przeciwnym razie miałyby istnienie same w suhl* 
i dla siebie) i wycofują się z powrotem do jednostkowości, 
na którą skierowana jest świadomość, pragnąca doprowad/10 
do jej zniesienia. W swoich funkcjach animalnych świado
mość jest świadoma siebie jako tego oto rzeczywistego bytu 
jednostkowego. Toteż nie spełnia ich ona w sposób naturalny, 
jako czegoś, co samo w sobie jest niczym i nie może mice dla 
ducha żadnego znaczenia i żadnej istotności; ponieważ w nil li 
wróg ukazuje się w swojej właściwej mu postaci, przeto siani 
się one obiektem poważnych s ta rań 5 9 i przeobrażają się w coś 
najważniejszego. Ponieważ wróg ten pokonany w klęsce się 
odradza, przeto świadomość, kiedy go stawia przed sobą, nie 
tylko się od niego nie uwalnia, ale wciąż jest przy nim i wcią> 
widzi się skalaną. A jednocześnie - wobec tego, że treść tych 
jej dążeń, nie jest niczym istotnym, lecz czymś najniższym, 
nie jest niczym ogólnym, lecz czymś najbardziej jednostko 
wym - mamy tu do czynienia z osobowością ograniczoną do 
siebie samej i do swego maleńkiego pola działania, i tylko 
o nie się troszczącą - osobowością równie nieszczęśliwą, jak 
nędzną. 

Ale zarówno z jednym, jak i z drugim, zarówno z uczu
ciem własnego nieszczęścia, jak i z nędzą owego działaniu 
- wiąże się świadomość jej jedności z tym, co niezmienne. 
Dążenie bowiem do bezpośredniego unicestwienia swego rze
czywistego istnienia jest zapośredniczone przez myśl o bycie 
niezmiennym i dokonuje się w tym odniesieniu60. Ten sio 
sunek pośredni stanowi istotę negatywnego ruchu, w którym 
świadomość zwraca się przeciw własnej jednostkowości; ale 
jako stosunek sam w sobie jest on jednocześnie czymś po
zytywnym i stanie się 'dla świadomości źródłem jej jedności 
[z bytem niezmiennym]. 
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Ten stosunek pośrednictwa jest więc sylogizmem, w któ-
i jednostkowość, utrwalająca się początkowo jako prze
stawna bytowi samemu w sobie, zostaje połączona z dru-

i członem skrajnym tylko poprzez człon trzeci. Poprzez 
człon, średni drugi człon skrajny, świadomość niezmien-

, istnieje dla świadomości nieistotnej, która, ze swej strony, 
je sobie sprawę z tego, że sama istnieje dla świadomości 
zmiennej tylko poprzez człon średni. Ó w człon średni jest 
, który jednemu członowi skrajnemu przedstawia człon 

gi i dla każdego z nich jest sługą i pośrednikiem w kró-
stwie drugiego. Ten człon średni jest sam istotą świadomą, 
st bowiem działalnością zapośredniczającą świadomość 
":o taką. Treścią jego działalności jest podjęte przez świa-
mość unicestwienie własnej j ednos tkowośc i 6 1 . 
W tym członie średnim świadomość uwalnia się więc od 
iałania i rozkoszy jako czynności własnych. Odtrąca od sie

bie, jako istniejącego dla siebie członu skrajnego, istotę swo
jej woli, a samoistność oraz wolność decyzji, a tym samym 
i winę swojego postępowania przerzuca na człon pośredni
czący, na sługę. Pośrednik, jako pozostający w bezpośrednich 
stosunkach z istotą niezmienną, jest jej doradcą w określeniu 
tego, co słuszne. Jej działanie - jako kierowane obcą decy
zją - przestaje z punktu widzenia działania, czyli woli, być 
jej własnym działaniem. Świadomości nieistotnej pozostaje 
jednak jeszcze przedmiotowa strona jej działania, mianowicie 
owoce jej pracy i rozkosz spożywania. Więc i te odtrąca ona 
od siebie, i tak samo jak ze swej woli, rezygnuje również ze no 
swej rzeczywistości osiągniętej dzięki pracy i rozkoszy spo
żywania. Rezygnuje ze swej rzeczywistości po części jako 
z osiągniętej prawdy swojej świadomej siebie samoistności -
kiedy wyobraża sobie i wypowiada coś, co jest dla niej zupeł
nie obce i bez sensu62 , po części jako z własności zewnętrz
nej - kiedy oddaje coś ze swego majątku zdobytego pracą; 
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po części jako z zażywania rozkoszy, kiedy odmawia jej sobie 
całkowicie, poszcząc i umartwiając swe ciało. 

Przez rezygnowanie z decyzji własnych, a następnie z mn-
jątku i rozkoszy spożywania, i wreszcie przez moment pozy* 
tywny zajmowania się rzeczami dla siebie niezrozumiah i m 
odbiera ona sobie całkowicie i naprawdę świadomość wol 
ności wewnętrznej i zewnętrznej, świadomość swej rzec/.y* 
wistości jako swojego bytu dla siebie. Posiada pewność, >o 
naprawdę wyzbyła się swojego Ja i że ze swej bezpośredni^ 
samowiedzy uczyniła rzecz, byt przedmiotowy. Tę rezygim 
cję z siebie mogła świadomość nieistotna utwierdzić jedynie 
przez tę rzeczywistą ofiarę. Albowiem tylko w ofierze, w po
święceniu znika oszustwo zawarte w wewnętrznym uznaniu 
aktu dziękczynienia przez serce, umysł i usta, uznaniu, które 
prowadzi wprawdzie do zrzucenia z siebie całej potęgi bylu 
dla siebie i przypisania jej darowi niebios, ale nawet w tym 
zrzuceniu zachowuje sobie zewnętrzne poczucie własnej 
osobowości w tej części posiadania, z której nie rezygnuje, 
a wewnętrzne - w świadomości decyzji, którą świadomość 
podjęła sama, oraz w świadomości swej przez siebie określa 
nej treści, której nie zamieniła na jakąś treść dla niej obcą 
i niezrozumiałą. 

W akcie ofiary rzeczywiście dokonanej świadomość, zno
sząc działalność jako swoją własną działalność, uwolniła się 
sama w sobie także od poczucia nieszczęścia. To, że uwol
nienie dokonało się samo w sobie, jest jednak wynikiem 
działalności drugiego członu skrajnego, którym jest istota 
istniejąca sama w sobie. Oznacza to, że ofiara poniesiona 
przez nieistotny człon skrajny nie była jednak działaniem 
jednostronnym, lecz zawierała w sobie również działa
nie drugiego członu. Rezygnacja bowiem z własnej woli 
jest tylko z jednej strony czymś negatywnym - mianowi
cie w swym pojęciu, czy l i sama w sobie; jest ona zarazem 
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e czymś pozytywnym, oznacza bowiem uznanie wol i 
o woli cudzej, i to w sposób określony, jako wol i nie jed- i 

hostkowej, lecz ogólnej . D la świadomości nieistotnej tym 
pozytywnym znaczeniem woli założonej jako negatywna 
jest wola drugiego członu skrajnego, która właśnie dlatego, 
(tc jest dla niej tym, co inne, dochodzi do niej nie bezpośred
nio sama, lecz poprzez człon trzeci, przez pośrednika jako 
doradcę. Toteż wprawdzie dla niej wola drugiego członu 
Itaje się wolą ogólną i samą w sobie, ale ona sama nie jest 
dla siebie tym bytem samym w sobie. Rezygnacja z własnej 
Woli jako woli jednostkowej nie ma, zgodnie z pojęciem, 
dla niej pozytywnego znaczenia woli ogólnej . Podobnie i jej 
ic/ygnacja z majątku i rozkoszy spożywania ma tylko zna-
Czenie negatywne, i ogólność, która dla niej dzięki temu 
powstaje, nie jest dla niej jej własnym działaniem. Jedność 
bytu przedmiotowego i bytu dla siebie, zawarta w pojęciu 
działania i dlatego występująca w świadomości jako istota 
i przedmiot, nie jest dla świadomości nieistotnej pojęciem 
|ej własnego działania, i nie staje się dla niej przedmiotem 
bezpośrednio i dzięki niej samej. To pośredniczący sługa 
wypowiada w jej imieniu ową chwiejną jeszcze pewność , że 
jej nieszczęście tylko samo w sobie jest swą własną odwrot
nością, mianowicie działaniem znajdującym zaspokojenie 
we własnym działaniu, czy l i wieczną rozkoszą, że jej nędz
ne działanie również samo w sobie jest swą odwrotnością, 
mianowicie działaniem absolutnym, i że zgodnie ze swym 
pojęciem działanie jest w ogóle wtedy tylko działaniem, 
kiedy jest działaniem jednostki6 3 . Dla niej samej, dla świa
domości nieistotnej, działanie i jej rzeczywiste działanie 
pozostaje działaniem nędznym, jej rozkosz - bólem, a ich 
/niesienie w znaczeniu pozytywnym - czymś pozaświato-
wym. W przedmiocie jednak, w którym jej własne działanie 
i jej własny byt jako tej oto świadomości jednostkowej jest 
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dla niej bytem i działaniem samym w sobie, w przedmio
cie tym zrodziło się dla świadomości wyobrażenie rozumu 
(Yernunft), pewności świadomości , że w swojej jednostko 
wości jest czymś absolutnie samym w sobie, czyli wszech-
rea lnośc ią 6 4 . 


