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Światosław Florian Nowicki

SYLOGIZM HEGLOWSKI

Sylogizm jest najważniejszym schematem funkcjonującym w dialektyce 
Heglowskiej. Jest zatem charakterystyczną dla myślenia dialektycznego formą 
i podstawowym narzędziem właściwym spekulatywnej metodzie. Ale z uwagi na 
to, że myślenie nie jest dla Hegla jedynie subiektywnym myśleniem zewnętrznym 
w stosunku do rzeczywistości i podobnie metoda spekulatywna nie ma być 
czymś subiektywnym, arbitralnie narzucanym treści, ale w samym założeniu 
ma być metodą absolutną, stawia Hegel tezę o sylogistycznym charakterze 
rzeczywistości. Przy uwzględnieniu specyfiki Heglowskiego pojęcia rzeczy
wistości teza ta jest równoznaczna z twierdzeniem, że struktura sylogistyczna 
jest czymś konstytutywnym dla idei. Heglowska kategoria idei oparta jest 
na założeniu jedności myślenia i bytu, pojęcia i rzeczywistości, a właściwie 
idea jest z samej definicji tą jednością. Ale właśnie dlatego z pojęcia idei 
wynika jej rozszczepienie na stronę subiektywną i obiektywną i w kon
sekwencji zadanie doprowadzenia do ich jedności, czy też przywrócenia tej 
jedności. O tyle, o ile różnica pomiędzy ,tymi dwiema stronami jest różnicą 
realną, powiązanie ich ze sobą dokonuje się'jedynie w sposób sylogistyczny. 
Okazuje się więc, że dwie Heglowskie tezy — teza o jedności myślenia i bytu 
i teza o sylogistycznym charakterze rzeczywistości — ściśle się ze sobą 
wiążą, a forma sylogizmu ma swoją podstawę w strukturze idei.

Jednością myślenia i bytu jest dla Hegla przede wszystkim samowiedza —  
rzeczywistość podmiotowa. Właśnie w przypadku samowiedzy być świadomym 
siebie, tzn. być myślanym, i istnieć jest jednym i tym samym. Z drugiej 
strony, tylko rzeczywistość podmiotowa, czyli rzeczywistość mającą swe pojęcie 
nie poza sobą, ale w samej sobie, jest dla Hegla prawdziwą, tzn. samoistną 
rzeczywistością. W ten właśnie sposób Hegel charakteryzuje swój filozoficzny 
punkt widzenia: jest to punkt widzenia podmiotu, a nie substancji, o ile 
oczywiście substancja oznaczać ma jedynie byt w sobie, jak to jest u Spinozy.
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Ale można też powiedzieć, że substancją, tzn. rzeczywistością samoistną, 
albo używając bardziej właściwego Heglowi terminu: ideą — jest dla niego 
podmiot, byt dla siebie.

W swym pierwotnym znaczeniu idea jest bowiem dla Hegla po prostu 
synonimem prawdy i o tyle właśnie stanowi ona przedmiot filozofii. Otóż 
prawda, będąc zgodnie ze swym formalnym, określeniem jednością myślenia 
i bytu, tzn. zgodnością myślenia z rzeczywistością, okazuje się również w swej' 
treści, jako absolutna prawda filozofii, jednością myślenia i bytu w sensie 
omówionym uprzednio. Można więc odróżnić dwa sensy terminu „idea” : 
sens abstrakcyjny, zgodnie z którym jest to czysto formalne określenie 
przedmiotu filozofii, i sens konkretny, w którym zawarty jest już specyficznie 
Heglowski punkt widzenia, tzn. zawierający odpowiedź na pytanie, co jest 
ideą.

Odrzucając rozpowszechnioną interpretację Heglowskiego pojęcia idei 
(zgodnie z którą jest ona pewnym specyficznym rodzajem bytu, mianowi
cie bytem idealnym, tzn. niematerialnym, nieprzestrzennym, pozaczasowym, 
a konkretniej rzecz biorąc, bytem logicznym, tzn. myślą wziętą w oderwaniu 
od konkretnego jednostkowego podmiotu, który by ją myślał, czyli myślą, 
która jak gdyby sama się myśli i o tyle stanowi jakiś tajemniczy podmiot na
suwający skojarzenie z podmiotem boskim) i trzymając się tekstu Heglowskie
go, można udzielić na pytanie, czym jest idea w tym konkretniejszym sensie, 
tzn. na pytanie, co jest ideą, całkiem ścisłej odpowiedzi. Tak więc, dla 
przykładu, nie będzie ideą obiekt mechaniczny jako coś jednostronnie zew
nętrznego, a będzie nią żywy osobnik zwierzęcy podpadający pod kategorię 
celowości wewnętrznej i charakteryzujący się rozdwojeniem na stronę wew
nętrzną i zewnętrzną, podmiotową i przedmiotową, duszę i ciało.

Trzymając się tego rodzaju mających empiryczny sens odniesień i zgodnie 
z dość ogólnie przyjmowaną systematyką naturalną można stwierdzić, że 
dla Hegla życie zwierzęce stanowi najniższy szczebel idei, a jej wyższe 
szczeble wiążą się z rzeczywistością ludzką. Celem niniejszego artykułu jest 
pokazanie sylogistycznego charakteru całej tej podpadającej pod Heglowskie 
pojęcie idei sfery. Najpierw jednak omówię ogólnie samą formę sylogizmu.

I. ST R U K T U R A  SYLOGIZM U HEGLOW SKIEGO

Sylogizm Heglowski jest strukturą składającą się z dwóch członów  
skrajnych i członu średniego, przy czym warunkiem jego sensowności jest 
dialektyczne określenie stosunków pomiędzy tymi trzema członami. Pierwszy 
pod względem logicznym jest stosunek pomiędzy członami skrajnymi. Wynika 
z tego, że jeśli chcemy liczyć, to wychodząc od pierwszego członu skrajnego 
jako tego, co pierwsze, uznamy za to, co drugie, drugi człon skrajny,
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natomiast człon średni będzie tym, co trzecie. Wszelako nie jest to jedyny 
zasadny sposób liczenia, ponieważ biorąc za podstawę realizację sylogistycz- 
nego zapośredniczenia przyjdzie nam uznać człon średni za to, co drugie, 
natomiast drugi człon skrajny —  za to, co trzecie.

Dialektyczność stosunku pomiędzy członami skrajnymi polega na tym, że 
jest on z konieczności określony na dwa przeciwstawne sposoby. M iano
wicie człony skrajne są, po pierwsze, niesamoistne względem siebie w tym 
sensie, że odsyłają do siebie nawzajem stanowiąc dwa nierozerwalnie związane 
ze sobą i zakładające się wzajemnie momenty lub też, inaczej mówiąc, 
dwie przeciwstawne szczególności. Po drugie jednak, człony te są samoistne 
względem siebie w tym sensie, że dzieli je od siebie pewien dystans, że 
każdy z nich stanowi samoistną rzeczywistość i ma swoje trwałe istnienie 
niezależnie od drugiego. Oznacza to w istocie tyle, że jeżeli sens sylogizmu 
polega w szczególności na tym, iż człony te wiążą się czy też łączą ze sobą, 
albo jeszcze inaczej mówiąc, jeden przechodzi w drugi, to przejście to nie 
zachodzi w sposób bezpośredni, automatyczny, a nawet w ogóle może do 
niego nie dojść. Wynika z tego potrzeba czegoś trzeciego, mianowicie członu 
średniego, jako tego, co zapośrednicza to przejście, jako tego, dzięki czemu 
do niego dochodzi.

Z ontologicznego punktu widzenia można wyróżnić trzy typy sylogizmu 
Heglowskiego, w zależności od tego, ile obejmuje on rozłącznych względem 
siebie rzeczywistości. Tak więc pierwszym typem byłby sylogizm stanowiący 
jedną rzeczywistość, drugim typem — sylogizm obejmujący dwie rzeczywistości, 
a trzecim typem — sylogizm, w którym każdy z trzech członów jest rzeczy
wistością odrębną względem pozostałych.

II. SYLOGISTYCZNY CH ARAK TER LUDZKIEJ SAM OW IEDZY

Jedyną konkretną treścią adekwatną w stosunku do pierwszego typu 
sylogizmu jest ludzka samowiedza. Członami czy też terminami tego sylogizmu 
sa trzy momenty pojęcia: jednostkowość. ogólność, szczególność. Specyficznie 
Heglowskie zrozumienie tych pojęć pozwala uznać za sensowną i prawdziwą 
każdą z sześciu struktur sylogistycznych, jakie można na ich bazie utworzyć. 
Hegel w rozdziale Nauki logiki poświęconym sylogizmowi mówi wprawdzie
o trzech figurach sylogizmu, ale bierze się to stąd, że traktuje on jako 
rzecz obojętną, który z terminów skrajnych uznamy za pierwszy, a który 
za drugi, tak że dla zaszeregowania danego sylogizmu do którejś z trzech 
figur istotne jest jedynie to, który z momentów pojęcia stanowi w nim termin 
średni. Tak więc w pierwszej figurze terminem średnim jest szczególność, 
w figurze drugiej — jednostkowość, a w figurze trzeciej —  ogólność.
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Sylogistyczny charakter ludzkiej samowiedzy polega na tym, że jest ona 
sądem, który sam w sobie jest konkluzją sylogizmu* Jeżeli potraktować ją 
jako sąd typu: J jest O, to będzie to sąd stanowiący konkluzję sylogizmu 
pierwszej figury. Orzecznik jest tu czymś realnie różnym od podmiotu ze 
względu na to, że jest on orzecznikiem również w stosunku do pewnych 
innych jednostkowych bytów, przy czym te różne jednostkowości nie mogą 
być, oczywiście, o sobie wzajemnie orzekane. Żeby jednak własna ogólność 
mogła mieć dla samowiedzy ten sens, tzn. żeby była określeniem wspólnym 
dla niej i dla innej samowiedzy, musi ta inna samowiedza istnieć dla niej 
jako samowiedza właśnie, tzn. musi zachodzić dla niej pewien specyficzny 
stosunek pomiędzy nią a tamtą. Warunkiem tego jest jakieś określenie się 
jej w stosunku do tamtej, tzn. bycie dla siebie czymś przeciwstawnym 
w stosunku do niej, czyli jedną ze stron relacji, której tamta stanowi drugą 
stronę. To określenie się w stosunku do drugiej polega na określeniu siebie 
jako jednej szczególności, a tej drugiej— jako przeciwstawnej szczególności. 
W ten sposób otrzymujemy sylogizm:

J  jest S  
S  jest O 
J  jest O

Pierwszą jego przesłanką jest sąd J jest S. Jeżeli uznać samowiedzę 
za sąd tego właśnie typu, to będzie to sąd stanowiący konkluzję sylogiz
mu trzeciej figury. Orzecznikiem jest w nim jedna z dwóch przeciwstaw
nych szczególności, -czyli określenie mające swą podstawę w odnoszeniu 
się jednej jednostkowej samowiedzy do drugiej. Podstawą tego określenia 
jest więc wielość jednostkowych samowiedz, tzn. okoliczność, że jednostkowość 
stanowi określenie ogólne w tym sensie, iż każde rzeczywiste istnienie jest 
czymś jednostkowym.

Drugą przesłanką omawianego sylogizmu pierwszej figury jest sąd S jest O. 
Jeżeli terminy tego sądu potraktować jako człony skrajne sylogizmu, to 
otrzymamy w ten sposób sylogizm drugiej figury, w którym terminem 
średnim jest jednostkowość. Sąd S jest O ma sens taki, że obie przeciwstawne 
szczególności są tym samym, tzn. podpadają pod wspólną ogólność. Ma to 
swoją podstawę w tym, że każda z dwóch przeciwstawnych szczególności 
jest jako jednostkowa rzeczywistość czymś obojętnym względem swej szcze
gólności, tzn. względem swego określenia w stosunku do tego, co inne. 
Można to określić jako odpychanie od siebie swego szczególnego określenia, 
albo też jako powrót ze swego innego do siebie.

Sens tego ostatniego sylogizmu polega więc na tym, że ogólnością samo
wiedzy jest jej jednostkowość. Można to sformułować tak, że każda sa
mowiedza jest czymś jednostkowym, czyli jako sąd O jest J. Sąd taki byłby 
konkluzją sylogizmu pierwszej figury, tyle tylko, że w porównaniu z omówio
nym już sylogizmem należącym do tej figury jest to sylogizm odwrotny,
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powstały w wyniku przestawienia jego członów skrajnych. Rzecz prosta, 
jednostkowość w funkcji orzecznika ma charakter określenia ogólnego, jest 
jednostkowością w ogóle, a nie jakąś określoną jednostkowością. Inaczej 
mówiąc, jednostkowość jest tu treścią pojęcia występującego w funkcji 
orzecznika, tzn. jako pojęcie ogólne. Natomiast ogólność w funkcji podmiotu 
to raczej tyle, co „każda szczególność” niż „każda jednostkowość” , ponieważ 
w tym drugim przypadku rozpatrywany sąd byłby po prostu sądem ana
litycznym. Niemniej, szczególność ma tu do pewnego stopnia znaczenie 
czegoś jednostkowego, z uwagi na to, że w określeniu „każda” ulega znie
sieniu jako nieistotna konkretna treść danej szczególności, ponieważ określenie 
to obejmuje w równym stopniu obie przeciwstawne szczególności. N a czym 
więc polegać by miała w tym sądzie realna różnica pomiędzy podmiotem  
a orzecznikiem, różnica, która nadawałaby temu sądowi sensowność? Otóż 
jednostkowość będąca tu orzecznikiem musi być rozumiana jako określenie 
przeciwstawne w stosunku do szczególności. Znaczy to, że jednostkowość 
i szczególność stanowią jakby dwie przeciwstawne szczególności \v obrębie 
jednego i tego samego jednostkowego istnienia. Zapośredniczająca funkcja 
określenia szczególnego polega zatem w tym sylogizmie na tym, że samowiedza 
odpycha je od siebie i w ten sposób może siebie ująć jako czyste jednostkowe 
istnienie. Sylogizm ten ma postać:

O jest S
S  jest J
O jest J

Pierwszą jego przesłanką jest sąd O jest S. Sąd ten jest konkluzją 
sylogizmu odwrotnego w stosunku do omówionego już sylogizmu drugiej fi
gury. Sens tego sądu polega na tym, że każda samowiedza jest jakąś kon
kretną szczególnością. Wynika to z tego, że każda samowiedza jest czymś 
jednostkowym i uświadamia sobie siebie jako coś jednostkowego. Oznacza 
to, że jest dla siebie jakąś „tą” w odróżnieniu od jakiejś „tamtej” , tzn. 
określa się w ten lub inny sposób w stosunku do innych jednostkowych 
samowiedz.

Drugą przesłanką omawianego sylogizmu jest sąd S jest J. Stanowi 
on konkluzję sylogizmu odwrotnego w stosunku do omówionego już sylo
gizmu trzeciej figury. Sens tego sądu polega na tym, że to, co szczególne, 
jest samo w sobie pewnym jednostkowym istnieniem. Różnica pomiędzy 
podmiotem a orzecznikiem w tym sądzie bierze się stąd, że jednostkowość 
występująca w orzeczniku jest czymś niezależnym i obojętnym w stosunku 
do występującej w podmiocie szczególności. Jeżeli jednostkowość oznacza 
tu jednostkowe istnienie, to istota konstytuującą to jednostkowe istnienie 
nie jest bynajmniej szczególność, ale wspólna dla obu przeciwstawnych 
szczególności ogólność pełniąca w tym sylogizmie funkcję członu średniego.
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Znaczy to, że w zasadzie również przeciwstawna szczególność mogłaby być 
określeniem tego jednostkowego istnienia, a to, jak sprawa faktycznie się 
przedstawia, ma charakter przypadkowy.

W ten sposób omówiliśmy wszystkie struktury sylogistyczne, jakie można 
utworzyć z trzech Heglowskich momentów pojęcia, bo wprawdzie koncentro
waliśmy się na omawianym w dwóch wariantach sylogizmie należącym do 
pierwszej figury, ale okazało się, że uzasadnieniem jego przesłanek są 
sylogizmy należące do drugiej i trzeciej figury. A ponieważ uzasadnieniem 
przesłanek sylogizmu należącego do figury drugiej są sylogizmy należące 
do figury pierwszej i trzeciej, zaś uzasadnieniem przesłanek sylogizmu 
należącego do figury trzeciej są sylogizmy należące do figury drugiej 
i pierwszej, więc jasny stąd wniosek, że wszystko, co trzeba, zostało już 
omówione.

W wywodzie tym chodziło mi jedynie o to, żeby pokazać, iż każda 
struktura sylogistyczna utworzona w oparciu o rozróżnienie trzech momentów 
pojęcia da się w jakiś sensowny sposób zinterpretować. Bo możliwe są, 
oczywiście, i inne nie mniej sensowne interpretacje. Sens tych fundamen
talnych Heglowskich kategorii logiczno-ontologicznych jest bowiem nie tylko 
bardzo swoisty, ale również bardzo wieloznaczny. Wyszło to zresztą, jak 
sądzę, dosyć wyraźnie na jaw w powyższych rozważaniach. Ale nie miałoby 
sensu robienie Heglowi z tego zarzutu, bo taka już jest natura jego 
dialektyki.

Ponadto, dla uniknięcia nieporozumień, winien jestem wyjaśnienie, że 
zaprezentowane powyżej ujęcie sylogizmu, którego terminami są jednostkowość, 
ogólność i szczególność," nie jest bynajmniej streszczeniem poświęconego 
sylogizmowi rozdziału Nauki logiki, w którym Hegel analizuje tę formę 
raczej w zastosowaniu do zwykłej treści, tzn. treści ujmowanej w oparciu
o logiczny schemat substancji, choć robi to, oczywiście, w sposób dia
lektyczny i miejscami dla logika szokujący. Rezultatem tej analizy jest 
zniesienie samej formy sylogizmu jako nieprawdziwej i powrót do pojęcia, 
choć, z drugiej strony, ruch treści w tym dziale logiki subiektywnej jest 
taki, że właśnie zaczyna się on od pojęcia. Pojęcie przechodzi następnie 
w sąd, sąd w sylogizm i w końcu w sylogizmie restytuowane zostaje 
pojęcie. To restytuowane w sylogizmie pojęcie jest już konkretną rzeczy
wistością, będącą totalnością wszystkich trzech momentów pojęcia. Zresztą 
każdy z momentów pojęcia okazał się sam w sobie totalnością wszystkich 
trzech momentów, co ujawniło się w pewien sposób w przedstawionym powyżej 
wywodzie, w którym, dla przykładu, jednostkowość funkcjonowała nie tylko 
jako jednostkowość, ale również jako ogólność i szczególność, w zależności 
od miejsca zajmowanego w obrębie struktury sylogistycznej przez to ok
reślenie.
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Omawiany przeze mnie sylogizm, którego momentami były jednostkowość, 
ogólność i szczególność, był faktycznie już owym restytuowanym w sylogiz
mie pojęciem, choć treść, jaką z nim związałem, mianowicie samowiedza, 
nie pojawia się w N a uce  log ik i bezpośrednio po sylogizmie, ale dopiero 
w drugim rozdziale działu zatytułowanego „Idea” . Niemniej, przy interpretacji, 
zgodnie z którą właśnie samowiedza jest rzeczywistą egzystencją takich 
form logicznych, jak pojęcie, sąd i sylogizm, przejście od tej problematyki 
logicznej właśnie do samowiedzy ma swoje uzasadnienie. Przy czym naj
właściwsze wydaje się ujęcie samowiedzy jako zniesionego sylogizmu, czyli 
jako restytuowanego w sylogizmie pojęcia. Taki zniesiony sylogizm stanowi 
bowiem bezpośrednio jedną, niepodzielną w sensie ontologicznym rzeczy
wistość, zgodnie z wprowadzonym przeze mnie na wstępie określeniem 
pierwszego typu sylogizmu. Ale rzeczywistość ta, chociaż jest sama w sobie 
sylogizmem, tzn. ukonstytuowana jest w wyniki* pewnego wewnętrznego za- 
pośredniczenia, jest również czymś zapośredniczonym przez to, co inne, 
stanowiące byt w stosunku do niej zewnętrzny. Zatem w samowiedzy 
należy z tego punktu widzenia wyróżnić dwa momenty: odnoszenie się do 
siebie i odnoszenie się do tego, co inne. Wzajemny związek tych dwóch 
momentów polega na tym, że każda z tych relacji jest zapośredniczona 
przez drugą, tzn. każda z nich jest faktycznie sylogizmem. Tym, co inne, 
jest dla samowiedzy bądź rzecz, bądź też inna samowiedza, przy czym 
zapośredniczeniem specyficznym dla ludzkiej samowiedzy jest odnoszenie się 
do innej samowiedzy, czyli stosunek społeczny. Ale relacja samowiedza —  
inna samowiedza jest niemożliwa jako relacja bezpośrednia i dochodzi do 
skutku wyłącznie jako zapośredniczona przez rzecz. W ten sposób od 
omówionego powyżej sylogizmu pierwszego typu przechodzimy do sylogizmu 
trzeciego typu —  sylogizmu obejmującego trzy rozłączne względem siebie rze
czywistości.

III. SYLOGISTYCZNY C H ARAK TER ST O SU N K U  SPOŁECZNEGO

Przykładem takiego sylogizmu jest opisany przez Hegla w Fenomenologii 
ducha zapośredniczony przez rzecz stosunek wzajemny pana i niewolnika. 
Stosunek ten może być również ujęty jako zapośredniczony przez drugiego 
stosunek każdego z nich do rzeczy, a także jako zapośredniczony przez 
drugiego stosunek rzeczy do każdego z nich. Każdy z tych sześciu 
sylogizmów ma swój sens.

Pan i niewolnik to dwa przeciwstawne szczególne określenia zakładające 
się nawzajem. Być panem oznacza bowiem tyle, co mieć niewolnika, a być 
niewolnikiem —  tyle, co mieć pana. Ale stosunek ten nie sprowadza się 
wyłącznie do uznawania przez obie samowiedze tej wzajemnej nierówności. 
Jest on czymś rzeczywistym o tyle tylko, o ile realizuje się w obiektywnej 
rzeczywistości, a nie tylko w świadomości. Realizacją panowania jest
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zatem korzystanie z pracy niewolnika, tzn. z rzeczy, która jest jego wy
tworem, i odpowiednio realizacją niewoli jest wykonywana na rozkaz pana 
praca, będąca kształtowaniem rzeczy.

W wyniku tego, że rzecz zapośrednicza wzajemny stosunek pana i niewol
nika, każdy z nich określony jest w/specyficzny sposób również względem 
niej. Pan mianowicie jest jej użytkownikiem i właścicielem, a niewolnik —  
jej wytwórcą i tym, do kogo ona nie należy. Każdy z tych stosunków jest 
stosunkiem jednej samowiedzy do rzeczy, zapośredniczonym przez drugą sa- 
mowiedzę.

Obiektywizacją określenia się pana i niewolnika w stosunku do rzeczy 
jest~to, że również rzecz staje się czymś określonym w stosunku do pana 
i niewolnika, a mianowicie środkiem i produktem, lub, co na jedno wychodzi, 
wartością użytkową i zobiektywizowaną pracą, czyli wartością ekonomiczną. 
Staje się ona zatem elementem świata kultury i świata społecznego i z racji 
swej specyficznej ontologicznej natury wytworu celowości zewnętrznej pozostaje 
z konieczności w pewnych stosunkach — odsyła mianowicie do swego wytwórcy 
i do swego użytkownika. Pozwala to traktować ją nie tylko jako przedmiot, 
ale również jako logiczny podmiot stosunku, czyli nie tylko jako coś, do 
czego można się odnosić, lecz także jako coś, co samo się odnosi do tego, 
co inne. Można więc z tego punktu widzenia uznać za sensowny również 
sylogizm, w którym pierwszym członem skrajnym byłaby rzecz, tym bardziej 
że nie będąc wprawdzie rzeczywistym podmiotem jest ona wyeksterioryzowanym 
bytem podmiotu, tak że przechodzi na nią szczególne określenie każdego 
z dwóch podmiotów, których stosunek wzajemny analizujemy. Oznacza to, 
że rzecz w relacji do pana może być określana jako „niewolnik” (tzn. 
środek), a w relacji do niewolnika jako „pan” (tzn. cel).

Oto więc przykładowe interpretacje wszystkich sześciu wariantów sylogizmu, 
którego terminami są pan, niewolnik i rzecz — z zastrzeżeniem, że możliwe 
są również inne interpretacje i z uwzględnieniem postulatu, by każdy 
z tych wariantów wyrażał nieco inny aspekt treściowy, tzn. by nie były one 
jedynie formalnym przekształceniem tego samego stosunku (np, przez zamianę 
strony czynnej na bierną, która pociąga za sobą pozorną zmianę podmiotu):

1) P  — R —  N  Pan potrzebuje niewolnika, ponieważ potrzebuje rzeczy. .
2) N  — R —  P  Niewolnik okazuje posłuszeństwo panu za pośrednictwem 

kształtowania rzeczy.
3) N  — P  — R  Niewolnik musi hamować swoje pożądanie względem rzeczy, 

ponieważ rzecz jest przeznaczona dla pana.
4) R  — P  — N  Rzecz jest ukształtowana przez pracę niewolnika za po

średnictwem określonego przez pana i narzuconego niewolnikowi celu.
5) R  — N —  P  Rzecz (w aspekcie swej esencjalnej określóności) jest by

tem dla pana, ponieważ jej samoistny sens został zniesiony przez pracę 
niewolnika.
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6) P — N  — R Pan korzysta z rzeczy będącej wytworem pracy niewolnika, 
ponieważ panuje nad niewolnikiem.

Ujęcie to uwzględnia jedynie samą realizację panowania i niewoli, tzn. 
pominięty zostaje moment genezy, a z drugiej strony — moment związany 
z odwróceniem się tej relacji i jej zniesieniem. Dlatego może się wydawać, 
że różni się ono od ujęcia Heglowskiego, w którym rzecz zapośrednicząjąca 
stosunek pana i niewolnika to nie rzecz zewnętrzna, którą niewolnik kształtuje 
swą pracą, a pan użytkuje, ale rzecz, którą każdy z nich jest, tzn. ciało, 
lub — jak mówi Hegel —  życie, podczas gdy rzecz zewnętrzna, o której była 
mowa, występuje u niego w funkcji drugiego terminu skrajnego sylogizmów, 
w których pozostałymi dwoma terminami są pan i niewolnik. Określanie 
obu tych rzeczywistości za pomocą jednej kategorii „rzeczy” upraszcza Heglowi 
pewne przejścia dialektyczne i umożliwia mu ujęcie tej treści na wyższym 
szczeblu abstrakcji, choć z drugiej strony może zdezorientować nie uprzedzo
nego czytelnika i wywołać pewne skojarzenia idealistyczne.

Z punktu widzenia Heglowskiej filozofii człowieka nie ma żadnej absolutnej 
różnicy pomiędzy tymi dwiema rzeczami z uwagi na to, że obie one są 
pierwotnie pewną rzeczywistością bezpośrednią, naturalną, która następnie 
ulega zniesieniu wskutek kulturowego kształtowania, tak że o tej bezpośredniej 
naturalnej przedmiotowości ducha, jaką jest życie, nie można w sposób 
absolutny i kategoryczny twierdzić, że duch nią jest, ponieważ do jego 
istoty należy raczej nadawanie sobie własnej przedmiotowości, wytworzonej 
z samego siebie w drodze eksterioryzacji, choć oczywiście w oparciu o pewien 
samoistny w sensie ontologicznym element bytu zewnętrznego.

Ujęciem rozważanej różnicy, do pewnego stopnia neutralnym wobec powyż
szej kwestii, jest odróżnienie genezy stosunku panowania i niewoli od jego 
realizacji. W pierwszym przypadku odnoszenie się do rzeczy wiązałoby się 
z takimi określeniami, jak strach przed śmiercią bądź narażanie życia, 
w drugim przypadku natomiast —  z takimi określeniami, jak praca bądź 
konsumpcja. Choć z punktu widzenia zaproponowanej tu typologii sylogizmów 
można by się zastanawiać, ilu odrębnych rzeczywistości dotyczy sylogizm 
będący genezą stosunku panowania i niewoli, sylogizm dający się sformułować 
w następujący sposób: ponieważ jedna samowiedza panuje nad życiem, a życie 
panuje nad drugą samowiedzą, więc jedna samowiedza panuje nad drugą — 
jedna jest panem, a druga niewolnikiem. W bardziej rozwiniętym sformułowa
niu tego sylogizmu należałoby odróżnić życie jednej od życia drugiej i po
wiązać logicznie panowanie nad własnym życiem z panowaniem nad cudzym 
życiem. Jednak niezależnie od tego, czy uznamy, że w sylogizmie tym 
występują dwie odrębne rzeczywistości czy też cztery, wydaje się, że jest to 
sylogizm tego -samego typu, co sylogizm omówiony powyżej, określony 
umownie jako sylogizm obejmujący trzy rzeczywistości.
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Stosunek wzajemny pana i niewolnika wiążą się ściśle w swojej genezie 
ze strukturą idei, tzn. z jej podziałem na stronę subiektywną i obiektywną. 
Każda z tych dwóch jednostek występuje tu jako rozdwojona na samowiedzę 
i życie, a tym, co zapośrednicza to rozdwojenie, jest dla każdej z nich ta 
druga. Przeciwstawność obu jednostek ma swoją podstawę w tym, że w każdej 
z nich oba te momenty inaczej się do siebie odnoszą. W sposób nieco 
uproszczony można to ująć tak: pan ma swoją istotę w samowiedzy, podczas 
gdy niewolnik w życiu, choć z drugiej strony pan jest także życiem, a nie
wolnik samowiedzą, tyle tylko, że są to momenty podporządkowane tamtym.

Dla uniknięcia zbytecznych komplikacji przyjmiemy jako terminy sylo- 
gizmów będących ujęciem tej sytuacji samowiedzę i życie jako momenty jed
nej jednostki oraz drugą jednostkę bez wprowadzania rozróżnienia w jej 
obrębie. Z uwagi na to, że jednostki te zachowują się w sposób odmienny, 
każdy sylogizm utworzony z tych terminów będzie miał odrębną interpretację 
w odniesieniu do każdej z nich.
Figura Interpretacja dla sytuacji, w której 
sylo- S  i Ż  są momentami jednostki N, 
gizmu tzn. tej, która staje się lub już się 

stała niewolnikiem.

Interpretacja dla sytuacji, w której 
S  i Ż  są momentami jednostki P, 
tzn. tej, która staje się lub już się 
stała panem.

S-I-Ż  Samowiedza jednostki N  uświa
damia sobie swój związek z ży
ciem i to, że życie stanowi jej 
istotę, za pośrednictwem strachu 
przed inną jednostką, która za
graża jej życiu.

Samowiedza jednostki P  (walczą
cej o uznanie) negatywnie odnosi 
się do własnego życia, tzn. naraża 

Je, za pośrednictwem działania 
drugiej jednostki, która walcząc 
z nią zagraża jej życiu.

I-S-Ż  Jednostka P  zachowuje przy życiu 
jednostkę N  za pośrednictwem te
go, że walczy o to, by zostać 
uznaną przez samowiedzę jed
nostki N, a pozbawiając ją życia 
unicestwiałaby ją również jako 
samowiedzę.

Jednostka Ń  negatywnie odnosi 
się do życia drugiej jednostki, tzn. 
dąży do jej śmierci, za pośred
nictwem tego, że ta druga jed
nostka jako samowiedza nega
tywnie odnosi się do jej samoist
nego bytu.

S-Ż-I  Samowiedza jednostki N uznaje 
drugą jednostkę za pośrednictwem 
tego, że dąży do zachowania 

■ życia, któremu ta druga zagraża 
w rezultacie walki o uznanie.

Samowiedza jednostki P  zostaje 
uznana przez drugą jednostkę za 
pośrednictwem tego, że narażając 
życie w walce o uznanie ukazuje 
się jej jako abstrakcja od życia, 
czyli od tego, za co tamta ją 
pierwotnie uważa.
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Ż-I-S  Życie jednostki N  zależne jest od 
jej samowiedzy za pośrednictwem 
te go, że inna jednostka zachowuje 
ją przy życiu jedynie pod warun
kiem, że jako samowiedza rezy
gnuje ona z samoistności i pod
porządkowuje się jej.

Życie jednostki P  jest w swej 
konkretnej treści zależne od jej 
samowiedzy, za pośrednictwem 
tego, że umieszcza ona pomiędzy 
sobą jako życiem a sobą jako 
samowiedzą drugą jednostkę, 
która bierze na siebie moment 
służebności samowiedzy wzglę
dem życia — troskę o zaspokoje
nie potrzeb —  i w ten sposób 
umożliwia jej swoiste wyzwole
nie: sytuację, w której koniecz
ności związane ze sferą życia zo
stają dla niej jako samowiedzy 
jakby przesłonięte, w związku 
z czym jej życie staje się domeną 
arbitralnej woli — kaprysu.

I-Ż-S  Jednostka P  niewoli samowiedzę 
jednostki N, tzn. zmusza ją do 
posłuszeństwa, za pośrednictwem 
zagrażania jej życiu.

Jednostka N  zyskuje uznanie ze 
strony samowiedzy jednostki P 
(mianowicie uznanie dotyczące 
jej dążenia do zachowania życia) 
za pośrednictwem tego, że staje 
się niezbędne dla jednostki P  jako 
życia.

Ż-S-I Życie jednostki N  zależne jest 
w swej konkretnej treści od drugiej 
jednostki za pośrednictwem tego, 
że jest ona od niej zależna jako 
samowiedza. Mianowicie okazy
wanie posłuszeństwa tej drugiej 
prowadzi do tego, że znosi ona 
bezpośredniość swego naturalnego 
istnienia.

Życie jednostki P  zależne jest od 
drugiej jednostki za pośrednict
wem tego, że jako samowiedza 
nie jest ona zdolna do autone- 
gacji, jaką jest praca -— czynienie 
samego siebie środkiem do pew
nego zewnętrznego celu —  a za
tem nie jest ona w stanie sama 
się utrzymywać.

Pozostaje do omówienia sylogizm obejmujący dwie rzeczywistości. Przy
pomnijmy może, że zaczęliśmy od sylogizmu, którym była jedna samowiedza, 
od której przeszliśmy do sylogizmu, jaki tworzył zapośredniczony przez rzecz 
stosunek pomiędzy dwiema samowiedzami. Otóż ten drugi sylogizm prowadzi 
z konieczności do trzeciego, w którym występuje jedynie samowiedza i rzecz, 
tzn. wyeliminowane zostaje bezpośrednie pośrednictwo drugiej samowiedzy.
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Wydaje się, że ten typ sylogizmu odgrywa u Hegla najważniejszą rolę 
z tego prostego względu, że pod jego schemat podpada fundamentalny dla 
całej jego filozofii stosunek podmiotu i przedmiotu, subiektywności i obiek
tywności. Sylogistyczny charakter tego stosunku polega na tym, że jedna 
z dwóch wymienionych rzeczywistości rozdziela się na dwa terminy skrajne, 
a drugiej przypada funkcja terminu średniego. To rozdzielenie się na dwa 
terminy skrajne jest, ma się rozumieć, znacznie łatwiejsze do pokazania 
w odniesieniu do rzeczywistości subiektywnej.

Dwa człony skrajne tego sylogizmu jako dwie przeciwstawne szczególności 
można określić bliżej w ten sposób, że pierwszy/ z nich jest sprzecznością, 
a drugi jej rozwiązaniem. Sprzeczność w sensie dialektycznym jest, z jednej 
strony, czymś, co domaga się rozwiązania, ale, z drugiej strony, sprzeczność 
może przecież pozostać nie rozwiązana. Tak więc pierwszy człon skrajny 
jako sprzeczność odsyła wprawdzie do drugiego członu skrajnego, lecz jednak 
samoistnie w niego nie przechodzi. Żeby doszło do tego przejścia, konieczny 
jest bowiem człon średni, coś trzeciego, realnie różnego tak od pierwszego, 
jak i od drugiego z członów skrajnych.

Sprzeczność można też określić jako istnienie negatywności, a w bardziej 
abstrakcyjny sposób jako istnienie niebytu. Stąd rozwiązanie sprzeczności 
będzie polegało na przejściu niebytu w byt lub też negatywności w pozytyw- 
ność. Dla wyjaśnienia pojęcia niebytu nie wystarcza w tym przypadku stwier
dzenie, że zawarta w nim negacja jest tzw. negacją dialektyczną, tzn. negacją 
określoną, mającą pewną pozytywną treść. Sugerować to bowiem może, że 
określenie jakiejś konkretnej treści jako negacji pewnej innej treści oparte 
jest jedynie na zewnętrznej względem tych treści refleksji, w związku z czym 
jest w gruncie rzeczy sprawą obojętną, która z nich określona zostaje 
jako negacja, a która jako to, co pozytywne. Zatem niebyt musi być za
łożony jako pozytywnie istniejący, jako istnienie negacji jako negacji właśnie, 
czyli jako istnienie sprzeczności. Oznacza to, że pomiędzy członami skrajnymi 
zachodzi w tym przypadku jakościowa różnica, tzn. że nie jest bynajmniej 
sprawą obojętną, który z nich jest pierwszym, a który drugim członem  
skrajnym. Określenie członów skrajnych jako dwóch przeciwstawnych szczegól
ności okazuje się więc niewystarczające ze względu na wyraźne uprzywilejo
wanie jednego z kierunków w ich przechodzeniu w siebie. Owym uprzywi
lejowanym, naturalnym kierunkiem jest właśnie ruch od sprzeczności do jej 
rozwiązania. Niemniej taka jednoznaczna kierunkowość sylogizmu jest w przy
padku sylogizmu Heglowskiego zawsze tylko względna i w zasadzie logika 
systemu wymaga nawet tego, by został on odwrócony.

Drugim stosunkiem w obrębie sylogizmu będzie stosunek pomiędzy 
pierwszym członem skrajnym a członem średnim. Dialektyczność ich relacji
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polega na tym, że z jednej strony są one radykalnie różne od siebie, 
a z drugiej strony założona zostaje ich równoważność. Tak więc człon 
średni jest, po pierwsze, pewną całkiem inną rzeczywistością, tak że przejście 
do niej oznacza dla pierwszego członu skrajnego przekroczenie sfery swego 
immanentnego bytu i jest niejako skokiem w innobyt, w transcendencję. 
Logiczną podstawą tego przejścia, będącego pokonaniem nieciągłości, rozziewu 
pomiędzy dwiema różnymi sferami ontologicznymi, jest — można powiedzieć — 
wolność. Po drugie, oba człony są sobie równoważne, co polega na tym, 
że sprzeczność zawarta w pierwszym członie skrajnym zostaje przeformuło- 
wana na język pojęć właściwych dla rzeczywistości członu średniego.

Jeżeli za zupełnie taki sam uznać stosunek pomiędzy drugim członem  
skrajnym a członem średnim, to wynika z tego, że ze względu na wzajemną 
przeciwstawność obu członów skrajnych analogiczna przeciwstawność musi 
zachodzić w obrębie członu średniego. I będzie to czwarty stosunek zawarty 
w sylogizmie. Polega on na przechodzeniu od jednej przeciwstawnej określo- 
ności do drugiej, od niebytu do bytu. Jest to przechodzenie, które ma charakter 
ciągły lub przynajmniej obejmuje bliżej nie określoną ilość stadiów przejścio
wych. W sylogizmie zapośrednicza ono przejście pierwszego członu skrajnego 
w drugi, przejście o charakterze skokowym, stanowiące konkluzję sylogizmu, 
do której dochodzi w rezultacie tego, że w członie średnim, a dokładniej 
w końcowym punkcie procesu, którym jest człon średni, rozpoznany zostaje 
drugi człon skrajny.

Sens sylogizmu polega więc w istocie na tym, że pewien proces, który nie 
może się dokonać w sposób czysto immanentny, dokonuje się za pośrednictwem 
innego procesu, który zachodzi po drugiej stronie, w rzeczywistości transcen
dentnej. Filozoficzna doniosłość tej struktury sylogistycznej wynika z tego, 
że wszystkie wyższe szczeble rzeczywistości, tzn. szczeble stanowiące egzystencję 
idei, bezpośrednio pod ten schemat podpadają, tak że można w rezultacie 
uznać, że to, co prawdziwe rzeczywiste, jest sylogizmem.

Abstrahując na razie od idei absolutnej zajmijmy się nieabsolutnymi jej 
szczeblami, których zasadą jest przeciwstawność subiektywności i obiektywnego 
świata. Odpowiada to dwóm pierwszym rozdziałom trzeciego działu Nauki 
logiki. Faktyczną ich treścią jest życie zwierzęce i rzeczywistość ludzka, 
manifestująca się, po pierwsze, w teoretycznym, a po drugie, w praktycznym 
stosunku do świata. Chodzi teraz o to, żeby wykazać sylogistyczny charakter 
wszystkich tych sfer.

A) Sylogistyczny charakter życia

Jeżeli idzie o życie, to pod omawiany typ sylogizmu podpada utrzymywanie 
się osobnika przy życiu, w którym obiektywny proces autoreprodukcji poprzez 
przyswajanie sobie zewnętrznego środowiska zapośredniczony jest przez proces
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subiektywny, jakim jest popęd i dążenie do jego zaspokojenia. Jeżeli 
przyjmiemy za punkt wyjścia subiektywną stronę procesu życia, to za czło
ny skrajne sylogizmu uznać należy sprzeczność w postaci niezaspokojonego 
popędu —  lub też, inaczej mówiąc, niezaspokojonej potrzeby — oraz rozwią
zanie sprzeczności, czyli zaspokojenie popędu. Zaspokojenie popędu dokonuje 
się w ten sposób, że popęd będący czysto wewnętrznym określeniem osobni
czego życia określa się względem obiektywnej rzeczywistości zewnętrznej jako 
pożądanie konkretnej rzeczy nastręczającej się w zewnętrznym środowisku. 
Realizacją pożądania jest zniesienie odrębności rzeczy względem zwierzęcia, 
tzn. jej konsumpcja. Realizacja pożądania prowadzi w rezultacie do zaspoko
jenia popędu. Zaspokojenie to jest jednak nietrwałe, tak że po jakimś cza
sie popęd na nowo się odradza. Członem średnim tego sylogizmu jest rzecz, 
pewna obiektywna rzeczywistość określona pierwotnie jako istniejący na 
zewnątrz przedmiot pożądania, a następnie skonsumowana, tzn. włączona 
w sferę własnego bytu zwierzęcia. Niezaspokojony popęd związany jest od 
strony obiektywnej z brakiem owej rzeczy w organizmie zwierzęcia i odpo
wiednio: popęd zaspokojony — z wchłonięciem jej w siebie. W oparciu o ten 
zasadniczy dla życia zwierzęcego stosunek można sensownie określić i wy
odrębnić cielesny organizm będący pewną zewnętrzną stroną życia. Jest on 
mianowicie członem średnim sylogizmu, w którym członami skrajnymi są 
subiektywny popęd i zewnętrzne środowisko. Z jednej bowiem strony, 
zarówno popęd, jak i jego zaspokojenie wiążą się z obiektywnym stanem 
organizmu, z drugiej zaś — cała jego szczegółowa określoność ma swoją 
podstawę w stosunku zachodzącym pomiędzy życiem a zewnętrznym środo
wiskiem. Sylogizm ten, którego terminami są dusza, ciało i środowisko, da się, 
oczywiście, rozpatrywać we wszystkich sześciu wariantach w analogiczny sposób, 
jak sylogizm, który tworzą pan, niewolnik i rzecz.

C __Ś — D Ciało żywego organizmu wytwarza w procesie ewolucji stronę
wewnętrzną, czyli duszę, ze względu na to, że dzięki niej staje się lepiej 
przystosowane do życia w swym zewnętrznym środowisku.

D  — 5  —  C Dusza odnosi się do ciała jako swojego ciała za pośrednictwem 
tego, że jest ono czymś pośredniczącym pomiędzy nią a zewnętrznym świa- 
tem.

D  —  C  —  Ś  Stosunek duszy do zewnętrznego środowiska, przyjmujący for
mę pożądania, zapośredniczony jest przez obiektywną potrzebę cielesnego 
organizmu wzbudzającą w nim popęd.

C —  D  — Ś  Oddziaływanie ciała na środowisko zewnętrzne w postaci 
przyswajania go sobie przez nie zapośredniczone jest przez duszę, tzn. popęd 
określający się względem środowiska jako pożądanie.

Ś  — C —  D  Wpływ zewnętrznego środowiska na duszę w postaci wrażenia 
zapośredniczony jest przez jego wpływ na ciało, tzn. receptor zmysłowy.
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Ś  — D —  C Wpływ zewnętrznego środowiska na ciało w postaci jego reago
wania zapośredniczony jest przez wpływ środowiska na duszę, tzn. doznany 
przez nią bodziec.

Logiczną kategorią Heglowską, pod którą podpada życie, jest kategoria 
celowości wewnętrznej. Z kolei ludzka praktyka daje się ująć za pomocą 
kategorii celowości zewnętrznej, która również ma charakter sylogistyczny.

B) Sylogistyczny charakter ludzkiej praktyki celowej

Członami skrajnymi sylogizmu celowości zewnętrznej są cel właściwy, jako 
pierwszy człon skrajny, i cel zrealizowany, jako drugi człon skrajny. Odnosze
nie się członów skrajnych do siebie polega na tym, że z jednej strony, cel jako 
cel, tzn. jako cel właściwy, jest czymś domagającym się realizacji, bo w in
nym przypadku nie byłby zgoła celem, a z drugiej strony, cel jako cel 
zrealizowany jest pewną obojętną w stosunku do celu obiektywną rzeczy
wistością, której przysługuje określenie celu zrealizowanego tylko dzięki 
zewnętrznej refleksji ujmującej ją w relacji od istniejącej poza nią rzeczywistości 
subiektywnej, jaką jest cel właściwy. Samoistność członów skrajnych względem 
siebie polega na tym, że z jednej strony, realizacja celu nie musi bynajmniej 
doprowadzić do zrealizowania celu, co oznacza, że cel właściwy ma swoją 
rzeczywistość jako człon relacji wiążącej go ze środkiem do celu, a z drugiej 
strony, cel zrealizowany jest faktycznie środkiem do pewnego innego celu 

i jako taki był od początku założony, a jako ten środek funkcjonuje 
zasadniczo tylko dzięki temu, czym obiektywnie jest, i całkiem niezależnie 
od tego, czy był uprzednio określony jako cel. Sylogistyczny charakter 
celowości zewnętrznej wiąże się z tym, że cel właściwy nie przechodzi 
sam przez się w cel zrealizowany (bo byłoby to czymś w rodzaju boskiej 
kreacji będącej pogwałceniem praw natury), ale dopiero dzięki środkowi, 
czyli w sposób zapośredniczony.

Tak więc przejście celu właściwego w cel zrealizowany jest konkluzją 
sylogizmu, przejściem zapośredniczonym, natomiast przechodzenie jako coś 
bezpośredniego jest procesem zachodzącym w obrębie środka do celu. Środek 

' jest członem średnim sylogizmu, ale ponieważ.jego istotą jest przechodzenie 
celu właściwego w cel zrealizowany, to może on być rozpatrywany, po 
pierwsze, jako środek nierówny celowi, a po drugie, jako środek równy celowi. 
W ten sposób człon średni występuje jako zdwojony, i — co za tym idzie —  
sylogizm przestaje być formą trójdzielną, a staje się formą czwórdzielną. 
Pierwszą przesłanką tego sylogizmu jest odnoszenie się celu właściwego do 
środka jako nierównego celowi, czyli określanie czegoś jako środka do celu. 
Drugą przesłanką jest przechodzenie środka nierównego celowi w środek równy 
celowi, co odpowiada ukierunkowanemu przez zewnętrzny cel kształtowaniu
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przedmiotu. Druga przesłanka obejmuje całokształt obiektywnej strony procesu1
realizowania celu i jest w pewien sposób równoważna konkluzji będącej 
ujęciem tego samego procesu od strony subiektywnej. Jeżeli w konkluzji 
abstrahować od tego, że jest ona konkluzją, to jej treścią jest bezpośrednie 
łączenie się celu właściwego z celem zrealizowanym. Tak pojęta celowość jest 
przeciwstawna drugiej przesłance, o ile z kolei będziemy abstrahować w niej 
od tego, że jest właśnie drugą przesłanką, czyli — w tym przypadku —  
procesem, któremu podlega coś określonego jako środek do celu. Przy tego 
rodzaju abstrakcji proces ów zostaje ujęty jako po prostu proces obiektywny 
i obojętny w stosunku do celu, a przeciwstawność owych dwóch opisów 
jest tradycyjną antynomią celowości i przyczynowości.

Rozwiązanie tej antynomii przez Hegla sprowadza się do stwierdzenia, że 
tak celowość, jak i przyczynowość mają sens tylko wówczas, gdy są 
traktowane jako momenty rozpatrywanego tutaj sylogizmu, co znaczy, że 
antynomia pojawia się właśnie wskutek abstrahowania od formy sylogizmu, 
w którym jedno z konieczności wiąże się z drugim, a drugie z pierwszym. 
W swej analizie celowości wskazuje Hegel na to, że jej przesłanką jest 
przyczynowość, a w swej analizie przyczynowości pokazuje, że przy abstrakcyj

nym rozpatrywaniu jej jako relacji dwuczłonowej traci ona wszelki sens i sama 
się znosi przechodząc w celowość, której struktura jest bezpośrednio sylo- 
gistyczna. Tak więc ujęcie Heglowskie jest w gruncie rzeczy zbieżne z Arys- 
totelesowską koncepcją czterech przyczyn, które zostają wyodrębnione właśnie 
jako momenty procesu celowego.

Z uwagi jednak na możliwość abstrahowania od celu przy ujmowaniu 
obiektywnego procesu w zmienionym w pewien sposób wskutek działania 
przedmiocie musi być jeszcze rozpoznana przez podmiot owa określoność 

esencjalna, która stanowi treść celu, co dopiero da podstawę do wyciągnięcia 
konkluzji, że cel został zrealizowany. To połączenie drugiego członu średniego 
z drugim członem skrajnym, czyli środka doprowadzonego do równości 
z celem zrealizowanym, jest treścią trzeciej przesłanki sylogizmu, która może 
być określona jako rozpoznanie w przekształconym przedmiocie zrealizowanego 
celu.'

Tak więc pierwsza i trzecia przesłanka mają charakter subiektywny, ponie
waż polegają na pewnym ruchu świadomości, podczas gdy druga przesłanka 
polega na ruchu w obrębie rzeczywistości zewnętrznej i dlatego ma charakter 
obiektywny. Konkluzja z kolei jest ruchem świadomości, ale ponieważ jest on 
konkluzją sylogizmu, więc jest to ruch świadomości zapośredniczony przez 
obiektywny proces, dzięki któremu dopiero połączyły się ze sobą rzeczywiście 
owe momenty celu, uprzednio kierujące się tylko refleksyjnie ku sobie. 
Sąd dotyczący zrealizowania celu ma bowiem swoją podstawę zarówno 
w obiektywnym procesie, który się dokonał, jak  i w poprzedzającym go 
i następującym po nim ruchu świadomości.
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Bliższe określenie członów skrajnych sylogizmu celowości zewnętrznej jako 
sprzeczności i jej rozwiązania wiąże się z tym, że w pojęciu celu właściwego 
zawarty jest moment niebytu, który w celu zrealizowanym przechodzi w byt. 
Istotnym określeniem celu właściwego jest bowiem obiektywne nieistnienie, 
tzn. nieistnienie w elemencie zewnętrznej rzeczywistości, tego, co jest 
esencjalną określonością celu, czyli jego treścią. Specyficzny rodzaj su
biektywnego istnierfte tego nieistnienia jest właśnie domagającą się rozwią
zania sprzecznością. Sprzeczność zawarta w celu właściwym polega, konkretnie 
rzecz biorąc, na tym, że zawiera on w sobie dążenie do zniesienia samego 
siebie, równoznaczne zresztą z dążeniem do urzeczywistnienia się. Rozwią
zanie sprzeczności, czyli realizacja celu, polega na tym, że fakt nieistnie
nia czegoś zostaje sformułowany jako okoliczność, iż to, co istnieje, nie 
jest tym czymś, tzn. niebyt egzystencjalny ujęjy jako niebyt esencjalny. 
Konkretność negacji zawartej w pojęciu niebytu esencjalnego może być 
ujęta przy pomocy arystotelesowskiej kategorii potencjalności, w tym przy
padku potencjalności zewnętrznej, która jest podatnością przedmiotu na przy
jęcie w wyniku pewnego zewnętrznego działania danej określoności esencjal- 
nej. Tego rodzaju przeformułowanie oznacza przejście od właściwego celu 
do środka, który ma ten wspólny moment z celem właściwym, że nie jest 
jeszcze celem zrealizowanym. Realizacja celu polega na tym, że zawarta 
w pojęciu środka potencjalność aktualizuje się, przy czym katalizatorem tego 
procesu jest zewnętrzne działanie podmiotu, które samo również jest pewnym 
środkiem, tyle tylko, że jest to środek wewnętrzny, własne istnienie owej 
rzeczywistości, w której ma swą egzystencję cel właściwy. Można więc 
przedstawić sprawę od drugiej strony, tzn. ujmować proces realizacji celu jako 
aktualizację potencjalności zawartej w podmiocie, czyli jako uprzedmiotowienie 
abstrakcyjnej pracy będącej pewną absolutną potencjalnością — środkiem do 
wszelkiego możliwego celu. Warunkiem tego uprzedmiotowienia jest oczywiście 
pewna zewnętrzna rzeczywistość, dająca się rozmaicie kształtować w zależności 
od konkretnej określoności celu.

Tak więc środek może być ujęty zarówno jako podlegający kształtowaniu 
materiał, jak też jako eksterioryzująca się praca, przy czym dla Hegla, a także 
dla klasycznej ekonomii angielskiej oraz dla Marksa, bardziej charakterystycz
ne jest to drugie ujęcie, natomiast dla Arystotelesa oczywiście to pierwsze. 
Eksterioryzująca się praca ze względu na swój celowy charakter jest za
razem eksterioryzacją celu, nadaniem mu zewnętrznej egzystencji. Ale praca 
prowadzi do realizacji celu nie tyle dzięki temu, że cel jest czymś, czego 
chce pracujący podmiot, ale raczej dzięki temu, że potrafi on trafnie ująć 
związek pomiędzy własnym działaniem a jego obiektywnymi skutkami wy
woływanymi w konkretnej rzeczywistości, na którą działanie to jest skiero
wane, tzn. że umie on właściwie dobrać tę rzeczywistość, tak by faktycznie 
przysługiwała jej potencjalność owej określoności, która zawarta jest w celu,
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oraz potrafi następnie doprowadzić odpowiednim działaniem do aktualizacji 
tej potencjalności.

Znaczy to, że Ludzka praktyka, ludzkie działanie celowe, będące narzucaniem 
zewnętrznemu światu własnych celów, zawiera jako swój moment teoretyczne 
poznanie właściwych temu zewnętrznemu światu praw, polegające na myślowym  
ujęciu występujących w nim zależności o charakterze przyczynowo-skutko
wym. Teoretyczny stosunek do przedmiotu jest więc pod pewnym względem 
przeciwieństwem stosunku praktycznego. Przy stosunku teoretycznym pod
miot ma być bowiem stroną bierną, określaną, a przedmiot stroną czynną, 
określającą, podczas gdy przy stosunku praktycznym przeciwnie: podmiot 
jest stroną aktywną, określającą, a przedmiot stroną określaną, doznającą 
działania.

Ale zarówno ów zasadniczo aktywny praktyczny stosunek do świata 
zawiera w sobie moment bierności w formie respektowania przez działający 
podmiot praw właściwych obiektywnej rzeczywistości, której działanie to do
tyczy, jak też ów zasadniczo bierny teoretyczny stosunek do świata zawiera 
w sobie moment aktywności podmiotu. Znaczy to, że również teoretyczne 
poznanie ma charakter sylogistyczny, czego wydaje się nie uwzględniać 
proste ujęcie poznania jako odbicia.

C) Sylogistyczny charakter procesu poznania

Teoretyczny stosunek do przedmiotu — proces poznania —  jest również 
celowym działaniem podmiotu i w ogóle zawiera wszystkie te same momenty, 
co stosunek praktyczny, tyle tylko, że powiązane są one ze sobą w sposób 
dokładnie odwrotny. O ile więc z praktycznego punktu widzenia podstawową 

różnicą jest różnica pomiędzy tym, czy coś istnieje, czy nie istnieje, o 'tyle 
z teoretycznego punktu widzenia ważne jest, czym jest to, co istnieje. O ile 
w praktycznym działaniu rzeczywisty ruch polega na przejściu od przyczyny 
do skutku, o tyle w teoretycznym poznaniu ruch myśli biegnie raczej w kie
runku odwrotnym: od skutku do przyczyny. Przejściu od subiektywności 
do obiektywności, jakie cechuje praktyczne działanie, odpowiada w poznaniu 
teoretycznym przejście od obiektywności do subiektywności itd. Jedynym 
momentem wspólnym dla obu tych sylogizmów jest ruch od sprzeczności 
do jej rozwiązania, od niebytu do bytu, co wynika zresztą z tego, że jest 
to określenie związane z samą formą sylogizmu, pod którą podpadają obie 
omawiane dziedziny treściowe.

Pierwszym członem skrajnym sylogizmu poznania jest problem, czyli świado
mość niewiedzy. Przedmiot poznania występuje tu jako znany i nieznany 
zarazem. Chodzi tu o Heglowskie rozróżnienie pomiędzy znaniem a pozna
niem. Ponadto tym, co znane, jest również niewiedza jako taka, co oznacza, 
że podmiot poznania występuje to nie tylko jako świadomość skierowana
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na zewnętrzny przedmiot, ale również jako samowiedza, świadomość siebie. 
Podobnie przedmiot jest, z jednej strony, pewną bezpośrednią treścią świa
domości, a z drugiej strony, pewnym przedmiotem intencjonalnym w scho- 
lastycznym czy też fenomenologicznym rozumieniu tego terminu. Używając 
określeń Heglowskich, chodzi tu o odróżnienie dwóch momentów przedmiotu: 
bytu w sobie i bytu dla świadomości, przy czym to, co jest dla świadomości 
bytem w sobie różnym od bytu dla świadomości, jest faktycznie tym- bytem 
w sobie tylko dla świadomości. Ów byt w sobie to prawda, do której 
świadomość chciałaby dotrzeć, ale tak określony przedmiot jest faktycznie 
ukonstytuowany przez podmiotowe pojęcie przedmiotu, pojęcie, jako egzysten
cja którego przedmiot ten został założony przez świadomość. N ie jest to zatem 
przedmiot realny, ale raczej właśnie intencjonalny. Dialektyczne ujęcie sprawy 
przez Hegla polega na tym, że w procesie poznania ulega zmianie nie tylko 
to, jak przedstawia się świadomości jej intencjonalny przedmiot, tzn. to, jakie 
są jego bardziej szczegółowe określenia, jaka jest jego istota itd., ale również 
sam ten przedmiot. Proces ten ciągnie się aż do momentu, w którym przedmiot 
intencjonalny pokryje się z przedmiotem realnym, z przedmiotem rzeczywistym, 
jakim jest dla Hegla sam podmiot. I to samo dotyczy przedmiotu subiektyw
nego, bytu dla świadomości, który w wyniku dialektyki procesu poznania 
przeobraża się w przedmiot intencjonalny, zostaje założony jako pewien byt 
w sobie.

Świadomość niewiedzy przybiera formę pytania domagającego się odpowie
dzi, problemu domagającego się rozwiązania. Tak więc drugim członem 
skrajnym sylogizmu poznania jest rozwiązanie problemu poznawczego —  
wiedza. Ale problem ani sam się nie rozwiązuje, ani też bezpośrednia 
rzeczywistość sama tego rozwiązania nie objawia, zwłaszcza że to właśnie 
owa bezpośrednia rzeczywistość postawiła przedmiot w obliczu problemu. 
Rozwiązanie problemu dokonuje się w sposób sylogistyczny, mianowicie 
przez postawienie hipotezy, a następnie jej sprawdzenie, przy założeniu 
oczywiście, że to sprawdzenie wypadnie pozytywnie. W przeciwnym razie 
osiągnięta wiedza dotyczyłaby jedynie tego, czym przedmiot nie jest, co 
zresztą jest już dla Hegla pewnym krokiem ku wiedzy. Droga do prawdy 
wiedzie bowiem przez błędy i żadnej innej drogi nie ma. Hipoteza stanowi 
zatem środek do celu, jakim jest wiedza. Jest ona pewnym esencjalnym 
ujęciem przedmiotu. Sprawdzenia wymaga to, czy ta esencjalna określoność 
ma rzeczywiste istnienie w będącej przedmiotem badania rzeczywistości.

Postawienie hipotezy wymaga od podmiotu aktywności. Musi on ją jak 
gdyby wysnuć z siebie, choć dokonuje się to w styczności z przedmiotem 
i polega na jego ujmowaniu, określaniu. Aktywność ta ma częściowo charakter 
spontaniczny, nieświadomy, mianowicie przedmiot czymś się bezpośrednio 
świadomości wydaje, co wygląda dla niej tak, jakby sam przedmiot jej to 
narzucał. Sprawdzenie swego mniemania, czyli tego, co Hegel określa za
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pomocą kategorii pewności —  kategorii przeciwstawnej w stosunku do kategorii 
prawdy — prowadzi do jego zniesienia jako sprzecznego z przedmiotem, co 
zmusza świadomość do ujęcia przedmiotu w jakiś inny, wolny od tej 
sprzeczności sposób, przy czym Hegel zakłada tu swoistą ciągłość — jedno 
ujęcie wyłania się z drugiego jako jego dialektyczne zniesienie.

Tak więc proces poznania polega na przechodzeniu od jednych ujęć 
myślowych przedmiotu do innych, a empiryczny kontakt z rzeczywistością 
zewnętrzną pełni tu rolę normy negatywnej, choć, z drugiej strony, zawarty 
w tym kontakcie moment bezpośredniości stanowi pewien pozytywny punkt 
zaczepienia, coś, od czego cały proces poznania może się w sposób konkretny 
zacząć, przy czym ta bezpośrednia pozytywność zawiera w sobie fałsz, 
który prędzej czy później musi wyjść na jaw w formie sprzeczności
o charakterze logicznym. Ujawnia się ona w rezultacie poddania owej 
bezpośredniości obróbce myślowej, która ma wykazać, czy jest ona zgodna 
z kanonami samego myślenia. Sprzeczność odkrywana w myślowym ujęciu 
przedmiotu stanowi dla Hegla główną siłę napędową procesu poznania. Jego 
teza, że wszystko jest czymś zapośredniczonym, implikuje ujęcie bezpośredniości 
właśnie jako nośnika fałszu, podczas gdy ujęcie tradycyjne, tzn. tradycyjny 
racjonalizm bądź empiryzm, polega na uznaniu poznania bezpośredniego za 
źródło bezwzględnej prawdy.

Tak więc proces dochodzenia do prawdy można ująć po heglowsku jako 
proces kształtowania owej bezpośredniości, którą świadomość w sobie zawiera, 
jako kształtowanie świata myśli, które ma charakter w gruncie rzeczy taki 
sam, jak konstytuujące świat kultury kształtowanie zewnętrznego świata 
przyrody, czy też kształtowanie samego siebie, samotworzenie się człowieka. 
I, dla przykładu, określanie jakiejś myśli mianem barbarzyńskiej czy też 
nieudolnej, z czym można się u Hegla niejednokrotnie spotkać, jest w gruncie 
rzeczy bardziej trafne niż określanie jej w kategoriach prawdy i fałszu, 
co dotyczy zwłaszcza myśli filozoficznych, które są, można powiedzieć, tym 
prawdziwsze’, im są głębsze i im wyższy poziom kultury filozoficznej 
reprezentują.

»
*

Pokazaliśmy zatem, że wszystkie najistotniejsze wyróżniki człowieczeństwa, 
tzn. życie, samowiedza, stosunki społeczne, praktyka produkcyjna i teoretycz
ne poznawanie rzeczywistości, mają charakter sylogistyczny. Zgodnie z uprzed
nio sformułowaną tezą formy i kategorie logiczne są ugruntowane u Hegla 
antropologicznie, czyli mają swoją podstawę i prototyp w rzeczywistości 
ludzkiej będącej rzeczywistością najwyższą. A że mają one z natury zasto
sowanie ogólne, tzn. nadają się do ujmowania wszelkich możliwych przedmio
tów należących do rozmaitych szczebli rzeczywistości, więc wynika z tego, że
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stanowisko Heglowskie może być określone jako swoisty redukcjonizm, 
mianowicie redukcjonizm na opak. O ile bowiem zwykły redukcjonizm 
polega na sprowadzaniu form wyższych do niższych, o tyle redukcjonizm 
Heglowski byłby, przeciwnie, sprowadzaniem form niższych do wyższych, 
tzn. ujmowaniem ich jako manifestacji idei, tyle tylko, że są to manifestacje 
niepełne, manifestacje, którym czegoś jeszcze brakuje i o tyle sama ich rze
czywistość jest dla spekulatywnego myślenia czymś problematycznym i ulega
jącym zniesieniu.

Takie postawienie sprawy umożliwia uznanie formy sylogizmu za formę, 
która jest sama w sobie prawdziwa i jako taka z konieczności stosuje się do 
wszelkiej rzeczywistości, choć właściwie ma to raczej taki sens, że prawdziwie 
rzeczywiste jest tylko to, co podpada pod schemat sylogizmu.

N a zakończenie poruszę jeszcze problem stosunku sylogizmu Heglowskiego 
do tzw. triady dialektycznej, którą w rozpowszechnionych ujęciach dialektyki 
Heglowskiej traktuje się zwykle jako jej podstawowy schemat. O ile elementami 
sylogizmu są dwa człony skrajne i człon średni, o tyle elementami triady 
dialektycznej są teza, antyteza i synteza. N ie sądzę, by schematy te można 
było do siebie w jakiś prosty sposób sprowadzić. Schemat owej triady dialek
tycznej ma wprawdzie podstawę w Heglowskim rozróżnieniu pierwszej negacji 
i drugiej negacji, czyli tzw. negacji negacji, ale jeżeli idzie o same terminy 
„teza” , „antyteza”, „synteza”, to stwierdzić wypada, że nie są to bynajmniej 
kategorie funkcjonujące w tekstach Hegla. Natomiast schematem rzeczywiście 
funkcjonującym zarówno w tekstach, jak i w myśleniu Hegla jest sylogizm. 
Triadę dialektyczną można by ewentualnie potraktować jako pewną szczególną 
wersję sylogizmu. Ale przypisywanie jej jakiejś dominującej roli w filozofii 
Hegla, czy też ujmowanie jego dialektyki wyłącznie przez pryzmat tego 
schematu wydaje się wyraźnym jej wypaczeniem i spłyceniem.

Świat osław Florian Nowicki

HEGELSCHER SCHLUSS  

Z u s a m m e n fa s s u n g

Die Form des Schlusses ist das Wesen der Hegelschen spekulativen Methode. Diese 
M ethode wird ais objektiv gesetzt, d.i.. ais solche, die in der Natur der Wirklichkeit ihre 
Grundlage hat, was bedeutet, dass nach Hegels Ansicht die Wirklichkeit die Struktur des 
Schlusses hat. Diese These bezieht sich genauer gesagt auf die Wirklichkeit im Hegelschen 
Sinne, d.i. auf die Wirklichkeit, die eine Existenz der Idee ist. Man kann also annehmen, 
dass die Form des Schlusses ihre Begriindung in der Struktur der Idee hat. Der Hegelsche 
Schluss hat im Unterschied zum Schluss im formallogischen sinne einen dialektischen Charakter, 
was darin besteht, dass das Yerhaltnis zwischen seinen Extremen auf zwei entgegengesetzte
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Weisen bestimmt wird: die Extreme des Schlusses sind erstens zwei untrennbar zusammen- * 
hangende M omen te und zweitens ist jedes von ihnen eine selbstandige Wirklichkeit, so dass 
eine M itte nótig ist, damit sich die Extreme wirklich miteinander verbinden kónnen. Der 
schlussige Charakter der Hegelschen Idee besteht in ihrer Entzweiung in die subjektive und 
die objektive Seite. D iese der Idee eigene Struktur erscheint zum erstemal auf der Stufe 
des tierischen Lebens. D ie hóhere Stufe der Wirklichkeit, die eine Existenz der Idee ist, 
ist die menschliche Wirklichkeit. Der fundamentale Schluss des tierischen Lebens hat also 
seine Glieder die Seele, den Kórper und die naturaliche Umwelt. D ie menschliche Wirklichkeit 
ist das aufgehobene tierische Leben. Innerhalb der menschlichen Wirklichkeit kann man viele 
Schlusse unterscheiden. Erstens das Selbstbewusstsein ais solches. Es ist der Schuss. dessen 
Glieder drei M omente des Begriffs —  die Einzelnheit, die Allgemeinheit und die Besonderheit —  
sind. D ie Besonderheit, welche das fundamentale ontologische Verhaltnis zwischen der Einzelnheit 
und der Allgemeinheit vermittelt. entspricht der Hegelschen Kategorie des Fiir-ein-anderes-seins. 
Das spezifische Andere des Selbstbewusstseins ist ein anderes Selbstbewusstsein, d.i. das 
gesellschaftliche Verhaltnis ist seine innere Vermittlung. Das gesellschaftliche Verhaltnis ist 
auch ein Schluss, weil die Dingheit die Beziehung eines Menschen zu einem anderen 
vermitteln muss. Drittens ist der Schluss die Beziehung des Menschen zu dem Ding, wenn 
man auch von der gesellschaftlichen Vermittlung absieht. Zwei gtundlegende Formen dieser 
Beziehung sind die praktische und die theoretische, d.i. Arbeit und Erkenntnis. In seinem 
Artikel betrachtet der Yerfasser alle diese Schlusse in verchiedenen M odifikationen.

V


