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Ryszard Panasiuk

KONCEPCJA PODMIOTU POZNANIA
W FENOMENOLOGII DUCHA HEGLA *
Jeżeli dzieła dojrzałej twórczości Hegla chcielibyśmy odczytywać zgod
nie z intencją ich autora, o podmiot poznania w sensie zbliżonym do po
tocznego możemy pytać — jak się wydaje — jedynie w odniesieniu do Fe
nomenologii ducha. W dziełach bowiem pozostałych — od Nauki logiki
poczynając, a na Wykładach z historii filozofii kończąc — Hegel nie zaj
m uje się opisem procesu zdobywania wiedzy przez podmiot, lecz w ykła
da — pod postacią systemu -— prawdę już osiągniętą, gotowy rezultat aktu
poznania. Jeśli Fenomenologia przedstawia ruch myśli zmierzającej ku
prawdzie, to Logika opisuje ruch tożsamych z istotą bytu rezultatów myś
li (pojęć) 1. Logika jest opisem stru k tu ry bytu w jego wiecznej esencji, eks
trakcją tej esencji w jej postaci czystej, „przed stworzeniem przyrody
i skończonego ducha” 2. W filozofii przyrody i filozofii ducha dokonuje się
przejście czystej myśli w sferę „innobytu”, gdzie rozwija się ona aż do
osiągnięcia pełnej samowiedzy (wiedzy absolutnej). Podmiot obecny w tej
konstrukcji jest kreatorem określonych sfer rzeczywistości swego przeja
wiania się, a całość tej rzeczywistości odtworzona jest z perspektywy pozaczasowej, z perspektywy absolutu, który zakończył swą pracę. Tak więc,
jeżeli Encyklopedia nauk filozoficznych jest skrótowym wyłożeniem go
towego systemu, Fenomenologia ducha sytuuje się jakby poza tym syste
mem i mogłaby być rozpatrywana jedynie jako wprowadzenie doń, jako
trak tat rozważający możliwość ukonstytuowania wiedzy, która później zo
stanie przedstawiona w postaci zrealizowanej. Można by tak mniemać
oczywiście, gdyby nie zasadne podejrzenie, że Hegel pisząc Logiką, a po
tem Encyklopedię zmienił koncepcję wykładu swojej filozofii, że porzucił
zaprezentowany w Fenomenologii „krytyczny” sposób konstruowania wie
*
Artykuł ten powstał jako referat wygłószony na konwersatorium prowadzonym
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, a po
św ięconym problematyce podmiotu.
1 Por. H.-G. Gadamer, Hegels Dia lektik. F ünf h erm en eu tisch e Studien. Tübin
gen 1971, s. 58.
2 Hegel, N au ka logiki, t. I, Warszawa 1967, s. 43; por. też t. II, s. 803.
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dzy jako systemu, by przejść do jego, by tak rzec, wykładu apriorycznego.
Tak więc system, który ostatecznie zaczyna się od l o g i k i , nie może
być poprzedzony f e n o m e n o l o g i ą d u c h a , tym bardziej, że owa
fenomenologia została włączona przecież w znacznie zredukowanej postaci
do encyklopedycznego wykładu p o logice, jako część druga nauki o duchu
subiektyw nym 3. Problemu tego, niezmiernie interesującego i ważnego
dla interpretacji filozofii Hegla, nie podejmujemy. Chodziło nam jedynie
o podkreślenie szczególnej, odrębnej pozycji Fenomenologii ducha pośród
dzieł „systemowych” dojrzałego Hegla. Odrębność ta — podkreślamy —
wyraża się w tym, że Hegel nie wykłada tu wiedzy gotowej, ale rozważa
możliwość osiągnięcia wiedzy, bada drogę, na której podmiot do wiedzy
dochodzi. Myśl jego skierowana jest synoptycznie: zarówno na sam pod
miot i jego akty poznawcze, jak na przedmiot poznania.
Punkt wyjścia refleksji filozoficznej Hegla godny jest uwagi. N ietrud
no dostrzec, że sytuuje się on w Fenomenologii ducha na szlaku myśli, któ
ry zapoczątkował w filozofii nowożytnej Kartezjusz. Odrzucając zakładane
dogmatycznie przeświadczenia o istnieniu i własności substancji znajdują
cej się poza umysłem Kartezjusz — jak wiadomo — przyjął świadomą
swoich aktów res cogitans, czyli myśl filozofa, za absolutny początek czyn
ności poznawczej. Przekonany był bowiem, że umysł ludzki jest bardziej
znany sobie samemu niż wszystko, co istnieje poza nim, łącznie z ciałem,
w którym „rzecz myśląca” jest pomieszczona 4. Ten sposób postępowania
w radykalnie zmodyfikowanej postaci przyjął później K ant z zamiarem
ugruntowania pewności wiedzy. Wychodząc z idei „jedności transcenden
talnej apercepcji” jako aktu, w wyniku którego podmiot może dotrzeć do
przedmiotu, ukazywał jednocześnie, że ów przedmiot jako przedmiot wie
dzy jest w akcie poznawczym przez podmiot ukonstytuowany i nie istnieje
poza koniecznym sprzężeniem: p o d m i o t — p r z e d m i o t . Tak więc,
jeśli Kartezjusz po zabiegu redukcyjnym Cogito usiłował powrócić do sta
nowiska, zgodnie z którym istnieje samoistny, niezależny od podmiotu, za
gwarantowany w swojej egzystencji przez Boga, przedmiot poznania, to
K ant ugruntow ał radykalnie nową perspektywę epistemologiczną5. Nie
3 Na tę zmianę stanowiska Heglowskiego zwrócił uwagę M. Heidegger w swoich
wykładach w semestrze zimowym 1930/31. Por. H. Marcuse, Hegels Ontologie und
d ie G ru n dlegu ng einer Theorie der G esch ich tlichkeit, Frankfurt a.M. 1932, s. 227.
W tej samej sprawie zob. też: W. Marx, Hegels Phänom enologie des G eistes, die B e 
s tim m u n g ih rer Idee in „ V orrede” u n d „Ein leitung ”, Frankfurt a.M. 1971, s. 7 i n . ;
J. Hyppolite, G enèse et structu re de la ph énom énologie de l’esp r it de Hegel, Paris
1956, r. I, III; conclusion.
4 René Descartes, M e d yta c je o p ie r w s z e j filozofii, Warszawa 1968, m edytacja dru
ga; Gadamer, op. cit., s. 31; Heidegger, H o lzw eg e, Frankfurt a.M. 1957, s. 118.
5 Por. M. J. Siemek, T ra n sc en d en ta lizm ja k o sta n ow isko epistem ologiczne,
„Człowiek i Światopogląd”, 1974 nr 4 (105).
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można tu już było pytać o zgodność wiedzy z samoistnym, ukonstytuo
wanym poza obszarem poznawczym przedmiotem tej wiedzy, nie dał się
on bowiem pomyśleć poza obszarem sprzężenia p o d m i o t — p r z e d 
m i o t . Podmiot występował tu w nowej roli; odsłaniał naturę przedmiotu
przez ak t konstytuowania go. Tak ujm ując relację p o d m i o t — p r z e d 
m i o t musiał K ant rozważyć „aprioryczne w arunki wszelkiego doświad
czenia”, to jest zbadać, jakie czynniki w arunkują możliwość wszelkiego
poznania transcendentalnego, czyli wychodzącego poza sam podmiot, ku
rzeczywistości.
Według K anta możliwość tego rodzaju poznania tworzyły aprioryczne
jego składniki: formy zmysłowości i kategorie rozsądku. Wiedza synte
tyczna a priori była wiedzą o przedmiocie jako korelacie podmiotu. Hegel
podjął wezwanie Kanta, by zbudować metafizykę jako naukę, i przyjął
kantowski punkt wyjścia: „nie zakładajc] ... nic, prócz samego rozumu,
a więc starajc] się wyprowadzić poznanie z jego pierwotnych zarodków,
nie opierając się na żadnym fakcie” e. Realizując jednak postulat Kanta
i przyjm ując kantowską „bezzałożeniowość” Hegel w realizacji swego pro
gram u bardziej przeciwstawia się Kantowi niż doń nawiązuje, zwłaszcza —
0 czym pamiętać należy — że miał przed oczyma próby Fichtego, który
uwyraźnił zaw artą w systemie Kanta tendencję subiektywistyczną, i Schellinga — podejmującego wysiłek przezwyciężenia kantowsko-fichteańskiego
subiektywizmu za pomocą tzw. filozofii identyczności7. Tak więc trzej
myśliciele — Kant, Fichte i Schelling — tworzą najbliższe pole odniesień
zarówno pozytywnych, jak negatywnych, dla Fenomenologii ducha. Na
wiązując do K anta i akceptując jego ideę j e d n o ś c i p o d m i o t u
1 p r z e d m i o t u jako wysoce spekulatywną 8 czyni mu Hegel jednocześ
nie zarzut, że organiczył moc rozumu do intelektu, kwestionując tym sa
mym roszczenia rozumu do poznania całej prawdy. K ant — jego zdaniem —
nie przezwyciężył trapiącego kulturę współczesną sceptycyzmu, rozdwoje
nia i dezintegracji, ale je jeszcze pogłębił. Sceptycyzm K anta jest jedno
cześnie subiektywizmem. Poza tym świat, w którym rozum jako intelekt
rozpoznaje się, nie tylko jest w istocie subiektywnym konstruktem pod
miotu, lecz także rzeczywistością, w której rządzą wykluczające wolność
determinizmy. Człowiek rozpoznawany intelektem bazującym na doświad
czeniu należał całkowicie do fenomenalnego porządku uchwytnych intelek
tem (Verstand ) bytów przyrody, nie mógł przeto rozpoznawać się i praw 
dziwie afirmować w tym porządku. Dlatego też przenosił się w doświad
6 Kant, Prolegom ena, Warszawa 1960, s. 33—34; por. N. Hartmann. Die P h ilo so
ph ie des D eu tsch en Idealism u s Berlin, N. York 1974, s. 280.
7 Hartmann, op. cit., s. 269.
8 Por. G lauben und W issen, w: Hegel, Jen aer Schriften, Berlin 1972, s. 140 i n.;
por. też H. Marcuse, R o zu m i rew o lu cja , Warszawa 1966, s. 50—51.
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czaniu swojej prawdziwej esencji do świata rozumu praktycznego, do nieprzenikliwego dla rozumu teoretycznego świata noumenów. Paradoks
wieku afirmującego rozum wyzwolony od służebnej roli wobec religii w y
rażał się tym, że oto rozum rezygnował z poznania tego, co najważniejsze,
ograniczając swoją moc do doświadczenia. „Według Kanta rozum nie jest
zdolny poznać tego, co wykracza poza zmysły, idea najwyższa jest jedno
cześnie nierzeczywistą” 9. To samo w istocie głoszą Jacobi i Fichte. „We
dług nich wszystkich absolut — zgodnie z dawnymi rozróżnienia
m i— nie jest ani sprzeczny z rozumem, ani z nim zgodny, lecz sytuuje się
ponad rozumem” 10. Tak więc to, co wieczne i nieskończone znalazło się po
za rozumem, którego domeną pozostała sfera skończoności. W Kaniowskim
postulacie zakreślenia granic rozumu i wiedzy dostrzegł Hegel klęskę
oświeceniowego racjonalizmu, jego nicość (Nichtssein ) doprowadzoną do
godności systemu
W czasach, gdy Hegel podejmował swoją krytykę „minimalizmu” i su
biektywizmu filozofii K anta oraz kontynuatorów jego myśli (idzie nam
tu o pisma z lat 1801— 1803) nie opracował jeszcze własnego poglądu na
dyskutowane problemy. Zaznaczał jedynie ogólnie swój punkt widzenia
twierdząc, że filozofia powinna być rozumowym ujęciem universum jako
całości, a więc nauką totalną, przezwyciężającą sceptycyzm i subiektywizm;
że należy dążyć do osiągnięcia praw dy powszechnie ważnej.
Taką próbę przezwyciężenia subiektywizmu K anta i jego następców,
w szczególności zaś Fichtego, widział zrazu Hegel w filozofii Schełlinga,
który zawieszoną jakby w próżni fichteańską świadomość („Ja”) poprze
dził przyrodą. Z niej dopiero, jako ze sfery nieświadomości, miał wyłaniać
się świadomy duch. Jedność owego ducha z przyrodą, „indyferencja”
obiektywności i subiektywności tworzyć miała pełne unwersum, A bsolut12.
Hegel docenił znaczenie wysiłku Schełlinga zmierzającego ku przezwycię
żeniu subiektywizmu i wypracowaniu systemu obiektywno-idealistycznego 18, rychło jednak dostrzegł ograniczenia i braki stanowiska swego przy
jaciela ze szkolnej ławy w Tybindze. Schelling bowiem włączył co prawda
absolut w sferę dociekań filozoficznych, z której został usunięty przez
myśl oświeceniową, absolut ten jednak jako niezróżnicowana jednia, po
dobnie jak niegdyś w systemie Plotyna, nie mógł być przedmiotem dys
kursy wnego poznania. Nie można też było dokonać przejścia od niezróżnicowanego absolutu do wielorakości egzystenoji bytów skończonych. Kon
9 H egel, ibid em , s. 128.

10 Ibidem .
11 Ibid em , s. 129.
12 Por. S y s t e m des tran sze n den tale n Idealism us, w: F. W.. J. Schelling F rühsch
riften, B erlin 1971, Bd. 2, s. 525 i nn, 576 i n., 580 i n, H artm ann, op. cit., s. 286.
13 Por. G. Lukács, Der junge Hegel, B erlin 1954, s. 491.
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sekwencją stanowiska Schellinga było przyjęcie przezeń niedyskursywnego sposobu poznania absolutu: intelektuelle Anschauung. Według He
gla owo intuicyjno-oglądowe poznanie absolutu jest filozoficzną deklaracją
i nie może być uznane za zadowalającą próbę rozwiązania trudności
związanych z przezwyciężeniem subiektywizmu w tradycji kaniowskiej.
Trzeba więc podjąć wysiłek znalezienia drogi. Nie opublikowane za życia
filozofa wykłady jenajskie stanowią dobitne świadectwo tych poszukiwań,
Fenomenologia ducha zaś jest ich uwieńczeniem.
Fenomenologia ducha jest traktatem , którym Hegel ostatecznie w kra
cza na własną drogę; wkroczenie to dokonuje się w atmosferze ostrego kon
fliktu z autorem Systemu transcendentalnego idealizmu. Hegel dostrzegł,
że jego przyjaciel w ybrał drogę ułatwioną, odrzuciwszy myślenie dyskursywne: „Rozum bez rozsądku jest niczym, gdy rozsądek bez rozumu jest
jeszcze jednak czymś” 14. Ten aforyzm zaw arty w notatkach poprzedzają
cych Fenomenologią ducha wyraża całą prawdę o różnicy między stano
wiskiem obu filozofów, wskazuje też na stosunek Hegla do tradycji oświeceniowo-kantowskiej z jednej strony, zaś romantycznej — z drugiej.
Naczelna teza Fenomenologii ducha głosi, że absolut, jeżeli ma być
poznany rozumem, czyli naukowo, nie może być punktem wyjścia filozo
ficznych dociekań, ale jedynie punktem dojścia, ich ostatecznym rezul
tatem. Następnie, jeżeli universum, całość, nie jest transcendentna wobec
rzeczy, lecz ujawnia się przez nie i w nich tworząc z nimi jedność, prawda
o universum nie może być rezultatem poznania niezależnego od kontaktu
z rzeczami, a polegającego na jakimś sposobie obcowania podmiotu po
znającego bezpośrednio z absolutem, ale musi być ona zdobywana na dłu
giej drodze, w wyniku mozolnego wysiłku poznawczego podmiotu kierują
cego się w swoich aktach poznawczych ku rzeczom skończonym.
Trzy założenia, które Hegel przyjm uje w Fenomenologii ducha, a mia
nowicie, że tylko rozum (nie zaś intuicja) jest właściwym narzędziem osią
gnięcia prawdy, że prawdą jest całość (das Ganze ist das Wahre) i że
absolut, owa całość, nie jest transcendentna wobec rzeczy skończonych
(gdyby było inaczej, intelektualizm poznawczy byłby wykluczony), te trzy
założenia i ich konsekwentne rozwinięcie decydują o oryginalności i wiel
kości heglowskiego przedsięwzięcia filozoficznego.
Nie zgadzając się z dokonanym przez Kanta ograniczeniem roszczeń
rozumu spekulatywnego, Hegel nie wraca przecież do przedkantowskiego,
przedkrytycznego punktu widzenia. Za punkt, wyjścia obiera Kantowską
ideę „syntetycznej jedności apercepcji”, ale ideę tę w zasadniczy sposób
przekształca 15. Przypomnijmy, że K ant wychodził z założenia prawomoc
14 Notatka Hegla z okresu jenajskiego, w: K. Rosenkranz, Hegels Leben, Berlin
1844, s. 546; por. F enomenologia ducha, s. 21—24.
15 Marx, op. cit., s. 17 i n., s. 27.
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ności i ostatecznego charakteru doświadczenia naukowego i jego rezulta
tów wyrażonych w XVII—XVIII-wiecznym przyrodoznawstwie i zmierzał
jedynie do ukazania epistemologicznego fundam entu tego doświadczenia
przez ujawnienie w podmiocie poznającym apriorycznych zasad, umożli
wiających mu transcendowanie w akcie poznawczym ku przedmiotowi.
A kt poznania w ujęciu Kaniowskim jako wspomniana syntetyczna jed
ność apercepcji przedstawiony był statycznie. Praw da o bycie wyczerpy
wała się, by tak rzec, w jednorazowości owego aktu przebiegającego w polu
absolutnego przeciwieństwa praw dy i fałszu. Niezmienny był tu również
sam podmiot; Kaniowskie novum polegało jedynie na ukazaniu zawartych
w nim apriorycznych warunków doświadczenia.
Hegel wprowadził zasadnicze modyfikacje do Kaniowskiego pojęcia
doświadczenia, czemu musiało z konieczności towarzyszyć istotne prze
kształcenie poglądu zarówno na sam ak t poznania, jak i na dokonujący te
go aktu podmiot. Nie przyjął przede wszystkim osiągnięć ówczesnego m a
tematycznego przyrodoznawstwa za ostateczny rezultat pracy rozumu
(być może z tym się też wiąże pominięcie całkowitym milczeniem w Fe
nomenologii ducha Kaniowskiej nauki o formach zmysłowości i kategoriach
rozsądku jako apriorycznych w arunkach wszelkiego doświadczenia). Trak
ta t Heglowski, którego inna nazwa brzmi; Nauka o doświadczeniach świa
domości — rozpoczyna się, jak wiadomo, od analizy poznania potocznego,
przednaukowego, opisanego w rozdziale Das Dieses und das Meinen („to
oto” i mniemanie), czyli od pewności zmysłowej. Filozof zaczyna opisy
wać drogę „wędrówki ducha” ku prawdzie nie od wiedzy, ale od mniema
nia właśnie, od nie mającego — zdawało by się — znaczenia z punktu
widzenia nauki, niesystematycznego kontaktu bezrefleksyjnego, nie ufilozoficznionego podmiotu z bytem. Oczywiście, akt ten inaczej widziany
jest przez „nas”, czyli przez filozofa, który ów akt analizuje z zewnątrz,
inaczej przez świadomość „pewności zmysłowej”. To „dla nas” jedynie
treść pewności zmysłowej jest mniemaniem. Podmiot tej pewności tak
właśnie ujm uje byt i ma przeświadczenie, że ujm uje go prawdziwie. Cechą
charakterystyczną podmiotu pewności zmysłowej jest, że ujm uje on byt
jako wielość istniejących przedmiotów jednostkowych, prawdą tej świado
mości jest bezpośrednie postrzeganie przedmiotu zmysłowego. Świado
mość ta jest bezrefleksyjna, jest świadomością istnienia rzeczy, nie siebie.
Gdybyśmy zapytali, czym jest podmiot poznania zmysłowego, należało by
odpowiedzieć, że jego prawdą jest przedmiot jako byt samoistny; jest to
jednostka całkowicie w owym przedmiocie zatopiona. Jest to Ja zmysło
we, nie mające świadomości samoistności własnego istnienia. Tak więc
analiza owej wiedzy pewności zmysłowej dokonana przez „nas” prowa
dzi do informacji nie o tym, jaki jest byt, ale jaki jest podmiot postrzega
jący ów byt w opisany wyżej sposób.
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Rozdział o pewności zmysłowej, którego zasadnicze idee staraliśm y się
tu krótko przedstawić, jest początkowym rozdziałem obszerniejszej partii
dzieła Hegla zatytułowanej Świadomość. Jest to oczywiście nazwa okreś
lonej, pierwszej w ciągu czasowym postaci podmiotu poznającego. I acz
kolwiek Hegel ukazuje tu pewną dynamikę, ruch tej świadomości, która
próbując uchwycić i wyrazić językowo bezpośrednie doświadczenie jedno
stkowych bytów, musi przejść od doświadczenia „tego oto” do ogólności
i następnie jej podstawy — prawa, to jednak świadomość jako ta właśnie
początkowa postać podmiotu nie wychodzi i wyjść nie może poza prze
świadczenie, że przedmiot poznania istnieje samoistnie jako przeciwstawia
jący się podmiotowi poznającemu.
Już ta początkowa forma podmiotu ujawnia jego istotne właściwości:
podmiot poznający, którym na początku, podobnie jak w Wissenschafts
lehre Fichtego, jest abstrakcyjne Ja — wbrew fichteańskiemu ujęciu —
zwraca się w swoich aktach poznawczych 16 nie ku sobie, lecz ku temu,
co inne, co istnieje poza nim, ku przdmiotowi. Świadomość ma charakter
i n t e n c j o n a l n y . Po drugie, co łatwo dostrzec, nie zatrzymuje się ona
na określonym stadium zdobytej przez się wiedzy, ale osiągnąwszy ją od
kryw a jej sprzeczności i przechodzi do wyższej formy poznania, będącej
przezwyciężeniem osiągniętego uprzednio rezultatu poznawczego. Już tu
okazuje się, że podmiot nie jest „rzeczą”, res cogitans, substancją sui generis, lecz 8iłva[i.ię, potencjalnością, wiecznym niepokojem, stałym dąże
niem do przekraczania samego siebie na każdym osiągniętym etapie ku
prawdzie. Podmiot jest więc „straszliwą siłą negatywną” (die ungeheure
Macht des Negativen), wiecznym przeczeniem, ustanawianiem swego
przedmiotu poznania i jego znoszeniem, wychodzeniem z siebie i powraca
niem do siebie. Mamy tu więc koncepcję poznania jako dialektyki, ruchu
przez ustanawianie i negację dwu sprzężonych z sobą i wzajem się okreś
lających elementów składowych poznawczego aktu: podmiotu i przedmio
tu. Podmiot stanowiący element dynamiczny, potencjalność, ustanawia
przedmiot jako uzewnętrznienie siebie samego i tylko za pośrednictwem
tego ustanowienia, eksterioryzacji swego „w nętrza”, rozpoznaje siebie
w swojej istocie. Tak więc ruch poznania przedmiotu, droga do wiedzy,
jest jednocześnie kolejnym ustanawianiem przedmiotów jako sposobów
istnienia, aktualizacji podmiotu w tym, co inne, rozpoznawaniem w tym
innym siebie. Cel tego ruchu, jak i jego poszczególne etapy są określone
z równą koniecznością.
Czytamy we wstępie do Fenomenologii ducha: „Świadomość jest [...]
z jednej strony świadomością przedmiotu, a z drugiej — świadomością sa
mej siebie [...]” ", czyli samowiedzą. Ale samowiedza nie może narodzić się
16 Hartmann, op. cit., s. 257, 269.
17 Fenomenologia ducha, t. 1, s. 106.
17 A rchiw um Hist. Fil. 22
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bez uzewnętrznienia się świadomości, bez tego, co inne, bez przedmiotu.
Tak więc proces poznania przedmiotu jest nie tylko ruchem, w którym ów
przedmiot ulega modyfikacji, przechodzi od takiego sposobu percepcji,
którego treścią jest nieokreślone istnienie „tego oto” i „rzeczy”, do syste
mu praw itd., ale musi dojść do punktu, w którym podmiot rozpoznaje ten
ruch jako własny, jako uświadomienie sobie prawdy o sobie samym. Dwa
aspekty kartezjańskiego ujęcia świadomości — mianowicie, że świadomość
jest świadomością siebie samej z jednej strony, zaś świadomością rzeczy
z drugiej, Hegel złączył niejako w jedno opisując dynamikę ruchu świado
mości jako proces, w którym, wiedza o przedmiocie wobec świadomości
zewnętrznym staje się wiedzą o niej samej. Dla Hegla świadomość (pod
miot) to samostawanie się, to kreacja siebie jako samowiedzy. Była to idea
w pełni oryginalna na gruncie dotychczasowej tradycji filozoficznej. By jej
pełny sens ukazać, Hegel musiał porzucić wąskie ram y teorii poznania.
Podmiot, który ma przejść wszystkie etapy na drodze do prawdy, przestaje
być tylko podmiotem poznania.
'
Zwróćmy uwagę, że w dziele Fenomenologii ducha zatytułowanym
Świadomość podmiot poznania przedstawiony jest zgodnie ze schematem
tradycyjnej epistemologii. Jest to przecież abstrakcyjny podmiot jednost
kowy (przechodzący potem w równie abstrakcyjny podmiot ogólny), który
uzyskuje swoją wiedzę o świecie w wyniku t e o r e t y c z n e g o , więc
receptywnego aktu, poddając się działaniu przedmiotów świata zewnętrz
nego. Wiedza, którą w ten sposób osiąga, jest wiedzą potocznego zdrowe
go rozsądku, wiedzą ugruntow ującą pewność istnienia wielości obcych
podmiotowi przedmiotów zewnętrznych. Świat zaś, który rozsądek poznaje,
świat doświadczenia potocznego i ówczesnej nauki, jest światem, w którym
podmiot nie rozpoznaje siebie. By przekroczyć bariery ustanowionego przez
rozsądek świata „rzeczowości” (Dingheit ) podmiot musi przejawić swoją
aktywność w płaszczyźnie innej niż teoretyczno-oglądowa. Czymże jest
bowiem w istocie podmiot, którego aktywność polegającą na ujmowaniu
rozsądkowym rzeczy obserwowaliśmy poprzednio? Jest on pewną totalnoś
cią psychofizyczną, życiem, organizmem. Jako taki ma on stosunek prak
tyczny do rzeczywistości. Zawłaszcza i przyswaja jej fragm enty, by prze
tworzyć je w swoje ciało organiczne, zawłaszcza po to, by ów proces życia
podtrzymać.
Ale podmiot ujęty jako ż y c i e nie jest jeszcze samowiedzą, jest je
dynie jej naturalną podstawą i możliwością. Ruch bowiem organizmu zwią
zany z realizacją, zaspokojeniem pożądania (Begierde) polega na tym, że
(potencjalna tu na razie) samowiedza utwierdza się w pewności samej sie
bie (jak przedtem upewniała się o samoistności przedmiotu pewności zmy
słowej) przez pochłanianie przedmiotu pożądania, przez znoszenie jego
egzystencji, negację praktyczną jego dotychczasowej form y istnienia.
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Ruch ten, jako ruch w istocie animalny (każdy, nie tylko ludzki organizm
ma taki sam stosunek do przedmiotu pożądania) nie może ukonstytuować
pełnej samoistności samowiedzy, podobnie jak nie może doprowadzić do
rzeczywistego zniesienia przedmiotu pożądania. Prowadzi on tylko do
utrw alenia się kołobiegu: pożądanie — zaspokojenie, stale odtwarzającego
się w nie zmienionej postaci („zła nieskończoność”).
Dopiero pojawienie się doświadczenia polegającego na odniesieniu się
samowiedzy do innej samowiedzy jako przedmiotu pożądania radykalnie
zmienia sytuację i pozwala przełamać jałowy kołobieg. Co prawda, pier
wotnie stosunek samowiedzy do innej samowiedzy, zasadzający się na
dążeniu do jej unicestwienia i potwierdzenia tym samym swojej samo
istności, wyraża się w traktowaniu tej innej samowiedzy jak rzeczy. Ale
szczególny z jej strony opór, podjęcie przez nią walki, prowadzi do uznania
jej samoistności, do traktow ania jako samowiedzy również innego. Tak
więc — w pierwotnym swoim dążeniu wyrażająca naturę życia przeciw
stawiającego się wszystkiemu, co inne — autarkiczna i solipsystyczna samowiedza wchodzi w całkowicie nową sferę rzeczywistości, albo raczej,
w wyniku swego działania ową sferę wytwarza. Wchodzi w rzeczywistość
wspólnoty samowiedz, w porządek, w którym powstaje, jak mówi Hegel — „jedność: Ja, która jest My, i My, które jest ja” 18. To przejście od
Ja do My ma fundam entalne znaczenie dla rozumienia Heglowskiego uję
cia podmiotu, który tu już, nawiasem mówiąc, dawno opuścił wąskie ram y
tradycyjnej teorii poznania. Dopiero bowiem w świecie, w którym samowiedza rozpoznaje w innym również samowiedzę, sama może uzyskać
świadomość samej siebie. Dostrzega ona siebie samą dopiero niejako w oczach innego, bowiem może istnieć realnie tylko jako uznana przez inną
samowiedzę. Podmiot rozpoznaje się (i konstytuuje) za pośrednictwem
drugiego i w drugim. Jak mówi Hamlet: „znać bowiem drugich dokładnie,
to znać samego siebie” 19. Gdy więc samowiedza może pojawić się tylko
wśród samowiedz, warunkiem jej ukonstytuowania się staje się „duch”,
czyli zobiektywizowany porządek kultury będący wspólnym wszystkim
uczestniczącym w niej samowiedzom medium, obszarem umożliwiającym
komunikowanie się wzajemne samowiedz jako samowiedz właśnie.
Schemat narodzin samowiedzy przypomina rozważane w różnych wa
riantach XVII i XVIII-wiecznej myśli polityczno-społecznej przejście od
stanu przedspołecznego do społeczeństwa i ludzkiej formy istnienia. Ale
tylko z pozoru. Zwróćmy uwagę, że w filozofii Hegla przejściu od stanu
przedspołecznego i przedludzkiego do stanu społeczno-ludzkiego towarzy
szy zmiana stosunku podmiotu do przedmiotu, która nie występowała
18 Ib id em , s. 212.
19 Szekspir, H a m let, V, 2 (przekł. J. Paszkowskiego).
17*
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w przedheglowskiej myśli społecznej. Stosunek ten był określony z począt
ku przez przyswajanie, niszczenie samoistności przedmiotu, jego konsu
mowanie przez podmiot; teraz stosunek samowiedzy do przedmiotu zapośredniczony został przez akt kształtowania zwany p r a c ą . Jest to czyn
ność, która zakłada jakąś formę więzi społecznej (w punkcie wyjścia u He
gla: stosunek wzajemny pana i niewolnika) i polega nie na prostym zno
szeniu samoistności rzeczy, lecz na k s z t a ł t o w a n i u rzeczy nowej,
kreowaniu określonej form y zgodnie z przyjętym świadomie zamiarem.
Hegel pierwszy — jak się wydaje — rozważa podmiot w kontekście dwu
w arunkujących się wzajem relacji: stosunku podmiotu do rzeczy i stosunku
podmiotu do podmiotu.
Gnoseologiczny sens Heglowskiej koncepcji pracy polega na tym, jak
można sądzić, że tu właśnie, w owym szczególnym akcie, za pośrednictwem
którego rodzi się podmiot we właściwym sensie, jednoczy Hegel rozdzie
lone w dotychczasowej tradycji filozoficznej — rozum teoretyczny i prak
tyczny, pierwiastek kognitywny i pierw iastek wolicjonalny. Podmiot sta
je się tu jednością ducha i ciała, rozumu i woli, poznania i działania.
Tu też dopiero, za pośrednictwem aktu pracy, podmiot przezwycięża
swój rozłam z rzeczą jako „bytem w sobie”, wchodzi do jej „w nętrza” i czy
ni ją dla siebie przejrzystą. Poza tym praca jako świadoma (teleologiczna)
działalność przedmiotowa tworzy fundam ent dla świata „ducha” jako swo
istej rzeczywistości, w której podmiot będzie odtąd manifestować swoje
istnienie.
Nie zamierzamy tu analizować bardziej szczegółowo opisanej przez He
gla odysei poszukującego praw dy podmiotu ani nie usiłujem y podejmować
próby rozwikłania całego bogactwa misternie splecionych wątków Feno
menologii ducha. Idzie nam jedynie o ukazanie kierunku myśli Hegla, gdy
próbuje on rozwiązać problem poznania i wiedzy. Szczególne znaczenie
dla zrozumienia tego kierunku ma — jak się wydaje — włączenie życia
społecznego i kultury w perspektywę poznawczą.
Przypomnijmy, co Hegel rozumie mówiąc o poznaniu przedmiotu przez
podmiot. Poznanie jest aktem, w którym podmiot znosi początkową o b 
c o ś ć przedmiotu, jego heteronomię, albo — co jest tylko innym w yra
żeniem tego samego — rozpoznaje się (odnajduje) w przedmiocie, w tym,
co inne. Owa obcość bytu wobec przedmiotu poznającego, będąca zało
żeniem tradycyjnej teorii poznania, nie mogła być oczywiście na jej grun
cie przezwyciężona. Rzecz w swej najgłębszej istocie pozostawała zawsze
„po tam tej stronie” (Jenseifs ) wiedzy. Kwestionowanie istnienia pozaempirycznej esencji rzeczy wyrażało tylko ostateczną rezygnację z możliwości
dotarcia do niej. A bstrakcyjny podmiot — przeciwstawiony „naturalne
m u”, samoistnemu przedmiotowi, mógł się jedynie z owym przedmiotem
zjednoczyć przez samouśmiercenie i rozpłynięcie w nim. Tendencja ta
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jest ukazana w analizowanym tu już pierwszym rozdziale Fenomenologii
ducha.
Znaczenie świata duchowego dla poznania jest w interesującym tu
nas traktacie Hegla uznane za tak wielkie, ponieważ świat ten stanowi
rzeczywistość przez podmiot kreowaną. Jest ona szczególnym rodzajem
przedmiotowości wyłonionej w wyniku racjonalno-celowej działalności
podmiotu, jest rodzajem bytu, w którym podmiot rozpoznając treści włas
nej aktywności nie może już mieć poczucia, że esencja przedmiotu mu
umyka. Tu dopiero nabiera on przekonania, że dociera do najgłębszej
praw dy bytu. Można by powiedzieć, że świat kultury istnieje mocniej niż
świat przedmiotów naturalnych. W nim bowiem esencja duchowa przybie
ra bardziej adekwatną postać niż w rzeczywistości przyrodniczej.
Jest oczywiste, że aby podmiot w świecie „ducha” mógł rozpoznawać
się jako w świecie przez siebie utworzonym, aktywność jego musiała być
skierowana także na obszar działalności przedmiotowej. Poznanie musi
przechodzić tu z konieczności w samopoznanie, w odsłanianie przez myślą
cy podmiot swojej własnej esencji wpisanej w porządek zobiektywizowa
ny i uprzedmiotowiony. By ów ruch eksterioryzacji esencji podmiotu mógł
być dopełniony ruchem interioryzowania, wyrażonym w akcie poznawczym
za pomocą racjonalnego systemu kategorii, Hegel musiał przyjąć, że pod
miot w swojej esencji jest bytem racjonalnym — i to zarówno potencjalnie
(jako Aóyoę), jak też aktualnie (jako vouę), a także zarówno w myśleniu,
jak w działaniu. Podmiot jest integralny i we wszystkich sferach swojej
m anifestacji jest ten sam. Najgłębszą treścią wszystkich form jego aktyw 
ności w całym jej bogactwie i różnorodności jest ta sama logika rozumu.
Możemy teraz podjąć próbę bliższego określenia podstawowej intencji
heglowskiej koncepcji wiedzy i celu wysiłku poznawczego podmiotu. Wie
dza w rozumieniu heglowskim nie może opierać się po prostu na empiryczno-matematycznym modelu XVII—XVIII-wiecznego przyrodoznawstwa
jako na modelu ostatecznym. Po pierwsze, samo to przyrodoznawstwo m u
si być dopiero „zrozumiane” i zinterpretowane z wyższego, filozoficznego
punktu widzenia, po drugie zaś, cel tego przyrodoznawstwa i nauki w ro
zumieniu heglowskim nie jest ten sam. Przyrodoznawstwo ówczesne dą
ży do w ykrywania zależności przyczynowych w świecie rozłożonym na
elementy, opisuje cechy tych elementów i związki między nimi, ustala
prawdy, których celem jest działanie techniczne. Nauka jest sprzężona
z instrum entalnym stosunkiem do bytu, właściwym kształtującej się właś
nie cywilizacji techniczno-przemysłowej. Dążenie filozoficzne polega na
czymś zupełnie innym. Hegel zdaje sobie sprawę, że nauki ówczesne, czy
niąc świat poda tnie jszym na różnorakie manipulacje, nie czynią go tym
samym bardziej zrozumiałym. Skupiają bowiem swoją uwagę nie na ca
łości bytu, ale na jego fragmentach. Ma on poczucie, że filozofia, która
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przyjęła za normę naukowości ówczesne nauki przyrodnicze, odeszła od
intencji przyświecającej jej w okresie inicjacyjnym, odeszła mianowicie
od dążenia, by zarówno świat, jak i człowieka uczynić zrozumiałymi. Nie
przypadkiem Hegel podejmując próbę odrodzenia tej pierwotnej intencji
nawiązał do antycznej metafizyki nous-logosu 20. Ale cofając się od wzorów
starożytnych i przeciwstawiając się nowoczesnemu scjentyzmowi oraz jego
koncepcji racjonalności Hegel doskonale zdawał sobie sprawę, w jakim
świecie żyje. Dlatego jego inicjatywa filozoficzna nie polega na odrzuceniu
współczesnej mu kultury m aterialnej i duchowej, ale na propozycji przy
jęcia takiego punktu widzenia, z którego kulturę tę filozof mógłby ująć
jako zrozumiałą i dla podmiotu przejrzystą. Filozoficzne rozumienie świata
to rezultat aktu odsłaniającego sens tego świata przez ujawnianie w nim
ukrytej obecności tej samej zasady, która stanowiła także zasadę samego
podmiotu.
Fenomenologia ducha miała ukazać ruch, w którym ów sens się stop
niowo dla podmiotu odsłania i konstytuuje w system wiedzy jako tego ru 
chu ostateczny rezultat. W ruchu tym podmiot, sens i wiedza stają się jed
nocześnie.
Zwracaliśmy już uwagę, że podmiot w Fenomenologii ducha jest przed
stawiony nie tylko jako prawdę i sens w świecie odkrywający, ale też jako
tę prawdę i sens kreujący. Kreowanie sensu zarówno warunkuje, jak po
przedza jego rozpoznawanie. Dzięki jedności podmiotu poznania i pod
miotu działania, podmiot może w wyniku aktu poznawczego uzyskiwać
w świecie wolność, czyli autonomię, bowiem świat, w którym żyje jest
przezeń rozpoznawany jako jego świat. Całość bytu jest tu ujmowana
z perspektyw y podmiotu; jest on punktem centralnym całości, absolutnym
odniesieniem owej całości, całość tę w istocie przenika i w niej się afirmuje.
Na zakończenie wypada zapytać, kim jest podmiot z Fenomenologii
ducha? Że nie jest abstrakcyjną jednostką z tradycyjnej teorii poznania,
to pewne, o tym zresztą już powiedzieliśmy. Kim jest jednakże? Główny
tenor wywodów Hegla mógłby sugerować, że jest to rozwijająca się
w historii, tworząca następujące po sobie w czasie formy uspołecznienia
i kultury ludzkość. Byłby to więc trak tat o człowieku, o jego historycz
nym samorództwie, o drodze ducha ludzkiego ku samopoznaniu. Opisanie
tej drogi byłoby jednocześnie odsłonięciem praw dy o jej poszczególnych
etapach i celu. Wywody Fenomenologii ducha mogą być rzeczywiście
w ten sposób zinterpretow ane21. Ale treść tego traktatu nie może być zre
dukowana do takiego jego ujęcia. Wczytanie się w Przedmowę, Wstęp,
20 Por. Gadamer, op. cit., s. 51—52.
21 Teza najwyraźniej chyba wyrażona w wykładach Kojeve’a w: In trod u ctio n
ä la lecture de Hegel, Paris 1947. Przeciwstawia się temu Marx, op. cit., s. 21—22.
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a także końcowe partie wywodów prowadzi do przekonania, że Hegel
chciał wyrazić w swym dziele coś więcej. Zaczyna niewątpliwie od pod
miotu ludzkiego, od doświadczenia potocznego zanurzonych w codzien
ności indywiduów. Dalszy tok wywodów również odnosi -się do podmiotu
w sensie ludzkim. Co więcej, Hegel, jeśli trzyma się rygorystycznie „fe
nomenologicznego” sposobu postępowania, nie jest w stanie wyjść poza
pierwotną sytuację jedności podmiotu i przedmiotu, podmiotu ludzkiego,
którem u przedmiot jest dany jako przedmiot jego — szeroko rozumiane
go tu — doświadczenia. Nie ma więc tu sytuacji, w której Hegel dokony
wałby p r z e j ś c i a od podmiotu ludzkiego do jakiegoś innego rodzaju
podmiotu, jak to może się wydawać przy lekturze ostatniego rozdziału
Fenomenologii duch a 22. Dlatego też ten inny rodzaj podmiotu, o którym
tam mowa, nie jest rezultatem wywodu fenomenologicznego, lecz jego
jawnym założeniem. Założenie to, wyrażone przecież explicite w poprze
dzających główny tok wywodów Przedmowie i Wstępie, w tekście właściwnym ulega — jako zbyteczne — jakby zawieszeniu, by pojawić się na
końcu trak tatu — niczym Deus ex machina.
Heglowi, jak widać, nie wystarczała idea jedności podmiotu i przedmio
tu w jej wersji gnoseologicznej; by móc ukazać universum jako porządek
sensowny, przezwyciężyć subiektywistyczne i sceptyczne tendencje ów
czesnej kultury filozoficznej, zdecydował się na przyjęcie tej idei w jej
w ersji mocniejszej, tj. ontologicznej. Podmiot przez to utracił ludzki cha
rakter i stał się rozumem — absolutem poprzedzającym człowieka oraz
faktycznie dokonującym zarówno aktu poznania, jak aktu kreacji rzeczy
wistości poznawczej. W wieczności otwiera się jakby nawias, pojawia się
ruch w czasie, by idea mogła stać się świadomą swojej esencji. Po doko
naniu tej pracy nawias zamyka się. Człowiek dokonuje swych aktów po
znania i tworzenia jedynie realizując program absolutu, stając się jego na
rzędziem. Wykonawszy poruczony mu przez absolut trud, dotarłszy do
„prawdy w .formie praw dy”, do wiedzy absolutnej wyrażonej w pojęciach,
człowiek roztapia się jakby w podmiocie-nous, zanika w nim. „Prawda
jest stawaniem się samej siebie, jest kołem...” 2S. Tak więc wbrew Schellingowi absolut jako podmiot absolutny, jako rzeczywista samowiedza, obja
wia się nie na początku, ale na końcu ruchu poznania. Jednakże już od
początku wiadomo — i tu Hegel jest zgodny z Schellingiem — że tak
właśnie być musi, gdyż-stanowi on punkt wyjścia jako zasada całego tego
ru c h u 24. Tak więc spór z Schellingiem w Fenomenologii ducha nie jest
w istocie sporem o zasadę, ale o metodę wyłożenia tej samej zasady.
22 Por. F enomenologia ducha, t. 2, s. 418.
23 Ib id em , t. 1, s. 26—27.
24 Ib id e m , s. 28 „O absolucie należałoby powiedzieć, że jest on w istocie ( w e 
sentlich) rezultatem, że dopiero na końcu jest tym, czym jest naprawdę [...]. Początek,
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Zapewne dlatego, że przyjmował owo ontologiczne założenie i przyw ią
zywał doń tak wielką wagę, mógł Hegel porzucić fenomenologiczno-gnoseologiczne stanowisko i przy rozwijaniu swego systemu przejść na sta
nowisko apriorycznego ontologizmu. Z punktu widzenia całości systemu,
jego wykładu w Encyklopedii nauk filozoficznych, sposób prezentacji tez
w Fenomenologii ducha zachowuje jedynie walor dydaktyczny 25 i nie jest
konieczną drogą dochodzenia do Systemu.
Ów aprioryczno-ontologiczny punkt wyjścia systemu Hegla stał się
rychło przedmiotem krytyki. W kręgu uczniów pierwszy odrzucił tezę
0 preegzystencji idei wobec bytu materialnego i człowieka oraz przy
wrócił walor absolutny gneseologicznej tezie jedności podmiotu i przed
miotu Ludwik Feuerbach. Ale dopiero Karol Marks wydobył całe bogactwo
1 płodność stanowiska epistemologicznego wyrażonego w Fenomenologii
ducha. Odrzuciwszy — za Feuerbachem — ontologiczne obiektywno-idealistyczne założenia Hegla, położył nacisk na fakt, że Hegel w istocie pra
widłowo uchwycił proces formowania się podmiotu za pośrednictwem pra
cy 26. Podmiot tworzący kulturę i rozpoznający się w tych aktach tworze
nia nie odczytuje już ukrytego w Bycie szyfru i nie jest sługą „chytrego
rozumu” utajonego za kurtyną gestów ludzkich i zdarzeń historycznych.
Wpisuje on w byt, dzięki swoim świadomym i celowym aktom, sens pocho
dzący całkowicie od niego samego.

R y s z a r d P an asiu k

DAS SUBJEKT DER ERKENNTNIS IN HEGELS
PHÄNOMENOLOGIE DES GEISTES
Zusammenfassung
Im Gegensatz zu den späteren Schriften, w o der ontologische Standpunkt m as
sgebend ist und das Wissen als ein bereits gestaltenes System angesehen wird, erörtert
die Phän om en ologie des G eistes die Möglichkeit der W issenschaftsbildung und stellt
ihren Weg dar. In einer gänzlich m odifizierten Form ist es eine Fortsetzung der
dem transzendentalen Idealismus eigenen Betrachtungsweise, da hier m it der Analyse
des Inhalts des subjektiven Bewusstseins begonnen wird. Hegel, indem er sich einer
seits dem Kant’schen Skeptizismus, anderseits dem Schelling’schen Irrationalismus
widersetzt, erwägt die dem Subjekt bevorstehende M öglichkeit das Absolute verzasada, czyli absolut w tej postaci, w jakiej na początku i bezpośrednio zostaje on
wyrażony, jest tylko ogólnością”.
25 Por. J. Habermas, E rken n tnis und In teresse, Suhrkamp Verlag 1969, s. 34.
28 K. Marks, R ę k o p is y eko n om iczn o-filozoficzn e z 1844 r., Warszawa 1958, s. 143.
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nunftsm ässig zu fassen. Den Weg zu disem Ziel schildernd erörtert Hegel allerlei
Formen der subjektiven Erfahrung und Aktivität, die zur Erkenntnis des Absoluten
und zugleich zur Selbsterkenntnis des Subjekts führen. Die Grenzen der herköm 
mlichen Erkenntnistheorie werden hier überstiegen: Hegel fasst nämlich die Erken
ntnis als einen geschichtlichen Prozess auf, in welchem das Subjekt sich selbst setzt.
/Dabei wird die Bedeutung der unbewussten A kte des Subjekts auf gezeigt (und zwar
der Begierde, des Kampfes und des gegenseitigen Anerkennens des einen Selbstbe
w usstseins durch das andere, der Arbeit und der kulturschöpferischen gesellschaftli
chen Betätigung des Subjekts). Dem W issen setzt H egel ein Ziel, es soll nämlich die
Befremdung des Subjekts der A ussenwelt gegenüber aufheben, deswegen muss er aber
die Vernünftigkeit des Subjekts einerseits, und des im Sein yerborgenen Wesens,
anderseits, voraussetzen. Das Subjekt, das sich in der vernünftigen Ordnung des
Universum s wiederfindet, kann ein menschliches Individuum schlechthin unmöglich
sein, sondern nur das Absolute, das zugleich sich selbst verw irklicht und erkennt.
Nur sozusagen in der Ordnung der Epiphänomene beteiligen sich die Menschen an
dieser Bewegung. Freie Schöpfer der Werte sind sie nicht, sie versuchen nur die
„Chiffren des Seins” zu entziffern. Die phänomenologische Methode versucht zum
Absoluten vorzudringen, stets aber innerhalb der ontologischen Voraussetzungen des
absoluten Idealismus. Diese Voraussetzungen traf die Kritik Hegels jüngerer Schüler,
und Marx war es, der sich besonders dem H egel’schen Idealismus widersetzte, in 
dem er zugleich den Wert der Methode hervorhob, die die Entwicklung des Subjekts
im fortschreitenden Prozess der Selbsterkenntnis verm ittels der Arbeit beschreiben
liess.

